
TEMPORADA 2021-2022
secció TRAIL



El Centre Excursionista Vilassar de Mar, el Piri, és una entitat fundada el 1954 per un 
grup d'amants de la muntanya i de l'esport en general. A dia d'avui seguim apretant tant 
com podem des de totes les nostres seccions.
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1. Distribució de Grups i Nivells

L’estructura dels grups per aquesta temporada estarà basada en els 
diferents nivells que tenen tots/es els/les integrants de la secció. Es 
faran tres grups el més homogenis possible, de manera que 
permetin l’evolució de tot el grup i facilitin el transcurs dels 
entrenaments.

Grup 1: Grup de menor intensitat/ritme. 
NO ÉS UN GRUP DE INICIACIÓ. Requereix d’un nivell 
mínim que permeti l’evolució de tot el grup.

Grup 2: Grup de mitjana intensitat/ritme.

Grup 3: Grup de major intensitat/ritme.



1. Distribució de Grups i Nivells

Confecció dels grups:

 Per tal de tenir una dada objectiva que faciliti i orienti a cadascú en 
la inscripció al grup més adient, el dia 23/09  es faran unes proves 
físiques.

 Basant-se en els resultats de les proves els entrenadors emetran 
una RECOMANACIÓ segons el nivell individual de cadascú i el nivell 
relatiu respecte a tots els integrants de la secció.

 Finalment serà cada integrant el que prendrà la decisió sobre el 
GRUP al que es vol inscriure.



2.Com funcionen els grups?

Grup 1: 
Horaris entrenaments presencials: dimarts i dijous de 20.00 a 21.30h
Lloc: Seu PIRI o zona Cabrera/Burriac / Cabrils
Entrenador: Carlos González

Grup 2 
Horaris entrenaments presencials: dimarts i dijous de 20.00 a 21.30h
Lloc: Seu PIRI o zona Cabrera/Burriac/Cabrils
Entrenador: Albert Parreño

Grup 3
Horaris entrenaments presencials: dimarts i dijous de 20.00 a 21.30h
Lloc: Seu PIRI o zona Cabrera/Burriac/Cabrils
Entrenador: Uri Galvany



2.Com funcionen els grups?
Delegats, vocals i entrenadors.

Delegats/des de Grup (Roc Itxart / Sílvia Cantos / Isaac Semper)
La seva funció és bàsica per coordinar el grup. Les seves funcions són de 
suport, informació, control de noves incorporacions i baixes, catalitzador de 
l’organització d’esdeveniments (sopars, sortides i objectius). Són el canal de 
comunicació entre el grup, l'entrenador i els vocals.

Vocals (Gustavo Bernaus / Christine Appel)
Porten el control d’altes i baixes, domiciliacions, rebuts, modificacions de dades, 
compra de material i equipacions. Són el canal de comunicació entre els 
delegats, entrenadors i la Junta.
Podeu contactar amb els vocals a: trail@piri.cat

Els delegats i els vocals són voluntaris que dediquen part del seu temps a 
ajudar a que la secció tingui un funcionament adequat.

Els entrenadors (Carlos González, Albert Parreño, Uri Galvany)
Encarregats de la planificació esportiva de cada grup.

mailto:trail@piri.cat


2.Com funcionen els grups?
Logística
⚫ Correu oficial de la secció de trail: trail@piri.cat

⚫ Correu per a preguntes genèriques: secretaria@piri.cat

⚫ Horaris de secretaria: dimarts i dijous de 18:30h a 20:30h

⚫ Hi ha telèfon al PIRI? NO! envieu correu.

⚫ Web: http://www.piri.cat/seccions/trail/

⚫ Calendari: Compartirem el calendari per whatsapp. Fem pausa a les 

vacances de nadal i Agost.

