
La Preparació Física a la Pesca Submarina

1. Introducció

En darrers anys, les recerques en el camp de l’entrenament esportiu per tal d’assolir 
una millora en el rendiment  dels atletes, han evolucionat en gran mesura.

L’entrenament de la condició física, juntament amb el treball a nivell tècnic i tàctic en 
els  diferents  esports,  ha  esdevingut  un  factor  indiscutiblement  necessari  per  a 
l’obtenció de l’èxit esportiu.

Es per  això que,  davant  la  mancança  d’un treball  orientat  en aquest  sentit  en  el 
nostre esport, mecidit a incloure aquest capítol en la present obra.

En ell trobareu els elements necessàris per  introduir-vos en el món de la preparació 
física, a un nivell entenedor i suficient per poder començar a treballar aquest aspecte 
en el nostre esport, d’una manera més o menys seriosa i amb cert rigor, contemplant 
allò que ens és necessàri.

Cal dir, però, que aquest és un treball en el qual s’exposen les nocions bàsiques per a 
una preparació física aplicada a la pesca submarina, i que queda molt a dir sobre el 
tema.

Espero que el que trobareu us sigui d’interès pràctic, i que us serveixi de punt de 
partida per a un treball seriós al respecte, encaminat a assolir uns bons resultats en el 
nostre meravellós i sofert esport.

2. Conceptes Bàsics

La  preparació  física  és  el  procés  que  pretén  desenvolupar  harmònicament  les 
qualitats físiques bàsiques per a poder dur a terme amb èxit un esport determinat. 
Aquest  procés  està  sotmès  als  principis  bàsics  de  l’entrenament,  i  ha  de 
complementar la preparació tècnica i tàctica.

La preparació física es subdivideix en preparació física general i  preparació física 
específica.

La preparació física general és el procés de desenvolupament harmoniós de totes les 
qualitats  físiques  bàsiques,  sense  referència  a  una  especialitat  esportiva  concreta. 
Aquest tipus de preparació física s’utilitza en les etapes de formació de base, i també 
en els períodes preparatoris a l’inici de la temporada esportiva. D’aquesta manera, 
s’obté  una  bona  base  de  cara  al  posterior  desenvolupament  de  les  qualitats 
específiques  de  l’esport  que  tractem.  Cal  tenir  en  compte,  però,  que  no  s’ha  de 



planificar una preparació física general sense tenir en compte els caràcters específics 
de l’esport a tractar.

La preparació física específica tracta de desenvolupar aquelles qualitats físiques que 
són determinants en l’especialitat esportiva que tractem. Cal tenir en compte que 
l’entrenament per desenvolupar una determinada qualitat física pot significar un fre 
de cara al desenvolupament d’una altra qualitat,  ja que les qualitats físiques i les 
seves manifestacions són molt variades, essent necessari un treball molt diferenciat 
pel desenvolupament de cada una d’elles.

3. Les Qualitats Físiques Bàsiques

Les Qualitats Físiques Bàsiques (Q.F.B.) són aquelles capacitats innates de l’individu, 
susceptibles  de  millora  amb  l’entrenament,  que  determinen  la  possibilitat  de 
practicar  amb èxit  una activitat  físico-esportiva,  i  que,  a  la  vegada,  defineixen la 
capacitat física d’un individu.

Les Q.F.B. és divideixen en motrius, psicomotrius i resultants.

Q.F.B. Motrius: anomenades també factors d’execució.  Estan determinades per les 
característiques  anatómico-fisiològiques  de  l’individu.  No  requereixen  gaire 
elaboració o treball del sistema nerviós central. Són les següents:

• Resistència
• Força
• Velocitat
• Flexibilitat

Q.F.B. Psicomotrius: requereixen una gran elaboració del sistema nerviós central. La 
més important és la Coordinació, en tots els seus aspectes i variants.

Q.F.B. Resultants: com el seu nom indica, són el resultat de la combinació d’altres 
qualitats  físiques  bàsiques.  Per  exemple,  l’agilitat  resulta  de  combinar  velocitat  i 
coordinació. La potència resulta de combinar força i velocitat.
Passem a definir les diferents Q.F.B.:



3.1. La Resistència

És la capacitat del subjecte de perllongar l’esforç durant el màxim temps possible. 
Depèn del tipus de combustible de què disposa o fa servir l’organisme. 
Segons la durada, intensitat i utilització d’un o altre combustible o font energètica, 
ens trobem diferents tipus de Resistència:

• Resistència Aeròbica
• Resistència Anaeròbica:   

o R. A. Alàctica
o R. A. Làctica

En  el  capítol  dedicat  íntegrament  a  aquesta  qualitat,  trobareu  informació  més 
detallada al respecte d’aquest tema.

3.2. La Velocitat

Físicament, definim velocitat com la capacitat de recórrer una distància en el menor 
temps possible. En esport, però, diferenciem tres tipus de velocitat:

• Velocitat  de  reacció  :  consisteix  a  respondre,  amb  un  moviment,  el  més 
rapidament possible després de rebre un estímul. Depèn molt de la capacitat 
del sistema nerviós central, per la qual cosa és molt dificil millorar aquesta 
qualitat amb l’entrenament. És una facultat innata.

• Velocitat  de contracció  muscular  :  és la facultat  que té  un grup o grups de 
músculs  per  contraure’s  el  més  rapidament  possible.  És  diferent  en  cada 
individu, i es pot millorar en certa mesura amb l’entrenament.

• Velocitat de desplaçament  : és la facultat del subjecte de recorrer una distància 
determinada en el menor temps possible. Està influenciada pels dos tipus de 
velocitat anteriors, i també per la tècnica utilitzada en el desplaçament.

3.3. La Força

En general,  podem dir  que la força  és la facultat  de l’individu per a vencer  una 
resistència externa, independentment del temps utilitzat per fer-ho. A major força, 
major serà la resistència que es pot vencer.

