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Marxem Nordic Walking Penedès 
és una empresa que es dedica a la pro-
moció de la marxa nòrdica combinant 
l’activitat física saludable i la descoberta 
de l’entorn natural.

El paisatge canviant i amable, el clima 
suau i la diversitat de camins fan que el 
Penedès sigui un territori Nordic Walking 
fantàstic! 

QUÈ ÉS MARXEM?

Adrià Creixell  
L’Adrià és l’instructor de marxa nòrdica de 
Marxem. És un gran apassionat de l’es-
port, l’exercici físic, la natura i la gent; està 
llicenciat en Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport i té el màster en professorat de 
secundària en Educació Física.

Aficionat a l’esquí nòrdic i alpí, els esports 
d’equip i l’escalada entre d’altres. També 
és instructor de gimnàstica abdominal 
hipopresiva, amb experiència en classes 
guiades i format en marxa nòrdica per 
la Original Nordic Walking from Finland 
(ONWF).

Tot i així, Marxem també visita altres in-
drets del territori.

S’ofereixen activitats de tot tipus i per a 
totes les edats perquè, amb la marxa nòr-
dica, poguem descobrir el nostre entorn o 
visitar indrets desconeguts des del res-
pecte per la natura, la cultura i l’esport.
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QUÈ ÉS LA MARXA NÒRDICA?

La marxa nòrdica és un esport que consisteix en caminar 
amb dos bastons, dissenyats específicament per a la seva 
pràctica i que ens serveixen per a impulsar-nos endavant. 

Té el seu origen a Finlàndia on va néixer com una forma 
d’entrenament pels esquiadors de fons durant l’estiu. 
Es basa en una tècnica concreta, diferent a la del 
senderisme.

La inclina-
ció dels pals 
durant la fase 
de  suport

Control dels 
pals mitjançant 
la dragonera i 

la corretja

Ús actiu 
i dinàmic 
dels pals.

Una postura i una 
correcta alineació 
del cos, l’estabilitat 
central, l’ús actiu 
dels músculs de 

l’esquena i 
l’abdomen

El cap en 
posició 
neutral

Les 
espatlles 
relaxades

El pit 
elevat i 
obert

L’arc natural de la 
part inferior de la 
columna s’ha de 

mantenir amb una 
contracció suau 
dels abdominals
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ACTIVITATS

La marxa nòrdica és una activitat física on s’inclouen uns bastons de forma activa a la 
nostra manera natural de caminar. Es tracta d’una tècnica fàcil d’aprendre, saludable i 
apta per a tot tipus de persones, edats, llocs i moments. Per això, també és compatible 
amb diferents tipus d’activitats per a públics i col·lectius diversos. 

“A cada moment, una manera de fer marxa nòrdica diferent”

* Curs d’Iniciació al Nordic Walking: 

Activitat pensada per conèixer la tècnica i així començar a practicar i gaudir dels benefi-
cis de la marxa nòrdica. Es pot adaptar el curs d’iniciació tant al nombre de participants, 
la seva edat i la població on fer-lo.   

- Es desenvolupa en un format de 3 hores. 
- S’inicia amb una part teòrica-pràctica
- Continua amb una ruta 
  (aproximadament 5 km pel 
  medi natural on es realitza el curs).

*** Totes les activitats realitzades per Marxem, inclouen:

 - El préstec dels pals de marxa nòrdica. A més, s’ofereix la possibilitat d’adquirir  
    pals propis directament dels proveïdors de Marxem.
 
 - L’assegurança durant l’activitat 

 - Monitoratge professional en Nordic Walking
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* Rutines setmanals 

Practicar setmanalment marxa nòrdica a l’aire lliure i en grup a diferents poblacions del 
Penedès.

- Sessions de 1,45 hores: s’inclou una part d’escalfament, una ruta d’entre 7 i 8 quilome-
tres i els estiraments.

- Es contracten amb paquets trimestrals o amb packs de 5 ó 10 sessions individuals, 
segons es prefereixi. Consultar preus a www.marxem.cat 

RUTINES CURS 2019-2010

MARXEM
DE TARDOR

MARXEM
D’HIVERN

MARXEM
PRIMAVERA

12/09/2019 - 20/12/2020 08/01/2020 - 03/04/2020 14/04/2020 - 19/06/2020

DILLUNS
Sant Sadurní d’Anoia

19:00 - 20:45h

DIMARTS
Vilafranca del Penedès

19:00 - 20:45h

DIMECRES
Vilafranca del Penedès

9:30 - 11:15h

Sant Sadurní d’Anoia
19:00 - 20:45hDIJOUS

Sant Pere Riudebitlles
19:00 - 20:45h

DIVENDRES
Sant Quintí de Mediona

19:00 - 20:45h
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* Marxem de Ruta

És una activitat per a grups que vulguin descobrir senders, camins i corriols en rutes a 
partir de 8 Km. 

