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Una ciutat per córrer

BARCELONA OFEREIX ALS CORREDORS UNA VARIADA OFERTA DE CIRCUITS URBANS
PER ENTRENAR-SE PER A QUALSEVOL TIPUS DE PROVA

RAMÓN ÁLVAREZ

La Diagonal s'omple cada tarda i vespre d'aficionats al running. MANE ESPINOSA

La cursa més antiga d'Espanya i una de les més antigues d'Europa, una marató que s'ha situat entre les quatre més populars d'Europa
en menys d'un dècada, una cursa popular que ha superat els 100.000 participants, més de 10.000 persones corrent pels seus carrers
diàriament... Els motius sobren a l'hora de dir que Barcelona és una ciutat abocada al running, Cada matí, la carretera de les Aigües és
una riuada de gent i els capvespres, l'estampa típica de la façana litoral no pot deslligar-se dels milers de corredors que van o tornen de
la Barceloneta, Com cada mig matí el Park Güell o el Guinardó o cada nit els trams superior o inferior de la Diagonal.

"Potser no és la millor ciutat per córrer, però la gent hi corre, això és un fet i diu molt de la vinculació de Barcelona amb l'esport a peu de
carrer, més enllà dels grans esdeveniments mediàtics", explica Carles Castillejo, campió d'Espanya de Marató i ferm defensor del
running popular com a forma de vida saludable, fins i tot defugint la competició. "Tots ens hem fet a les Aigües, que forma part de la
llegenda de l'atletisme català i d'una manera d'entendre la vida saludable prossegueix--. Però jo animo els que vulguin posar-se més
reptes a evolucionar i buscar nous circuits".

Les Aigües, des del pla dels Maduixers un replà on deixar el cotxe o la moto passada la parada del Tramvia Blau a l'avinguda del
Tibidabo, saturadíssim els caps de setmana, ofereix una bona ruta de fins a 8 quilòmetres en direcció a Esplugues de Llobregat. Hi ha
qui arriba a allargar el circuit fins als 34 quilòmetres incloenthi el vessant de Sant Cugat i vorejant fins a Torre Baró, però l'habitual és fer
el tram de 8 quilòmetres (16 amb la tornada) o la seva versió reduïda de 5 quilòmetres (10 anar i tornar), just abans que es creui amb la
carretera de Vallvidrera.

BESÒS 9 KM ASFALT/CIMENT/HERBA

Amb 9 km de llargària, el Parc Fluvial del Besòs, entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona, ha esdevingut un circuit tranquil per
córrer. Es tracta d'un carril bici ampliat i trams de gespa no sempre practicables. És un bon lloc per rodar i fer sèries. En les tirades
llargues és preferible evitar la superfície dura.

CANAL DE LA DRETA DEL LLOBREGAT 9 KM ASFALT/CIMENT/HERBA

Sortint del Parc Nou del Prat, s'enllaça amb la carretera de la Platja, molt concorreguda els caps de setmana, o la carretera de la
Bunyola, on hi ha un aparcament a l'altura del cementiri. El camí del canal de la Dreta i els que hi conflueixen formen una interessant
xarxa per córrer en pla i sobre terra compactada i tova. Perfecte per a rodatge, sèries i llargues tirades.

VALLPARADÍS (TERRASSA) 3,5 KM CIMENT/TERRA/HERBA

El Parc de Vallparadís és l'opció més comuna per als runners de Terrassa i el Vallès Occidental. Entre el carrer Vint-i-dos de Juliol i els
voltants de la pista d'atletisme, a Can Jofresa, es poden recórrer més de 3 km en lleuger pendent i combinant superfícies, tot i que hi
domina el ciment, Circuit urbà i concorregut perfecte per rodar. Transport públic.

HORTS DE VILADECANS DE 4M A 16 KM TERRA/HERBA/ASFALT

És el circuit de diverses generacions d'exitosos marxadors de Viladecans que ara fan servir molts aficionats. S'hi accedeix des del Parc
de la Marina. Un camí agrícola passa per sota de la C-32 i després esquiva per dalt les vies del tren i et deixa al bell mig del Parc Agrari
del Baix Llobregat, amb una àmplia xarxa de camins de terra compactada totalment plans. La Serralada Litoral fa ben fàcil l'orientació.
Perfecte per a sèries i tirades llargues.

CAMÍ DEL SORRAL (SANT BOI-EL PRAT DE LLOBREGAT) 8 KM TERRA/CIMENT

Ruta per la riba dreta del Llobregat que sol començar al camí del Sorral, just al pont de la C-245, on es pot aparcar. També s'hi pot
accedir des de la passarel·la de la zona esportiva de Riera, a Cornellà. El camí, de terra compactada, segueix la llera i enllaça amb la
carretera de la Bunyola del Prat fins a la desembocadura. Té l'alternativa de córrer per la mateixa riba, de sorra i terra tova. Rodatge,
sèries i tirades.

BOSC DE CAN DEU (SABADELL) 2,5 KM/5 KM TERRA

Un circuit clàssic del Vallès Occidental. Al nord de Sabadell, tocant a la carretera de Matadepera, amb fàcil accés i aparcament, es pot
córrer entre pins i alzines sobre dos circuits senyalitzats de terra compactada. Ruta immillorable per rodar i fer sèries.