Estrictament, direm que Força és el màxim grau de tensió que pot assolir un múscul 
en una sola contracció.

Des del  punt de vista mecànic,  en activitat  Físico-esportiva,  trobem tres tipus de 
força:



• Força Màxima  :  és la capacitat  d’un grup muscular per a vencer la màxima 
resistència  possible  en  una sola  contracció.  L’exemple  esportiu  més clar  el 
trobem en l’halterofilia.

• Força Explosiva  : és la capacitat d’un grup muscular en realitzar una o varies 
contraccions  el  més  ràpidament  possible,  contra  una  resistència  mínima. 
Exemple: sortides de velocitat, salts, llençaments...

• Força Resistència  : és la capacitat  d’un grup muscular per a realitzar una serie 
de contraccions durant el més llarg temps possible, en front del cansament. 
Un exemple el trobem en les lluites (judo, lluita lliure, grecorromana, etc.).

3.4. La Flexibilitat

Es la capacitat que té una articulació de realitzar un moviment en la seva màxima 
amplitud. També podem dir que és la capacitat que té un múscul per a estirar-se. 
Aquestes dues definicions estàn estretament relacionades. No podriem realitzar un 
moviment  articular  en  la  seva  màxima  amplitut  si  els  músculs  relacionats  amb 
l’articulació en questió no tenen la capacitat d’estirar-se.

Aquesta qualitat decreix progresivament amb el pas dels anys, i es fa necessària la 
realització d’exercicis per tal de millorar-la o, com a mínim, mantenir-la.

3.5. La Coordinació

La  podem  definir  com  el  control  nerviós  de  les  contraccions  musculars  en  la 
realització dels moviments. Una altra definició seria: la interacció, bon funcionament 
entre el sistema nerviós central i la musculatura durant el moviment.

Amb la fatiga, la Coordinació es veu afectada,  realitzant moviments incoordinats, 
degut a un desajust amb el sistema nerviós.

Diferenciem els següents tipus de Coordinació:

• Coordinació  Dinàmica  General  :  es  aquella  que  agrupa  moviments  que 
requereixen una acció conjunta de totes les parts del còs, on intervenen molts 
grups musculars. Exemples: cursa, salts, girs, acrobàcies...

• Coordinació  Dinàmica  Especial  :  es  aquella  que,  a  part  d’implicar  un 
moviment de varies parts del còs,  es destaca una determinada tasca d’una 
part del còs en concret, que inclou la manipulació d’objectes. Així, ens trobem:



o Coordinació  óculo-manual  :  va dirigida a la relació  existent  entre  les 
nostres  mans  i  un  element  en  concret,  com  pot  ser  una  pilota, 
artefacte... (passes, recepcions, etc.).

o Coordinació óculo-peu  : igual que la anterior, però la relació és entreels 
peus i un element  (xuts, passes, conduccions, etc.).

o Coordinació óculo-cap  : la relació és entre el cap i un artefacte.

Cal dir que, qualsevol esport, per ser practicat amb èxit, necessita de la Coordinació.

4. Q.F.B. necessàries en Pesca Submarina

Com  podem  suposar,  no  tots  els  esports  necessiten  de  totes  les  Q.F.B.  per  a 
practicarlos amb èxit. 

Un llençador  de  pes,  per  exmple,  haurà de  desenvolupar  principalment  la  força, 
indispensable en la seva disciplina, mentre que un corredor de fons, basarà el seu 
entrenament en la resistència.

Però hem de tenir clar que, si bé les diferents disciplines esportives requereixen la 
contribució indispensable d’una determinada qualitat  física, les altres qualitats no 
poden ser oblidades, ja que contribueixen en major o menor grau a la preparació 
d’aquell esport.

Així, per una determinada especialitat esportiva, hi haurà qualitats indispensables, 
qualitats importants i qualitats necessàries en major o menor mesura.

L’estudi d’un determinat esport, ens donarà les qualitats més implicades en el seu 
desenvolupament. A vegades, es veu clarament, però d’altres, els diferents matisos 
fan que la correcte elecció i preparació de les qualitats implicades sigui ben dificil.

Si fem una anàlisi de la pesca submarina, podem veure:

• Q. F. Imprescindible: Resistència Aeròbica.
• Q. F. Important: Resistència Anaeròbica.
• Q. F. Necessàries:

o Coordinació
o Flexibilitat 
o Força Resistència
o Velocitat de Reacció

El fet de desenvolupar la nostra activitat durant un periode de temps llarg, de 4 a 6 
hores (en ocasions fins i tot més), fa inqüestionable el fet que la Resistència Aeròbica 
sigui  imprescindible.  El  debat  sobre  la  importància  de  la  Resistència  Anaeròbica 



queda obert, però ja ho veurem amb més detall en el capitol dedicat per complert a 
la Resistència.

En quant a la força i flexibilitat, crec que en el nostre esport, el seu treball ha d’anar 
encaminat  a  un aspecte  preventiu  i  compensatòri.  Un treball  adequat  d’aquestes 
dues qualitats,  ens ajudarà a evitar  lesions,  i,  al  mateix temps,  contribuirà a una 
major eficàcia de les nostres accions.

Pel que fa a la velocitat de reacció, és evident que, en determinades ocasions es fa 
necessària,  per  tal  de  capturar  una  peça,  però  no  és  determinant,  i  la  pràctica  i 
l’instint del pescador la poden suplir.
Per últim, referit a la coordinació, diria que, segons el meu punt de vista, en el nostre 
esport  aniria  lligada  a  allò  que  anomenem  “aquaticitat”,   terme  que  defineix  el 
domini  del  nostre  còs  en  el  mèdi  aquàtic,  necessàri  per  tal  de  desenvolupar  les 
diferents tècniques utilitzades en la pesca submarina.

