
 QUE ÉS LA CAL·LISTÈNIA / STREET WORKOUT? 

-Street Workout: (en espanyol "entrenamiento de calle o de callejero") és un 

moviment soci-esportiu que es basa en entrenar al carrer, usualment en parcs i 

espais públics usant el propi cos i l'entorn. Tot i haver-se originat a l'antiga 

Grècia, en l'actualitat s'ha popularitzat a Rússia, Europa de l'Est, a la costa est 

dels Estats Units i últimament arreu del món. Els seus seguidors el descriuen 

com a molt més que una modalitat d'entrenament, ja que es considera un estil 

de vida, així com el parkour, caracteritzat per valors com el respecte i 

l'educació. 

 -Cal·listènia: es defineix com el sistema d'entrenament que es porta a terme 

amb moviments enfocats en treballar els diferents grups musculars del nostre 

cos. La paraula prové del grec “ Kallos “(bellesa) i “ Sthenos “ (fortalesa). 

Una definició molt tècnica sens dubte però traduïm-la a un llenguatge més 

proper: 

Es tractaria d'una modalitat d'exercici físic que pot ser practicada simplement 

amb el nostre propi cos i en qualsevol lloc. Executant els diferents exercicis 

corporals involucrarem a la nostra musculatura i això ens ajudarà a sentir-nos 

cada vegada més àgils, atlètics però sobretot amb més salut. 

Exercicis summament coneguts com flexions i esquat formen part d'aquest 

sistema d'entrenament i, al costat d'ells, moltíssim més exercicis i moviments 

més o menys complexos completarien a l'encara poc coneguda cal·listènia. 

 

 

 BENEFICIS DE LA SEVA PRÀCTICA. 

 

Com acabem d'assenyalar la cal·listènia és una manera efectiva d'adquirir una 

forma física tonificada, musculosa, estètica ... Però, per sobre de tot això, és 

una perfecta eina de cara a optimitzar la nostra pròpia salut. 

 

 Des de fa ja uns anys és ben coneguda la beneficiosa relació existent entre 

l'entrenament de força i la salut. Per entrenament de força ens referim als 

exercicis amb peses típics dels gimnasos però és clar a aquells exercicis 



realitzats amb el nostre propi cos com esquat, flexions... Exactament, 

cal·listènia. 

 

 Actualment, ens trobem en un món en què regna la sobrealimentació, l'escàs 

moviment i desgraciadament múltiples malalties com l'obesitat, hipertensió, 

diabetis... És ara més que mai quan hem de conscienciar-nos de la necessitat 

d'apropar al ciutadà corrent una de les més potents medicines des de sempre 

conegudes: L'activitat física.  

 

Què millor que una modalitat de l'exercici de força tan beneficiosa com és 

l'entrenament amb el nostre propi cos o cal·listènia. Amb ella podem entrenar a 

l'aire lliure, socialitzant amb altres practicants i sense que això suposi una 

càrrega econòmica, que de vegades resulta impossible per a molts ciutadans. 

En definitiva, una disciplina a l'abast de tots.  

 

Així doncs, enumero una llista amb els beneficis que l'evidència científica ens 

ha donat a conèixer com a conseqüència de practicar els esmentats exercicis 

de força:  

- Pèrdua de greix corporal.  

- Augment de massa muscular.  

- Millora de la nostra composició corporal.  

- Millora dels nivells de pressió sanguínia. 

 - Augment de la sensibilitat a la insulina.  

- Millores a nivell cognitiu.  

- Major síntesi d'endorfines.  

- Beneficis a nivell cardiovascular. 

 - Millores en el perfil lipídic en sang.  

 

La llista podria ser més gran si li afegim l'avantatge de poder socialitzar amb 

altres persones mentre practiquem el nostre esport, com sol passar a la zona 

de barres de la nostra ciutat. En qualsevol cas, els beneficis són clars. 

 

 



 PER QUÈ UN PARC? 

 

A hores d'ara sóc conscient que estaran pensant que si aquest tipus 

d'entrenament pot ser realitzat en qualsevol lloc i que si ja hi ha una zona 

mitjanament condicionada per a això (com pot ser la zona de barres ubicada al 

parc de la Sauleda) per a què tant èmfasi en la construcció d'un nou parc de 

cal·listènia. 

La primera raó és purament física. Cada dia som més les persones que ens 

interessem per aquest esport i ens agrada practicar-lo en comunitat amb la 

resta de practicants cal·listènics. A dia d'avui, aquestes zones de barres es 

troben bastant saturats i fa cada vegada més difícil la seva pràctica, a més sota 

aquestes barres hi ha una roca que sobresurt el que fa que sigui bastant 

perillós practicar l’esport en aquestes instal·lacions i a part de les barres de 

dominades, el parc de la Sauleda també compta amb altres diferents barres 

també utilitzades en aquest esport però a part d’estar molt alt ubicades (estan 

molt separades unes d’altres)   Amb la construcció d'un nou parc es 

solucionaria l'accés de tot aquell ciutadà que volgués aventurar-se a començar 

el seu camí cal·listènica. 

A això hem d'afegir les noves modes internacionals que ens sacsegen en 

aquesta disciplina. Les noves generacions, com bé deu saber, són bastant 

inconformistes. A ells no els val amb estar atlètics i sans sinó que volen 

competir mostrant les seves habilitats adquirides en l'entrenament d'aquesta 

modalitat. És així com en tot el món s'estan organitzant noves competicions de 

cal·listènia, tot un espectacle en què els participants mostren els seus dots com 

a veritables atletes que són. El nou parc donaria la possibilitat a tots aquests 

joves de competir i organitzar esdeveniments esportius en els quals, per 

descomptat, la ciutat podria prendre part i donar-se a conèixer. Parlem d'un 

tipus d'entrenament molt practicat per joves de tot el món. 

Per endavant els dono les gràcies pel temps que els ha portat la nostra lectura 

i, sigui com fos la seva decisió, desitgem fer-los saber que aquí a Bilbao ja som 

molts els que ens estem beneficiant d'aquest esport. Sens dubte el que més 

ens plauria és que més persones com nosaltres poguessin conèixer el que és 

la cal·listènia i tot el que a ella li envolta.  

 



En aquest CD adjunt es poden observar diferents imatges mostrant tota la gent 

que som a l’hora d’entrenar,  les instal·lacions no donen abast i estan en males 

condicions ja que es mouen molt inclús esta torta cap a un costat, el paviment 

hauria de ser com el dels parcs per a infants ja que tenim una roca d’uns 30 cm 

(si no son més...) a part, es mostren les condicions de les instal·lacions i uns 

vídeos mostrant que el paviment no es segur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També demanarem una reunió amb el regidor de medi ambient. 

 

Gràcies de nou. Una cordial salutació. 