TORREBONICA (TERRASSA) DE 4 KM A 6 KM ASFALT/TERRA/HERBA

Des del camp municipal de futbol de Terrassa, el Club Egara i la residència de gent gran Mossèn Homs, neixen diversos circuits que
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Des del camp municipal de futbol de Terrassa, el Club Egara i la residència de gent gran Mossèn Homs, neixen diversos circuits que
enllacen amb Matadepera, Torrebonica i el Club de Golf del Prat. Els camins en lleuger pendent i molts trams en pla són ideals per fer
rodatge, sèries i llargues tirades per la distància i les superfícies.

PLATGES DE GAVÀ I CASTELLDEFELS 9 KM PAVIMENT/ASFALT

Una altre circuit litoral molt popular. Fins a 9 km totalment plans, a peu de platja, entre l'avinguda del Mar de Gavà i Port Ginesta, a les
Botigues de Sitges, que es poden completar amb 6 km més des de l'estadi de la Bòbila de Gavà. Un espai còmode per rodar, fer sèries i
tirades (les justes) sobre superfície dura. Transport públic i aparcament fàcil, tot i que cal tenir en compte que a l'estiu hi ha zona blava.

És un circuit de terra compactada, planer, tot i que amb algun lleuger pendent. Amb unes excel·lents vistes sobre la ciutat i, el més
important, allunyat de cotxes, fum i soroll. Amb zones d'ombra que s'agraeixen a l'estiu. La seva superfície tova, que no castiga les
articulacions, és una bona opció per fer el rodatge diari i posar-s'hi més en ferm: preparar mitges i maratons amb sèries i tirades llargues.
"No és només el seu encant, les Aigües és el millor lloc de Barcelona per preparar qualsevol cursa: jo m'ho he fet tot allà", explica un
altre runner que ha acabat esdevenint el millor triatleta català, Marcel Zamora.

Però no tot és les Aigües, i tant Castillejo com el mateix Zamora, que tenen el seu propi equip de corredors populars a qui entrenen,
aposten per la diversitat. "Entrenar sobre terra ha de ser la base, però s'ha d'anar canviant i barrejant superfícies. L'important és no
deixar de córrer, ni que sigui uns quilòmetres un parell de cops a la setmana al bell mig de la ciutat", afirma el maratonià.

És aquí on entren en joc els circuits de tarda i nocturns: el litoral, gairebé inesgotable; la Diagonal, a una distància prudent i còmoda del
trànsit; els turons, amb desnivells suaus i pendents forts on també cal entrenarse; els voltants de Can Dragó, cada dia més concorreguts;
Montjuïc, amb diverses rutes sempre dures i la possibilitat de fer entrenament d'escales; la renovada llera del Besòs, amb una herba no
sempre practicable, i els altres clàssics: la Ciutadella i el castell, amb circuits senyalitzats de terra que són l'alternativa urbana a les
Aigües. Plens d'habituals que saben el que volen i que costa seguir a ritme.

"Els que venim de l'atletisme coneixem bé la Ciutadella. Té un públic més homogeni, més acostumat al fons més convencional. Si
enllaces amb el litoral, de seguida t'adones que el corredor ja és més lliure, més heterogeni", considera Zamora. La varietat i la barreja
d'experiències, en tot cas, suma, en qualsevol dels dos sentits. "No es tracta només de combinar circuit, sinó de veure com es corre i
s'entrena a cada zona. És una descoberta", assegura Castillejo.

Ell prepara tota la temporada i la del seu grup als camins arranjats arran del desviament del Llobregat, al Prat. Una zona interessant per
córrer per la combinació de superfícies toves terra compactada, sense compactar i sorra i la llargària i diversitat dels circuits. "Aquí ho
tens tot. No necessites anar més enllà, només quan hagis de fer asfalt", explica l'atleta. "Córrer sobre terra no només protegeix les
articulacions. Et fa guanyar fons i competir després amb més lleugeresa sobre superfície dura", prossegueix. Delta avall, delta amunt, els
actuals gadgets cobreixen bé la funció de la manca de fites sobre el terreny per a qui no el conegui.

És el mateix que als també llegendaris horts de Viladecans, que de donar cabuda a diverses generacions de marxadors han passat a
aplegar a la tarda els atletes populars de la zona i els que necessiten terra i pau per a les seves sèries i tirades. I els que vulguin
conèixer de prop la pedrera que no dubtin a visitar el Parc de la Torre-roja, també a Viladecans. De la mateixa manera, el litoral de Gavà
i Castelldefels o el de Badalona són una immillorable alternativa al de Barcelona.

Unes alternatives que també es poden trobar al Vallès, on un altre dels fondistes catalans més populars, Jaume Leiva, entrena els seus
grups, un només de dones. "Tenim moltes alternatives: les tradicionals del bosc de Can Deu, a Sabadell, el Parc de Vallparadís, a
Terrassa, o la llera del riu Ripoll fins al Besòs, però també les que hem anat creant a mida als voltants del Club Egara, la residència de
Mossèn Homs i el Club de Golf del Prat, a Torrebonica", explica. Tret del parc urbà de Vallparadís, són també circuits de terra i herba
idonis per a rodatge, sèries i llargues tirades. "Si t'acostumes a córrer en grup, l'idoni és combinar circuits, de la mateixa manera que vas
evolucionant en l'entrenament. Fins i tot si només fas rodatge, per què no evolucionar?", es pregunta Leiva.
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