La Marxa
Nòrdica: Una
activitat física
estratègica
Cada cop és més freqüent veure a persones que
caminen impulsant-se amb els seus bastons, amb
moviments harmoniosos, amplis i molt productius.
Generalment en grup i amb una característica comuna
en tots ells: sempre els veus somrient.
Efectivament, estan practicant la Marxa Nòrdica.

Què és la Marxa Nòrdica?
És un tipus de marxa que inclou no només l'acció de les cames, sinó també la part
superior del cos. De sobte aprenem a caminar amb els braços, utilitzant dos bastons
especials dissenyats només per la Marxa Nòrdica.
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És una manera de caminar molt dinàmica, aplicant el
balanceig instintiu dels braços, el patró natural de la marxa humana adaptant-li
l'ús dels bastons, respectant la marxa creuada i impulsant-nos.
L'impuls és un regal que no podem desaprofitar, ja que produeix l'activació de
diferents grups musculars del nostre tronc superior, que ens permet caminar
d'una manera més vigorosa i optimitzar el nostre esforç físic.

Quins beneficis aporta practicar-la?
Són molts els beneficis que aporta la seva pràctica, els quals han sigut
contrastats a estudis realitzats, avalant la Marxa Nòrdica com un dels
esports més complets en l'actualitat i pronosticant-la a ser l'esport del futur.
Podríem una llista inacabable de beneficis, però seria caure en un article
convencional; us animo a consultar les publicacions científiques1, 2 que
descriuen els beneficis de la Marxa Nòrdica, descobrireu que n'existeixen
moltíssims. Això és un senyal que la pràctica de la Marxa Nòrdica és molt
important per la nostra salut.
Potser la ressenya que més sovint apareix a les referències bibliogràfiques
és que practicant la Marxa Nòrdica movem fins al 90% de la musculatura
del nostre cos, o que arriba a ser un 40% més efectiu que caminar sense
bastons.

Em centraré en quatre punts clau per entendre què és la Marxa Nòrdica i què ens ofereix la seva pràctica
continuada.
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Es un exercici
anti-aging
(rejovenidor), ja que els
bastons t’obliguen a
caminar de manera recta. Busca l’atractiu de
caminar simètricament,
cuida allongant i estirant
la nostra figura, que es
va encongint amb el pas
del tiemps.

Incrementa i potencia
qualitats físiques com:
- La mobilitat
- La flexibilitat
- La força
- La resistència
- L’equilibri
- La coordinació
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Enforteix i millora l’esquena.
Un dels punts clau són
els moviments de contra rotació de la columna
vertebral, cintura pèlvica
i cintura escapular, que
agafa com a punt de rotació la vèrtebra dorsal
D7.
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La Marxa Nòrdica
és un esport inclusiu, apte per totes les
edats, de fàcil implementació i de baix impacte
per les articulacions.
Quants esports pots dir
que el practiquen 3 generacions alhora?
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Practicar la Marxa
Nòrdica és divertit, es pot practicar individualment o en grup i
ajuda molt a socialitzar.
Això es deu al fet que
produeix Endorfines, les
hormones de la felicitat.

Què necessitem per practicar
la Marxa Nòrdica?
Com en molts esports Outdoor (d'exterior), necessitem
roba còmoda i d'esport. Amb relació al calçat idoni,
recomano sabates de running o marxa, ja sigui amb sola
mixta, d'asfalt o amb relleu per muntanya.
És recomanable portar pulsòmetre per adaptar la intensitat
a través de la freqüència cardíaca. També és aconsellable
portar motxilla o ronyonera, material d'hidratació, gorra,
ulleres de sol, etc.

El nostre bastó té una
empunyadura més lleugera
i
ergonòmica,
amb
una
dragonera especial.

Els bastons de Marxa
Nòrdica
El bastó de Marxa Nòrdica és diferent d'altres que
existeixen al mercat. Porta al seu extrem superior una
espècie de guant anomenat dragonera, que serveix
per subjectar el bastó al canell, així es converteix
en una prolongació del braç quan ens impulsem. És
important no confondre'ls amb els bastons de trekking
(senderisme).

Una canya resistent, lleugera
i flexible feta d'aliatges de
carboni, alumini o fibra de vidre.

Puntera d'aliatge a la que se li
pot afegir un tap (pad) de cautxú
per l'asfalt.

Existeixen actualment al mercat tres tipus de bastons de Marxa Nòrdica:

1

Bastons fixes

Amb mesures predeterminades que van des de 95 cm fins
a 130 cm segons les marques
comercials.
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Bastons extensibles

Que es poden adaptar a
diferents mesures en dos o tres
trams.
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Bastons plegables

Que es pleguen en tres
o quatre trams, ideals per
viatjar.

La pràctica de la Marxa
Nòrdica crea adherència
i et fa sortir de la zona de
confort i sedentarisme

On es practica la Marxa Nòrdica?
Un esport estratègic és aquell que a més de ser molt
complet ens aporta molts beneficis i resulta còmode
de realitzar. Un dels grans avantatges que té la Marxa
Nòrdica en relació amb altres esports és que es pot
practicar a:

Muntanya i camp
Pels camins i senders, gaudint de la
naturalesa, recreant-nos amb les seves
vistes, banys d'arbres i multiplicant
el gaudi de tots els nostres sentits.

Ciutats
Pels seus carrers i parcs, podent
convertir moltes vegades caminar en
una experiència cultural.

Platges
Quin major plaer que caminar per la sorra
escoltant el so del mar i sent plenament
conscients dels nostres moviments.

És evident que, si la realitzem a plena naturalesa, els beneficis que ens aporta es multipliquen de manera
exponencial. És molt recomanable el turisme actiu mitjançant la Marxa Nòrdica.

A qui es dirigeix la Marxa Nòrdica?
La Marxa Nòrdica és un esport excel·lent per recuperar i mantenir la forma física. Està indicat tant per les
dones com pels homes, siguin asiduus esportistes o persones sedentàries que volen millorar la seva salut i
fer esport.
Correspon a cadascú abordar la Marxa Nòrdica tal com l'entén, en funció dels seus objectius i la seva capacitat
física. Es pot practicar la Marxa Nòrdica des de les variants de salut, oci, entrenament o competició.
Sempre recomanem que la tècnica l'ensenyi un Instructor de Marxa Nòrdica, per treure partit de totes els
avantatges i no adquirir vicis posturals ni de mala tècnica.

Sigui quina sigui l'edat, condició física
i estat de salut, existeix una fórmula
adaptada per cada persona
Caminar recte

Activant el CORE
(Cinturó abdominal)

Moviments
amplis: Amb els
braços, seguint
el braceig natural
d’aquests.

Adaptar la
longitud del
pas a la longitud

TCCS: Tocar, Carregar,

de moviment dels
braços.

Controlar y Subjectar el
bastó, sempre mantenint-lo
en posició inclinada.

Espero que després de llegir aquest article no tingueu cap dubte en començar a practicar un dels esports
estratègics més complets. Consulteu quins Instructors de Marxa Nòrdica hi ha a la vostra zona i apunteu-vos
a un curs d'iniciació. I recordeu que:

La Marxa Nòrdica és una nova manera
de viure la vida!
Camina amb nosaltres
www.walkim.org | info@walkim.es
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