


1. Que és el Street Workout/Cal·listènia?
2. Beneficis de la seva pràctica.
3. Per què un parc?
4. Un esport què trenca barreres.
5. Parcs i instal·lacions.



• Street Workout (en español "entrenamiento de calle o 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 popuralitzat a Rússia, Europa, als Estats Units i últimament arreu del 
món. 

• La 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”(fortaleza).

Es tractaria d’una modalitat d’exercici físic que pot ser practicada simplement amb el nostre cos.



 Com acabem d’assenyalar la cal·listènia és una manera efectiva d’adquirir una forma física 
tonificada, musculosa, estètica… Però per sobre de toto aixó, és una perfecta eina de cara a 
optimitzar la nostra propia salut.

 Des de fa uns anys és ben coneguda la beneficiosa relació existent entre l’entrenament de força 
i salut.

 Enumero una llista amb els beneficis que l’evidencia 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 de la insulina.

 Millores a nivel cognitiu.

 Major síntesi d’endorfines.

 Beneficis a nivel cardiovascular.

 Millores en el perfil lipíd en la sang.



 Més persones que barres.

 L’estat de les perilloses actuals instal·lacions.

 Tothom podría entrenar.

 Millorar l’imatge de la nostra vil·la i fer que sigui molt més coneguda.







 Nois i Noies.

 Persones discapacitades.

 Persones amb dificultats.
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