5. La Resistència

Podem definir  a  la  Resistència  com la capacitat  de  mantenir  un esforç  durant  el 
major temps possible. Aquesta capacitat depèn del combustible que utilitzem per a 
obtenir l’energia necessària per tal de mantenir l’esforç.

Això ens  condueix  a  un necessàri  estudi  dels  processos  metabòlics  de  producció 
d’energia,  per  tal  de  poder  compendre  les  característiques  d’aquesta  important 
qualitat física i la seva classificació.

5.1. L’energia i els sistemes de producció energètica

La font immediata d’energia pel funcionament del nostre sistema muscular es l’ATP 
(adenosintrifosfat). Aquest és un compost químic, present a les cèlules, especialment 
a les  musculars,  que,  amb la seva degradació,  és el  responsable  de  l’energia que 
necessiten les cèlules per a produïr un treball biològic. Resumint, l’ATP és el compost 
energètic responsable directe del treball o exercici físic. 

Un cop utilitzat  l’ATP del que disposa el múscul en les seves reserves, aquest pot ser 
resintetitzat. Depenent de la durada i la intensitat de l’exercici, el nostre organisme 
utilitza diferents vies per a resintetitzar aquest ATP.

Les diferents  reaccions metabòliques per a l’obtenció d’aquest  compost  energètic, 
poden realitzar-se en presència d’oxigen o sense que sigui necessàri. Així, ens trobem 
amb la divisió de metabolisme aeròbic i metabolisme anaeròbic.

Les  vies  per  a  resintetitzar  ATP  són  tres,  dues  d’elles  anaeròbiques  (les  dues 
primeres), i una altra aeròbica.



Així,  les  tres  vies  o  sistemes  metabòlics  d’obtenció  d’ATP  per  a  la  contracció 
muscular són:

1. Sistema  de  l’ATP-PC  (adenosintrifosfat-fosfocreatina),  o  via  anaeròbic 
alàctica 

2. Sistema de l’àcid làctic o via anaeròbica làctica (glicòlisi anaeròbica)
3. Via aeróbica

Veïem les tres vies amb més detall:

5.2. Sistema de l’ATP-PC

Anomenat  també  sistema  del  fosfàgen,  ja  que  l’ATP  i  el  PC  són  compostos 
fosfagènics, molt rics en energia.

L’ATP  i  el  PC  estàn  presents  en  les  reserves  de  les  cèlules  musculars.  Durant 
l’exercici, l’ATP es descomposa químicament per tal de produïr energia, perdent un 
grup fosfat,  i  convertint-se  en  ADP (adenosindifosfat).  Immediatament,  un  grup 
fosfat del PC és cedit a aquest ADP, reconvertint-lo en ATP. Es a dir, que per cada 
mol de PC, es resintetitza un mol d’ATP.

Les reserves musculars de fosfàgens (ATP i PC), són molt petites, per la qual cosa 
s’esgoten aviat.

La utilitat d’aquest sistema d’obtenció d’energia, està en la ràpida disponibilitat de 
l’energia, malgrat la curta durada de les reserves.

Així,  les  activitats  que es realitzen a expensen d’aquesta  via energètica,  seran de 
curta  durada  i  d’intensitat  molt  alta,  com  per  exemple,  les  curses  de  velocitat, 
llençaments, aixecaments de peses, etc.

Tot seguit veïem l’esquema de les reaccions químiques que hem explicat:

ATP-----------ADP + ENERGIA
PC------------P. i  + ENERGIA

  I
  I
  I

            ADP + P. i--------------ATP------------ADP + ENERGIA
                              PC--------------P. i. + ENERGIA

                  I
               I
             etc.......



5.3. Sistema de l’àcid làctic

Conegut  també com a glicòlisi  anaeròbica,  és  a  dir,  degradació  de  la  glucosa  en 
condicions  anaeròbies  (sense  presència  d’oxigen).  Aquesta  degradació  és  la 
responsable de la resíntesi de l’ATP, i a més, dona com a resultat un producte de 
desfet metabòlic, que s’anomena àcid làctic (d’aquí el nom del sistema), que és el 
responsable directe de la fatiga a nivell muscular.
Aquest  sistema  és  molt  limitat,  ja  que  són  pocs  els  molt  d’ATP  que  es  poden 
resintetitzar  anaeròbicament,  en  comparació  dels  que  es  poden  obtenir  en  la 
degradació aeròbica del glucògen (reserva muscular de glucosa).
La glucòlisi anaeròbica és la via energètica utilitzada en activitats d’alta intensitat 
amb una durada d’un a tres minuts, com poden ser les curses de 400  a 800 metres en 
atletisme, 100 a 200 metres en natació, etc.

5.3. Sistema o via aeròbica

Aquest sistema utilitza com a combustible per a la resíntesi d’ATP, el glucògen, les 
greixos,  i  fins  i  tot,  les  proteínes  (encara  que  molt  rarament),  sempre  amb  la 
presència d’oxigen.

Les reaccions de resíntesi aeròbica d’ATP es realitzen a l’interior de les mitocòndries, 
corpúsculs subcelulars especialitzats.

La descomposició aeròbica del glucògen,  greixos i proteínes,  dona com a resultat 
diòxid de carbòni,  aigua i energia utilitzable per a la resíntesi de l’ATP.

El  glucògen i  els  greixos tenen una gran rendibilitat  energètica.  A més,  aquestes 
reaccions  no originen subproductes  de  desfet  que puguin originar  fatiga a nivell 
muscular.

Aquest sistema és l’utilitzat en activitats de llarga durada, amb una intensitat baixa o 
mitja.

Podem dir que aquesta és la via que més utilitzem en el nostre esport.

A partir d’aquests sistemes de producció d’energia, la Resistència es classifica segons 
la via utilitzada.