Es pot combinar de formes molt diverses, com per exemple, fent una visita a cellers, 
caves o bodegues, fent un àpat a un restaurant o visitar els elements patrimonials més 
interessants d’alguna zona concreta; tan sigui a nivell cultural, històric, gastronòmic, 
paisatgístic...

* Marxem de Tast 

Activitat on a més de realitzar una iniciació a la marxa 
nòrdica es poden descobrir caves i cellers del Pene-
dès o altres zones vitivinícoles, per a gaudir de visi-
tes, maridatges i tastos.

- Ruta d’entre 5-7 Km.
- Visita  guiada per la 
  cava/celler
- Maridatge amb els vins i /o 
  caves i algun producte local.
- Possibilitat de compra del  
  producte en el mateix lloc de
  producció.
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* Marxem en família

Una proposta diferent i divertida per a gaudir en família de l’activitat física a l’aire lliure. 
És combinable amb totes les esmentades anteriorment. 

* Marxa nòrdica fins al miravinyes del Penedès

Els miravinyes són un conjunt de miradors repartits a diferents poblacions de l’Alt 
Penedès que ens ofereixen unes vistes espectaculars de la comarca. 

És una activitat pensada per a conèixer per separat els 6 Miravinyes que tenim al 
Penedès, que són els següents:

 Miravinya Balcó del Penedès 
 Font - Rubí
 
 Miravinya de la Cadira 
 Torrelavit
 
 Miravinya la Bardera 
 Subirats

 Miravinya de Sant Pau 
 Vilafranca del Penedès
 
 Miravinya el Circell 
 Les Gunyoles

Font: http://www.turismevilafranca.com
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* Marxa nòrdica per joves (de 12 a 18 anys)

Introducció a la marxa nòrdica i paquet de sortides: Format per a introduir el jovent a les 
activitats al medi natural i a la marxa nòrdica, la preparació per sortir amb protocols de 
seguretat a la muntanya i la descoberta de l’entorn pròxim. 

El paquet de sortides mínim és de 4 sessions (1 d’iniciació + 3 de ruta).

*Team Building

Activitat de cohesió de grups a l’aire lliure que afavoreix la millora de les relacions so-
cials de companys/es de feina o d’altres àmbits. A més d’aprendre la tècnica de la marxa 
nòrdica i conèixer el territori, s’inclouen algunes dinàmiques que permeten millorar les 
relacions entre equips de treball.  

Les dinàmiques de team building acostumen a ser jocs grupals cooperatius on gràcies a 
la cohesió del grup, s’aconsegueixen assolir uns objectius concrets. 
A més, la pràctica física duta a terme al medi natural proporciona una millora en la cohe-
sió del grup i de la interrelació dels seus participants. 

Aquesta experiència es pot combinar amb un marxem de tast o amb altres activitats de 
diferents àmbits (esportiu, cultural, gastronòmic...).
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* Marxa nòrdica per a la gent gran

 o Introducció a la marxa nòrdica 

  Format de 4 sessions (una per setmana) en que es pretén que els grups de  
  gent gran (3a edat) coneguin la marxa nòrdica, aprenguin la seva tècnica i la  
  realització de rutes curtes (3 – 5 km) per a que tenir més eines per a un  en 
  velliment actiu i saludable. 

 o Format de curs en varies sessions (trimestre / anual): 

  Activitat de durada trimestral o anual en què un cop per setmana es 
  promocionen els bons hàbits de realitzar activitat física mitjançant la 
  marxa nòrdica. 
  En les sessions s’aprèn la tècnica de la marxa nòrdica, es realitzen 
  escalfaments i estiraments. 

* Activitats a mida

Activitats que es desenvolupen sota la demanda del client. Contactar prèviament amb 
l’equip de marxem per a rebre una proposta adaptada a les necessitats o interessos. 

* També oferim activitats com

 - Gimnàstica abdominal hipopressiva.
 - Gimnàstica de manteniment.
 - Activitats extraescolars.



info@marxem.cat
www.marxem.cat

Adrià Creixell
696033415

“Et descobrirem el territori de la millor manera que sabem: fent 
esport, trepitjant la terra i gaudint del paisatge.”


