
4.   Tècnica   de la   immersió   en apnea  

4.1.   Definició  

Entenem per  apnea  la  manca  de  moviment  respiratòri  (ventilació),  durant  un 
periode de temps més o menys variable.

Hem d’aclarir que, durant l’apnea, no s’atura la respiració pulmonar ni la celular, es 
a dir, que només s’atura la ventilació pulmonar, continuant l’intercanvi de gasos a 
nivell dels alveols pulmonars i a les cèlules.

Podem distinguir l’apnea inspiratòria de la espiratòria. En la primera, la supressió de 
la ventilació pulmonar es realitza després de la inspiració, mentre que en la segona, 
és després de l’espiració.

L’apnea inspiratòria és la que nosaltres utilitzarem i,  per tant, hem d’estudiar.

L’apnea és, en el nostre esport, l’element definitòri i característic per exel.lència.

4.2. Fisiologia de l’apnea

El nostre organisme necessita oxigen per a funcionar. Així, nosaltres, a través dels 
sistema respiratòri, agafem oxigen de l’aire, i expulsem diòxid de carboni, producte 
de desfet del nostre metabolisme. Quan realitzem una apnea, el nostre organisme va 
consumint  l’oxigen  de  que  disposa,  i  va  produïnt  diòxid  de  carbòni.  Quan  la 
concentració d’aquest gas en sang arriva fins a un cert nivell, és detectada per uns 
corpúsculs receptors situats a les artèries caròtides i al cayado de l’aorta, els quals 
envien  aquesta  senyal  d’alarma  al  bulb  raquidi,  a  través  del  sistema  nerviós, 
produïnt-se a continuació  les  contraccions  diafragmàtiques que ens indiquen que 
hem de respirar immediatament, per tal d’eliminar aquest diòxid de carboni, i captar 
nou oxigen. Si no fos així, i per les circumstàncies que fós, allarguéssim l’apnea, a 
l’haver gastat l’oxigen de que disposàvem, i no tenir-ne prou pel funcionament del 
nostre cervell, perdríem el coneixement (síncope), i de no ser auxiliats, esdevindria la 
mort per ofegament.



L’organisme humà, des del moment en 
que  s’atura  la  ventilació  i  es 
submergeix  a  l’aigua,  posa  en  marxa 
uns  mecanismes  d’adaptació 
fisiològica, que constitueixen el “reflex 
d’immersió”.  Aquestes  adaptacions 
pretenen  reduïr  el  consum  d’O2, 
conseqüentment  redueixen  la 
producció  de  CO2,  retardant  el  punt 
de  ruptura  de  l’apnea,  i  d’aquesta 
manera  s’assegura  la  irrigació  dels 
òrgansvitals(cervellcor).

Les adaptacions més importants són:

• Bradicardia:  es tracta de la disminució de la freqüència cardíaca,  pel 
sencill fet de submergir la cara a l’aigua.

• Alteracions  electrocardiogràfiques:  modificacions  en  les  contraccions 
del  múscul  cardíac,  que  es  produeixen  per  tal  de  reduïr  el  consum 
d’O2, i com a mecanisme de protecció de la circulació al cor i al cervell.

• Utilització  de  la  mioglobina:  aquesta  és  una  proteina  amb  gran 
semblança estructural amb la hemoglobina, que constitueix una reserva 
d’O2 al múscul, i que s’utilitza es cas de necessitat,  com és el fet de 
realitzar una apnea prolongada.

• Adaptacions  pulmonars:  el  volum  pulmonar  disminueix  amb  la 
profunditat, en aumentar la pressió exterior, aumentant així mateix la 
pressió de l’aire pulmonar, mantenint d’aquesta manera l’intercanvi de 
gasos  a  nivell  alveolar.  En  gran  profunditat,  en  arribar  al  limit 
d’elasticitat toràcica, el volum pulmonar no pot disminuïr, cosa que 
provocaria alteracions en l’intercanvi de gasos, i l’individu patiría greus 
problemes.  Així,  existeixen  mecanismes  d’adaptació  a  l’apnea 
profunda,  com  és  el  “blood  shift”,  fenòmen  d’erecció  dels  capilars 
pulmonars, que cal estudiar  amb  més  profunditat,  i  que  permet 
superar les profunditats teòriques sense patir greus problemes  en 
aquesta nivell.