5.4. Tipus de Resistència

Com hem dit, segons la via energètica majoritàriament utilitzada, classifiquem a la 
Resistència en:



o Resistència Aeròbica
o Resistència Anaeròbica:  

 R. An. Alàctica
 R. An. Làctica

Resistència  Aeròbica:  és  la  capacitat  de  mantenir  un  esforç  de  baixa  o  mitjana 
intensitat, durant el major temps possible.
Utilitza la via oxidativa del glucògen i àcids grasos per tal d’obtenir energia. Així, és 
necessària la presència d’oxigen per tal d’obtenir energia.

Resistència  Anaeròbica:  és  la  capacitat  de  mantenir  un  esforç  d’intensitat 
submàxima o màxima durant el major temps possible.
No és necessària la presència d’oxigen per tal d’obtenir energia.
Es divideix en:

• Resistència Anaeròbica Alàctica  : utilitza la via de l’ATP-PC (fosfàgens), per tal 
d’obtenir  energia.  Als  processos  metabòlics  per  obtenir  energia  no  hi  ha 
subproductes de desfet que originin fatiga muscular.

• Resistència  Anaeròbica  Làctica  :  utilitza  la  glucolisi  anaeròbica  per  tal 
d’obtenir energia. Com a resultat d’aquesta glucolisi, apareix un subproducte 
de desfet, l’àcid làctic, que és el responsable de la fatiga muscular.

5.5. Mètodes d’entrenament de la Resistència

En base als sistemes energètics i a les característiques de l’activitat física que tractem, 
l’entrenament  de  la  resistència  s’ha  d’orientar  a  un  determinat  mètode 
d’entrenament.

Existeixen tres mètodes fonamentals per l’entrenament de la Resistència, que, segons 
les seves característiques d’execució, poden servir per millorar els diferents tipus de 
Resistència:

• Cursa continua  : serveix per desenvolupar bàsicament la resistència aeróbica.
• “Interval-training  ”: entrenament a intervals. Serveix per desenvolupar tant la 

resistència aeròbica  com la anaeròbica.
• Fartleck  : desenvolupa la resistència mixta (Aeròbica-Anaeròbica).

Veïem-los amb més detall:

Cursa continua: es tracta de realitzar una cursa d’intensitat baixa o mitja, durant un 
periode de temps més o menys llarg. El seu objectiu principal és el de desenvolupar i 
millorar la Resistència Aeròbica.



Com a objectius secundàris tindria la economía d’esforç, relaxació en l’execució del 
gest tècnic, etc.

Com a efectes fisiològics, tindríem una millora de les vies energètiques aeròbiques, 
un aument de la xarxa de capilars i un aument del volum del cor.

Cal dir que la intensitat de l’exercici es controla a través de la freqüència cardíaca. 
Aquesta  haurà  d’estar  entre  uns  valors  de  60  a  75  % de  la  freqüència  cardíaca 
màxima, tenint en compte que aquesta ens vé donada per la fórmula teòrica 
        
                                                    220 - edad = Fr.C. màx.

Val a dir també, que la cursa també es pot sustituir per un altre tipus d’exercici: 
natació, ciclisme, rem...  No cal dir, però, que com més específic sigui l’exercici de 
cara a l’esport que practiquem, millors resultats obtindrem. Així, en el nostre cas, el 
millor exercici seria el de natació amb aletes. 

“Interval-training”:  en  aquest  mètode,  es  realitzen  diferents  distàncies  amb 
intensitats ben definides previament, efectuant una parada o pausa de recuperació 
entre cada repetició.

Una  variant  d’aquest  sistema  és  l’entrenament  en  circuit,  en  el  que  es  realitzen 
diferents exercicis, amb una durada determinada, efectuant així mateix una pausa de 
recuperació  entre  cada  exercici.  Aquests  circuits  poden  repetir-se  varies  vegades 
(series).

Amb aquest sistema, podem entrenar tant la resistència aeròbica com la anaeròbica, 
depenen  de  les  característiques  pel  que  fa  a  distàncies,  intesnsitat,  interval  de 
recuperació, número de repeticions i/o series.

A grans trets, en la resistència aeròbica, les distàncies seran més llargues, la intensitat 
mitjana, l’interval de recuperació serà curt, les repeticions variables, en funció de la 
intensitat,  de  la  mateixa  manera  que  las  series,  encara  que  hauran  de  ser  d’un 
número considerable.

Pel que fa a la resistència anaeròbica, les distàncies poden ser entre mitges i curtes, 
essent la seva intensitat alta, i les repeticions poques.

La recuperació en aquest tipus d’entrenament és molt determinant. En el cas de la 
resistència  aeròbica,  controlant  la  freqüència  cardìaca,  no  deixarem  que  baixi  a 
menys de 140 p.p.m., i entre les series, la recuperació serà més gran, podent baixar la 
fr. c. a 120 p.p.m.



En el  cas de la resistència  anaeròbica,  la fr.  c.  entre  les repeticions baixarà a 120 
p.p.m. En aquest cas, cal tenir en compte que, durant la recuperació, s’han d’eliminar 
els subproductes de desfet metabòlic (àcid làctic), per tal que la següent repetició es 
pugui fer a la mateixa intensitat (elevada), per la qual cosa, la pausa serà de 2 a 5 
minuts. 

Fartleck: es tracta de realitzar cursa amb diferents canvis de ritme (intensitat), que es 
faran segons el terreny i depenent de com es trobi l’individu. Es realitza en medi 
natural, aprofitant els desnivells del terreny, i durant un temps més o menys llarg.

Aquest mètode d’entrenament serveix per a millorar ambdues resistències, aeròbica i 
anaeròbica,  i  representa  una  descàrrega  psicològica  important,  al  no  fixar 
estrictament  distàncies,  temps  i  intensitats,  a  més  de  realitzar-se  en  un  ambient 
natural agradable.