⚫ Punt de trobada per entrenaments: es comunica a la plani setmanal 

i pot variar ( PIRI, passeig, Cabrera, Cabrils, etc)

⚫ Es pot venir a provar 1 dia + Portes Obertes 23,28 i 30 de setembre

⚫ Als grups de whatsapp només poden estar les persones donades 

d’alta

⚫ Grup de whatsapp Piri Social

mailto:trail@piri.cat
mailto:secretaria@piri.cat
http://www.piri.cat/seccions/trail/


3.Objectius/Activitats 2021-2022
 
Curses Objectiu PIRI:

 Novembre’21 (14/11): Trail Montnegre Corredor (35K +1.537m/ 24K 
+900m / 10K +375m)

 FEBRER’22 (??/??): Trail 3 comarques (47K + 2.115m/ 27K +1.400m / 12K 
+500m)(dades de la darrera cursa)

 JULIOL’22  Buff Epic Trail (68K +4.889 / 42K +2.817 / 26K +1798 / 12K 
+462)(dades de la darrera cursa)

 SETEMBRE’22 (data a confirmar): Burriac ATAC!!!



3.Objectius/Activitats 2021-2022
L’objectiu principal de la secció és ser un punt de trobada on compartir la 
nostra afició  a córrer per la muntanya i a la vegada preparar-nos per aquelles 
activitats esportives (competitives o no) on ens agradaria participar.

Activitats previstes:

SORTIDES GRUPALS (CAPS DE SETMANA) 
Periòdicament els entrenadors planificaran sortides conjuntes de tots els  
grups.

STAGE TRAIL 
    Dates: Maig’22
    2 dies d’entrenaments planificats en alçada i amb presència dels 
entrenadors.



3.Objectius/Activitats 2021-2022
#sPIRIt

 
Altres activitats PIRI trail:

 Dinar/sopar Nadal: 18 Desembre

 Tradicional entrenament conjunt St Esteve

 Sopar d’estiu final temporada: finals de juliol

 Burriac Atac:  Facis o no la cursa pots ajudar en l’organització o com a 
voluntari. Comencem ja a preparar la edició 2022! 



3.Altres activitats 2021-2022
#sPIRIt

 
Altres activitats PIRI :

 Burriac ATAC!!!... Burriac Atac:  Facis o no la cursa pots ajudar en 
l’organització o com a voluntari. Comencem ja a preparar la edició 2022!

Es demanarà col·laboració de gent de trail per a temes concrets, a mesura 
que es defineixin els diferents aspectes que cal cobrir.

 Comissió per la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual i 
discriminació per raó de sexe i/o orientació sexual.

 Respecte a la natura: neteja, compartir cotxe per a pujar a entrenaments, etc

 Pilates: responsable Joan Godet



4.Equipació trail competició

Responsable: Andrea Carbó

Ens agrada fer equip i que se’ns reconegui per allà on anem. El 

verd i groc són els nostres colors i els podeu trobar en tota la 

roba i complements a la paradeta de la nostra web, www.piri.cat

La paradeta s’obrirà en breu i és comunicarà als grups per tal que 

els interessats puguin realitzar la comanda.

http://www.piri.cat/


5. Federa’t!

➢ Quina llicència? amb la C per a Trail hi ha suficient
…  però que cadascú es llegeixi la info per a veure quina li 
va millor!!

Més informació a:
https://www.feec.cat/feec/llicencia-federativa/

El PIRI tramita les 
llicències pels seus 
socis:

➢ Quan?  desembre
➢ On? a La Paradeta del 

PIRI



6.Ser Piri és fàcil. 
Com ser Piri i formar part d'un grup 
d'entrenament de trail?
1. Per donar-se d’alta a un grup d’entrenament de TRAIL cal ser 

piri. Per ser piri: www.piri.cat secció secretaria. (La quota anual del 

piri és de 20€ i 15€ de matrícula al fer l’alta)

2. Un cop siguis piri, envia un mail a trail@piri.cat indicant l’interès 

per apuntar-te a un grup d’entrenament de TRAIL. (La quota 

trimestral del grup d’entrenament és de 36€ mitjançant rebut bancari)

3. Serà necessari acreditar un mínim “Estat de forma”, i en funció 

de l’estat es recomanarà el grup d’entrenament més adient.

http://www.piri.cat/
mailto:trail@piri.cat


7.Planning d'entrenaments.
Entrenadors i entrenaments. 
Qui són i com funcionen?