• Vasoconstricció  periférica,  per  tal  d’estalviar  la  utilització  de  sang 
oxigenada, derivant-la al cor i al cervell.



4.3. Factors condicionants de l’apnea

A nivell fisiològic, existeixen una serie de factors limitants de la durada de l’apnea. A 
continuació  podem  veure  els  principals,  extrets  dels  estudis  de  CORRIOL  i  DE 
VICENTE MONJO.

• Composició inicial de l’aire alveolar.
• Capacitat  pulmonar  de l’individu,  que determina el  volum d’O2 de 

que disposarà l’individu durant l’apnea.
• Tolerància  dels  centres  reguladors  de  la  respiració  a  l’aument  de 

pCO2.
• Reserva d’O2 i CO2 sanguinis.
• Consum d’O2 i producció de CO2.
• Quantitat  d’hemoglobina  en  sang,  que  permet  una  millor  captació 

d’O2 a nivell alveolar.

Aquests són factors interns a l’organisme. Podríem dir, aleshores, que hi ha d’altres 
factors externs que condicionarien la durada de l’apnea, com podrien ser:

• El  fred,  que  disminueix  els  temps  de  durada  de  l’apnea,  degut  als 
requeriments d’O2 necessàris per a la termorregulació. És per això que ens 
hem de protegir amb l’adequat vestit isotèrmic.

• Una adequada  ventilació  pulmonar  afavorirà  l’apnea.  Així,  amb una bona 
tècnica ventilatòria, recolzada pel coneixement de la fisiologia de l’apnea, ens 
permetrà realitzar-ne amb més garanties.

• L’exitació, l’estrés, els nervis, disminueixen la durada de l’apnea.
•  S’han de tenir en compte les prioritats orgàniques.  Si estem fent la digestió, 

per exemple,  el nostre  aparell digestiu reclama gran quantitat  d’O2, per la 
qual cosa no s’ha de realitzar activitat física aleshores, i menys en apnea.

• I, evidentment, amb un entrenament adeqüat, basat en el coneixement de tots 
aquests factors condicionants,  podem millorar per tal d’afavorir les nostres 
apnees:  número  d’alveols  pulmonars  utilitzats,  consum  d’O2  per  part  de 
l’organisme, freqüència cardíaca (com més  baixa,  menys  consum  d’O2), 
resistència del nostre organisme a altes concentracions de CO2, quantitat de 
mioglobina muscular (reserva d’O2 al múscul), quantitat de glòbuls vermells 
en sang, etc.

4.4. Tècnica bàsica de la immersió en apnea

Per tal d’estudiar la tècnica bàsica de la immersió en apnea,  secuenciarem les accions 
tècniques que es realitzen, i les descriurem separadament.

Les accions tècniques bàsiques són:



1. Les accions en superficie.
2. El cop de ronyó.
3. El descens.
4. Les evolucions al fons.
5. L’ascens.

Abans d’entrar  en la descripció de cada una d’aquestes accions, cal dir que totes 
aquestes accions tècniques bàsiques estan condicionades per una execució amb la 
màxima economia d’esforç i en un màxim relaxament i control mental, per tal de 
procurar el màxim estalvi d’oxigen.

4.4.1. Les accions en superficie

En superficie, el pescador submarí realitza principalment dos tipus d’acció: la natació 
i la ventilació pulmonar.