5.6. Efectes de l’entrenament de Resistència

Entrenament Aeròbic:

• Augment de la hemoglobina i globuls vermells en sang.
• Disminució de la freqüència cardíaca.
• Millora de la funció respiratòria.
• Millora de la capacitat cardìaca (aumenta la cavitat del cor).
• Augmenta la mioglobina muscular (reserva d’02 muscular).
• Augmenta la capilarització. 
• .....................

Entrenament Anaeròbic:

• Adaptació a un elevat deute d’oxigen.
• Adaptació a elevades concentracions d’àcid làctic en sang.
• Enfortiment i engruiximent del miocardi.
• .....................

A part d’aquests efectes fisiològics, cal dir que també es produeix un enfortiment de 
la musculatura dels membres inferiors.

Cal dir també, que un entrenament eminentment aeròbic, provocaría un aument de 
la  cavitat  cardíaca,  però  amb  un  miocardi  dèbil,  de  la  mateixa  manera  que  un 
entrenament exclusivament anaeròbic, faria que el miocardi s’enfortís excesivament, 
ambdues coses perilloses.



Així, per afavorir un correcte desenvolupament cardíac, l’entrenament de resistència 
ha de contemplar els dos tipus, aeròbica i anaeròbica, amb diferents percentatges, 
segons l’esport practicat i les seves necessitats.

5.7. Consideracions sobre l’entrenament de la Resistència a la Pesca Submarina

El nostre esport té la particularitat de conjugar aspectes que, en un principi, poden 
resultar oposats.

Les  fases  de  desplaçament  en  superfície,  son  activitats  clarament  de  resistència 
aeròbica,  mentre que en la fase d’apnea,  el nostre organisme ha d’economitzar al 
màxim l’oxigen.

Malgrat  tot,  s’admet  que  en  la  pesca  submarina hi  ha  un predomini  de  les  vies 
aeròbiques, comparable als esports de fons.

Particularment,  la  incognita  que  em  plantejo  és  la  implicació  de  la  resistència 
anaeròbica en el nostre esport. Si bé és cert que, en qualsevol activitat esportiva, hi 
ha moments en que, segons la intensitat de l’esforç, la seva durada, impliquem a les 
vies anaeròbiques de producció d’energia (ATP-PC i glucolisi anaeròbica), no sé fins 
a quin punt l’entrenament anaeròbic és necessàri en el nostre esport.
En  determinades  accions,  podem  entreveure  aquesta  necessitat:  desplaçaments 
contra la corrent, desenrocaments, ascensos difícils, etc., podent justificar d’aquesta 
manera el dedicar part del nostre entrenament a aquesta qualitat.

També cal tenir en compte el que ja he dit anteriorment, pel que fa a la necessitat de 
que  l’entrenament  de  resistència  ha  de  contemplar  els  dos  factor  (aeròbic  i 
anaeròbic), per tal de que el desenvolupament cardiovascular sigui correcte.

Insisteixo,  però,  que  la  meva  idea  es  que  la  pesca  submarina  és  un  esport 
eminentment aeròbic, i que en les fases d’apnea, tractarem d’economitzar al màxim 
l’oxigen, realitzant l’activitat a expenses de les reserves d’oxigen de que disposem, 
reserves que, amb un entrenament de resistència haurem augmentat.
Un altre aspecte a tenir en compte és el de la recuperació en superfície. Ens interessa 
que aquesta sigui curta, per tal de poder realitzar el màxim de baixades durant la 
jornada de pesca. Es per aquí que podría interessar també l’entrenament anaeròbic, 
encara que això seria motiu d’investigació, pel que ho deixo en mera hipòtesi.

Per últim, aclarir que, si be la especificitat en l’entrenament es un principi important 
de l’entrenament, es a dir, realitzar l’entrenament, en el nostre cas, fent natació amb 
aletes,  per  tal  d’implicar  a  la  musculatura  adequada,  no  deixa  de  ser  beneficiós 
fisiològicament,  realitzar una altra  activitat,  com pot  ser la cursa,  el ciclisme, etc. 
Procurarem, però, que predomini la pràctica específica sobre una altra.



6. Entrenament per a l’apnea

Aquesta  capacitat  o  qualitat  és  l’element  definitori  del  nostre  esport.  Per  tant, 
haurem de realitzar un adequat entrenament per a millorar-la.

En l’entrenament per a la millora de l’apnea, distingim dos aspectes importants:

• Exercicis dirigits a l’adaptació del nostre organisme, per tal d’havituar-lo a 
funcionar  amb  menys  oxigen  del  normal,  conduint-lo  a  un  estat  nou  de 
normalització.  Així,  el  nostre  organisme  s’adapta  a  un  consum  d’oxigen 
menor, freqüència cardiaca més baixa, etc.

• Exercicis destinats a obtenir un domini i un autocontrol tan físic com mental, 
per  tal  d’assolir  l’estalvi  d’O2 i  afavorir  la  seva utilització en les  parts  del 
nostre organisme que més ho necessitin.

6.1. Exercicis d’adaptació de l’organisme

En  el  capitol  anterior,  en  parlar  de  la  resistència,  ja  hem  vist  la  necessitat  de 
l’entrenament d’aquesta qualitat física i els seus beneficis de cara al nostre esport. 
Però donada la peculiaritat de l’activitat en apnea en pesca submarina, una part de 
l’entrenament  ha  de  ser  específica  per  tal  d’adaptar  al  nostre  organisme  per 
funcionar amb menys oxigen que el normal.