 Grup 1: Carlos González

Grup 2: Albert Parreño

Grup 3: Uri Galvany



Grup 1
Entrenador GRUP 1: Carlos González

Llocs d’entrenament i horari: Vilassar i voltants (Cabrera, Mataró, Cabrils, Argentona), 

de 20h a 21.30h aprox.

Organització: Realitzarem 2 dies presencials + 2 no presencials, d’aquests en tindreu la 

planificació escrita per guiar-vos.

Objectiu general:

1- Dotar de capacitats i recursos perquè el corredor/a pugui afrontar amb seguretat i 

eficiència els entrenaments i assoleixi un nivell suficient per poder afrontar una cursa 

de curta/mitja distància.

2- GAUDIR DEL TRAIL I COMPARTIR AMB LES COMPANYES I COMPANYS

Objectius:

- Millorar la técnica de cursa, en pla, ascens i descens.

- Aprendre la técnica correcta de la utilització de bastons

- Millorar la força específica de la cintura abdominal i lumbar ( CORE)

-Capacitar en recursos al corredor/a per sortir de forma individual a realitzar el seu 

entrenament.

- Crear autonomia en el treball personal, per assolir els objectius marcats.



Grup 1
A tenir en compte

- Per els que us inicieu en la pràctica del trail: paciència. 
Al principi pot ser dur, però el cos s’adapta 
ràpidament.

- Totes les persones que tingueu alguna condició de 
salut que pugui afectar en la pràctica esportiva, és 
important que m’ho comuniqueu.

- Obligatori portar el mòbil (amb bateria )😛



Horari: Dimarts i Dijous de 20:00 a 21:30h
Entrenador: Albert Parreño
Zones d’entrenament: Vilassar, Cabrera, Cabrils, Argentona i Mataró. 
Planificacions: Setmanals vinculades a un objectiu per trimestre. 
2 dies presencials + 2 dies no presencials.
Tipus d’entrenaments: 
Diversificats per la millora de les Capacitats Condicionals: la 
resistència, la velocitat, la força i la flexibilitat. 
Es prioritzarà el treball de tècnica, sobretot incidint en la tècnica de 
baixada. 
Combinació d’entrenaments més intensos amb d’altres més distesos. 
Dinàmica d’entrenaments:
Combinació de vessants: lúdica, social i competitiva. 

Grup 2



Grup 3

ENTRENADOR: URI GALVANY

HORARI :DIMARTS I DIJOUS 20H

PLANIFICACIÓ ENTRENAMENT: DIMARTS I DIJOUS: Entrenaments 

presencials d’intensitat (qualitat) i la resta entrenaments no presencials 

compensatoris, físics o de volum.

CARACTERÍSTIQUES: Grup destinat a corredors/es que vulguin fer un pas 

més en la seva preparació i buscar un rendiment més alt durant els 

entrenaments o competicions. Dintre el G3 hi ha diferents nivells tot i que 

intentem adaptar-nos de la millor manera possible a tots els nivells.

La planificació dels entrenaments va en relació als objectius conjunts del 

grup i del PIRI en general, en aquest grup podem treballar curses des de KV 

a Ultres. Ja que la variabilitat d’entrenaments fa que puguem arribar a ser 

competitius a qualsevol cursa (o almenys intentar-ho ;) ).



La temporada comença JA!!!

“NO ES TRACTA DE SER ELS MÉS 
RÀPIDS, ELS MÉS FORTS O ELS 
MÉS GRANS, ES TRACTA DE SER 

NOSALTRES MATEIXOS”

Els Piris!!!!!!!!!!!!!!
💚💛💚💛💚💛



GRÀCIES!!!!