Si bé l’entrenament de la resistència ja provoca unes adaptacions que beneficiaran i 
contribuiran a la millora de l’apnea (disminueix la freqüència cardiaca, aument de la 
mioglobina,  augment  i  millora  de  la  capilarització...),  cal  tenir  en  compte  que 
l’adaptació de l’organisme al treball físic en apnea s’ha d’assolir per l’apnea en sí 
mateixa.
Amb la  pràctica  directa  de  la  pesca  submarina,  en  totes  les  condicions  i  amb la 
utilització de les diferents tècniques de pesca (espera, pesca a cau, a poca o molta 
fondària,  planetjos,  etc.),  és  de  la  manera  més  adequada  per  a  millorar  aquesta 
capacitat, però, el fet de no poder anar cada dia a practicar específicament el nostre 
esport,  fa  necessària  una  pràctica  d’entrenament  alternativa  i  destinada  al 
manteniment i/o millora de la nostra condició física i, en especial, de l’apnea.

Així, s’haurà de procurar, amb asiduitat i rigor, en determinades èpoques de l’any 
encara més (hivern) i durant la setmana, els dies que no es va a pescar,  realitzar 
alguns dels exercicis que proposarem tot seguit:



• Cursa continua (”footing”), i en evolucionar l’entrenament, realitzar intervals 
d’apnea.

• En piscina:  
o apnees  estàtiques,  amb  diferents  durades  i  diferents  temps  de 

recuperació entre apnees                               
o apnees amb desplaçament subaquàtic, diferents trajectes i/o distàncies, 

variant la intensitat de nado.
o circuits subaquàtics, en apnea, realitzant diferents tasques. Amb això 

assolirem  oblidar-nos  que  ens  trobem  en  apnea,  factor  psicològic 
important

• En mar: tot  i que si les condicions ho permeten,  es convenientpracticar les 
diferents  tècniques  del  nostre  esport,  també  es  poden  destinar  algunes 
jornades  a  realitzar  diferents  exercicis  en  el  nostremedi  natural:  apnees 
estàtiques,  desplaçaments  en  apnea,  apnees  profundes  (rigurosament 
controlats i vigilats), etc.

En principi, la recuperació entre apnees haurà de tenir en compte el restabliment de 
la freqüència cardiaca a valors normals (serà suficient que baixi a valors de 110 a 120 
p.p.m.).  En  fases  més  avançades  d’entrenament,  podrem  escurçar  el  temps  de 
recuperació, per tal d’assolir una millor adaptació del nostre organisme.

Podríem dir que aquest és un entrenament intervàl.lic, en el que es realitzen fases 
d’exercici  i  fases  de  recuperació  entre  les  repeticions  d’un  determinat  exercici. 
Aquest  sistema  era  utilitzat  ja  pel  campió  d’apnea  profunda  Enzo  Maiorca,  i 
actualment per Umperto Pellizari i Francisco Ferrera (Pipín), recordmans de l’apnea 
profunda amb pes constant i amb pes variable.
Una altra cosa a tenir en compte es que, en principi, quan realitzem els exercicis  en 
apnea, és millor no controlar el temps, no estar pendent del cronòmetre, i fer cas de 
les  nostres  sensacions  internes,  acabant  les  apnees  quan  es  produeixen  les 
contraccions diafragmàtiques, fer cas de la nostra freqüència cardiaca... i d’aquesta 
manera,  millorarem la durada i efectivitat de les nostres apnees.
Cal dir que, tot i que hem indicat el “footing” en primer lloc, és més adient realitzar 
els exercicis en medi aquàtic, i millor amb aletes, ja que realitzant-los així, tal i com 
després els farem en la pràctica del nostre esport, impliquem a la musculatura que 
realment ens interessa, essent  més adequades l’adaptació i la millora.

Per últim, diré que és fonamental coneixer els propis limits, i no voler fer mai proeses 
ni intentar rècords, ja que podem perdre-hi molt en aquests intents inútils i sense 
sentit.
A continuació veïem algunes de les millores més importants que és produeixen amb 
l’entrenament de l’apnea en el nostre organisme:



• L’organisme s’acostuma a treballar amb menys O2 (consum menor d’O2).
• Millor resistència al CO2 en sang.
• Augment  del  númerp  de  glòbuls  vermells  (més  capacitat  de  captació  i 

transport d’O2).
• Disminueix la freqüència cardiaca.
• Millora l’eficiència cardíaca.
• .................................

6.2. Exercicis de control físic i mental

Si bé és de gran importància l’entrenament per a la millora de l’apnea, també ho és 
l’entrenament per tal d’assolir un estalvi de l’O2 per part del nostre organisme,

El  pescador  ha  de  buscar  la  màxima relaxació,  i  evitar  tot  moviment  inútil  que 
significaria un aument innecessari del consum d’O2.

Amb un entrenament o si contemplin tècniques de relaxació ( sofrología, training 
autògen  de  Schultz,  etc.),  autocontrol  i  exercici  respiratòris  (ioga  respiratòri  o 
Pranayama), podem assolir aquest objectiu.

Apneístes  de  la  categoria  de  Jacques  Mayol,  Stefano  MaKula,  Frank  Messegué, 
Pellizzari, han incorporat  i, fins i tot  basat,  el seu entrenament en el ioga, per tal 
d’assolir un autocontrol i relaxació que els permet realitzar cada apnea amb el mínim 
consum d’oxigen, tot just el necessàri pel funcionament de les parts de l’organisme 
que estan treballant durant l’apnea.
A tot això, hi contribuirà també un bon domini de la tècnica (natació en superfície, 
cop de ronyó, descens, accions en immersió, ascens...), un perfecte domini del nostre 
còs durant la immersió (aquaticitat), i un perfecte lastrat, depenent de les condicions 
en que estem pescant (estat de la mar, profunditat, tècnica de pesca...).



6.3. Exemple de sessió d’entrenament per a la millora de l’apnea

Sessió d’entrenament en piscina

Escalfament

 Estirament suaus de la musculatura de les extremitats inferiors 
(quadriceps, triceps sural, biceps i psoas).

 200 metres de natació suau amb aletes, tub i ulleres.

Part Principal

Apnea estàtica

 10 repeticions  apnea de 30 segons. Recuperació entre
apnees de 2 minuts.

 5 repeticions apnea d’1 minut. Recuperació de 3 minuts.
 2 repeticions apnea d’1.30 minuts. Recuperació de 3.30 minuts.
 1 repetició apnea màxima. 

Apnea dinàmica (desplaçament subaquàtic)

 6 x 25 metres.
 4 x 50 metres.
 1 x màxima distància. 

La recuperació  entre  cada serie es farà atenent  al  restabliment  de la 
freqüència cardiaca a 120 p.p.m., aproximadament. Es pot fer en estat 
de relaxació i a mesura que evoluciona l’entrenament,efectuant natació 
suau per superficie amb ulleres, tub i aletes.

Part Final

 100 metres de natació suau amb aletes.
 Estiraments de la musculatura de les extremitats inferiors.
 Exercicis de relaxament.

Nota:  a mesura que avancem en el programa d’entrenaments, s’haurà de jugar amb 
els  següents  factors:   número de  repeticions dels exercicis,  durada de  les  apnees 
estàtiques, disminució  dels  temps  de  recuperació,  distàncies  de  les  apnees  en 
desplaçament



7. L’entrenament de la força i la flexibilitat per a la pesca submarina

En  anteriors  capitols,  hem  vist  com  la  Resistència  era  considerada  una  qualitat 
imprescindible en el nostre esport, i l’hem tractada amb la profunditat que mereixia.

Per altra banda, havíem considerat dues qualitats físiques com la força i la flexibilitat 
com a necessàries per a la pràctica de la pesca submarina.

Amb la pràctica  d’aquest  esport,  i  degut  a les  característiques de  l’activitat  i  del 
material utilitzat, ens veïem sota un important risc de patir dolències musculars i 
articulars en determinades regions corporals.

El tipus de desplaçament, utilitzant les aletes, i a més en determinades condicions de 
mar (corrent, fortes onades, mar de fons, etc.), fa que la musculatura de les cames 
(tríceps sural, quadríceps, bíceps femoral i sobretos el psoas ilíac) estiqui exposada a 
catir  sobrecàrregas que impossibilitin l’activitat,  i  inclús,  en el cas del psoas ilíac, 
afavoreixin l’aparició de dolències lumbars.

Per  altra  banda,  la  utilització  del  cinturó  de  ploms,  sobretot  en  la  temporada 
hivernal, en veure’s aumentada la quantitat de plom per a compensar la flotabilitat 
del vestit isotèrmic més gruixut, unida a les característiques cinètiques del moviment 
de cop de ronyó per a iniciar el descens, fan que la regió dorso-lumbrar pugui patir 
seriosos problemes.

Amb  la  contemplació,  dins  del  programa  d’entrenament,  d’exercicis  destinats  al 
desenvolupament  d’aquestes  dues  qualitats,  podem  prevenir  aquests  tipus  de 
dolències, al mateix temps que afavorim el rendiment.

Passem a continuació a veure els avantatges del treball d’aquestes qualitats, així com 
exercicis destinats al seu desenvolupament.

7.1. La flexibilitat en la pesca submarina

Recordem  la  definició  d’aquesta  qualitat:  “capacitat  que  té  una  articulació  de 
realitzar un moviment en la seva màxima amplitud”.

Aquesta capacitat depen del grau d’elongació que pot assolir el múscul o músculs 
implicats.

Així,  els  exercicis  que  intentan  desenvolupar  aquesta  qualitat  els  anomenem 
estiraments.



Podem trobar nombroses avantatges en la realització d’aquests exercicis:

 En l’execució dels estiraments, es  necessària una concentració i autocontrol 
importants, que ens condueixen al reconeixement  dels  músculs que estem 
estirant.  També millorem l’  autocontrol  i  la relaxació  física i mental,  molt 
interessants per tal de reduïr el consum d’O2.

 Pel que fa a la prevenció de dolències i el seu tractament, crec que aquest és 
un punt clau que hem de tenir molt clar:

o  una banda, tenim la prevenció i tractament de les dolències  dorso-
lumbars ocasionades  per  les  característiques  del  nostre  esport.  Amb 
uns  aequats  exercicis  per  l’estirament  dels  músculs  lumbars, 
paravertebrals i dorsal, juntament amb un treball de força abdominal, 
com veurem més endavant, evitarem aquests greus i molests 
problemes. També cal tenir en compte que, al nedar amb les aletes, es 
produeix un treball important a nivell del  psoas ilíac, múscul que té les 
seves insercions  al  fèmur  i  a  lacolumna  vertebral  lumbar.  Si  es 
sobrecarrega molt, com és el nostre cas, fa que s’aumenti el risc de patir 
una hiperlordósi lumbar (augment anormal de la curvatura lumbar), 
cosa que pot provocar dolències en aquesta zona. Així, ens veïem en la 
necessitat de realitzar exercicis d’estirament d’aquest múscul.

o Per altra banda, els problemes de contractures i rampes musculars a 
nivell de la musculatura de les extremitats, sobretot en el tríceps i el 
bíceps sural, els tractarem i també els podem evitar amb uns adequats 
exercicis  d’estirament,  encara  que  el  seu  origen  es  trobi  en  un 
entrenament deficitàri de resistència muscular.

 Per últim, amb aquests exercicis, prevenim lesions a nivell muscular, com els 
estrabaments  i  ruptures  fibrilars,  encara  que  en  el  nostre  esport  no  són 
freqüents.

 Amb el  desenvolupament  d’aquesta  qualitat,  també  farem  que  les  accions 
tècniques siguin més efectives, s’executin més fàcilment i amb més fluidesa, 
millorant, en definitiva, el nostre rendiment.

Tipus d’estiraments

En el transcurs dels últims anys, s’ha produït una gran evolució metodológica pel 
que  fa  al  desenvolupament  d’aquesta  qualitat,  paralelament  al  desenvolupament 
cinetífic de la teoria de l’entrenament.

Començant  pels  exercicis  balístics,  executats  amb rebot,  passant  pels  estiraments 
estàtics,  i  arrivant  als sistemes actuals,  hi  ha hagut molts sistemes i discusions al 
respecte del millor sistema per a millorar la flexibilitat.

D’entrada, hem de desestimar els exercicis amb rebot, així com els estàtics i passius, 
ja que els seus beneficis a nivell muscular no són significatius.



El que s’ha vingut a anomenar “stretching” (estirant, en anglès), va esdevindre una 
revolució  en  aquest  camp.  Consisteix  en  l’estirament  prolongat  durant  un temps 
determinat, de 15 a 30 segons, a partir del grau en que l’articulació ja no pot cedir, 
que és quan es comença a notar un lleuger dolor, per tal d’estirar tant el component 
contràctil del múscul com el tendó d’inserció.

Per últim, un altre sistema, basat en l’anterior, i que podem considerar que amb la 
seva utilització assolirem un major desenvolupament de la flexibilitat, és l’anomentat 
Facilitació Neuromuscular Propioceptiva, que consisteix en realitzar una contracció 
isomètrica excèntrica (estàtica amb el múscul previament estirat), durant uns segons, 
i  seguidament  realitzar  l’estirament  durant  un  temps  determinat  (entre  15  i  30 
segons). 

Aquests  exercicis,  així  com  els  anteriors,  poden  fer-se  individualment  o  amb 
l’assistència d’un company, tot i que en aquest darrer cas, el company ha d’anar amb 
molt de compte i segui les indicacions de l’individu que està estirant, per tal de no 
provocar-li un trencament de fibres, lesió greu i de difícil recuperació.

Exercicis d’estirament per a la pesca submarina

A continuació, veurem una serie d’exercicis per tal de millorar la flexibilitat de la 
musculatura implicada i més necessitada d’aquesta qualitat, per a raons preventives, 
al nostre esport. 

Els exercicis van destinat als següents músculs:

Tríceps sural
Bíceps femoral
Quadríceps
Psoas Ilíac
Lumbars



7.2. La força en la pesca submarina

Aquesta qualitat no l’hem de considerar, com ja hem apuntat, indispensable en el 
nostre  esport,  però  amb  el  seu  desenvolupament,  en  la  seva  vesant  de  força-
resitència, obtindrem resultats en dos aspectes principalment:

1. Millora  de  la  resistència  muscular,  a  nivell  de  la  musculatura  de  les 
extremitats inferiors, amb la qual cosa millorarem el rendiment i eficiència en 
la nostra activitat.

2. Prevenció i tractament de dolències lumbars.

Treball de resistència muscular

Resistència muscular o força resistència, són paraules que ens condueixen al mateix 
concepte: capacitat d’un/s grup/s musculars de contraure’s durant el major temps 
possible,  amb una intensitat d’esforç mitja o baixa.

Basant-nos  en  aquesta  definició,  els  exercicis  per  tal  de  desenvolupar  aquesta 
qualitat,  s’han de  realitzar  durant  un temps més o menys llarg o,  si  es  realitzen 
repeticions, es faran en un número elevat, inclús realitzant-ne varies series.

De fet, si es realitza un entrenament de resistència, utilitzant els sistemes ja vistos en 
el  capitol  corresponent  (interval-training,  fartleck),  ja  estem  realitzant  un  treball 
d’aquesta qualitat, a l’hora que es desenvolupa la resistència cardiovascular.

Els grups muscular que hem de treballar en aquest sentit  són el tríceps sural, els 
peroneos, el quadríceps , el bíceps i els glutis.

Fent una anàlisi biomecànica, trobem que aquests són els músculs que actuen en el 
moviment de natació utilitzant les aletes. Ens deixem el psoas ilíac, múscul que actua 
de manera important en el desplaçament amb aletes, i ho fem per que hem d’evitar 
un treball de força en aquest múscul, ja que podria comportar, com ja he apuntat 
anteriorment, problemes d’hiperlordòsi lumbar, i consequentment, les dolències que 
ocasiona.  El fet de nedar amb aletes i realitzar un entrenament adient al respecte, ja 
es suficient per a desenvolupar la força resistència d’aquest grup muscular.

Els exercicis per aquest tipus de treball es poden fer amb o sense peses, però en cas 
de realitzar-se amb elles, el pes haurà de ser mínim, realitzant-ne varies series d’un 
número elevat de repeticions.



Treball de força per a prevenció de dolències lumbars

En aquest aspecte, els grups musculars que cal desenvolupar són els abdominals, els 
glutis i els lumbars.

Amb  la  inclusió  d’exercicis  com  els  que  veurem  tot  seguit,  dins  del  programa 
d’entrenament, evitarem aquest tipus de dolències, al mateix temps que mentindrem 
una postura correcta,  i evitarem problemes estètics (acumulacions de greix, males 
postures...).

El  treball  de  musculatura  lumbar és  interessant  ja  que,  en  l’execució  del  cop  de 
ronyons, aquest grup muscular és fonamental.

Aquest treball de força lumbar, però, s’ha de fer amb els exercicis que proposem, 
evitant  la  hiperextensió  de  la  columna  vertebral,  que  podria  originar  dolencies 
lumbar, fins i tot aumentar la curvatura en aquest nivell (hiperlordosi lumbar).

Per altra banda,  cal tenir  en compte que la relació entre  exercicis d’abdominals i 
lumbars serà de 2/1, és a dir, que per cada 2 abdominals farem 1 lumbar.

A l’igual que hem vist abans, s’han de realitzar varies series (4-6) d’un número elevat 
de repeticions (25-75) de cada exercici.
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