4.4.1.1.      La  natació  en  superficie:    Les  accions  de  natació  en  superficie  s’han  de 
caracteritzar  per  una màxima economia d’esforç,  per tal  de procurar  el 
menor consum d’oxigen possible, intentant, així mateix, fer el menor soroll 
possible, per tal de passar inadvertit als peixos. L’acció de les cames s’ha 
d’efectuar  amb suavitat.  El  moviment  surt  de  l’articulació coxo-femoral 
(cadera), i no de l’articulació del genoll. Es realitzarà amb una amplitud 
adequada,  ni  molt  gran,  ja  que  les  aletes  sortirien  de  la  superfície, 
provocant  soroll  i  perdent  eficàcia  propulsiva,  ni  tampoc  excesivament 
petita, ja no seria eficaç i es tindria tendencia a flexionar la cama a nivell de 
l’articulació del genoll, provocant un moviment de “pedaleig”, totalment 
ineficaç. Es important la elecció de les aletes. La pala d’aquest element a de 
representar la prolongació de la cama, i no pas del peu, ja que de ser així, 
no es trameteria correctament l’acció muscular, amb el conseqüent resultat 
propulsor. Cal insistir en el control dels moviments, apuntant, per últim, 
que els braços no intervenen en l’acció propulsora, restant al llarg del cos, 
en una posició hidrodinàmica i relaxada alhora.



4.4.1.2.      La ventilació pulmonar:    Quan hem parlat de la fisiologia de l’apnea, hem 
vist el que passaba amb l’intercanvi de gasos (oxigen i diòxid de carboni), i 
les seves repercusions. Coneixent tot això, per tal de preparar les apnees 
que farem quan practiquem el nostre esport, i per que aquestes siguin el 
més  comodes,  eficaces  i  sense  perill,  haurem  d’adoptar  un  mètode  de 
ventilació  adequat.  Veïem  a  continuació  com  realitzarem  una  correcta 
ventilació pulmonar:

L’ inspiració ha de ser lenta i profunda, per tal d’assolir una bona perfussió 
de l’oxigen als alveols pulmonars.  En la seva primera fase, la inspiració 
serà  pasiva,  i  a  continuació  la  farem  activa,  de  forma  suau,  sobretot 
recolzant-nos en el moviment vertical del diafragma, que fa que augmenti 
el  volum dels pulmons d’una forma notable.  Així,  assolim que la sang 
s’abasteixi d’oxigen al màxim.
L’espiració serà normal, suficient per eliminar valors normals de diòxid de 
carboni. Això ja ho assolim efectuant una espiració pasiva. Si forcessim la 
espiració (espiració activa), i a més ho fessim durant un periode de temps 
excessiu, el que faríem és reduïr molt la concentració de CO2 en sang, i 
durant  l’apnea,  retardaríem  l’aparicio  del  senyal  d’alarma  respiratòri 
(provocat  precísament  per  l’aument  de  CO2  en  sang),  exposant-nos  a 
prolongar excesivament l’apnea, consumint massa O2 i augmentant  el 
risc  de  síncope  (perdua  de  coneixement  en  no  arribar  suficient  O2  al 
cervell).

Alguns  autors  proposen  de  realitzar  una  darrera  inspiració,  abans  de 
començar  l’apnea,  profunda,  per  tal  d’omplir  els  pulmons,  però 
particularment crec que, havent realitzat la ventilació com s’ha indicat, no 
és necessàri.

D’altres,  com per exemple,  el campió Renzo Mazzari,  realitza una mini 
apnea en superficie, previa a la realització de la darrera inspiració abans 
del cop de ronyó, cosa que, segons ell, el prepara per l’apnea en immersió.



El mètode de ventilació que 
he exposat, a part d’afavorir 
la  captació  d’oxigen  i 
l’adequada  eliminació  de 
diòxid  de  carboni,  ens 
permet   una  màxima 
relaxació muscular i mental, 
que  ens  assegura  una 
reducció del consum d’O2, i 
al mateix, de la producció de 
CO2,  la  qual  cosa  ens 
prepara  per  una  apnea 
llarga, relaxada i , el que és 
més important, segura.

4.4.2. El Cop de ronyó

El cop de ronyó es l’acció tècnica que ens permet inicar el descens, immediatament 
després d’acavar la ventilació pulmonar.

Distingim tres fases en aquesta acció:

• Primera  fase  :  es  produeix  una 
vasculació  del  tronc  endavant, 
apropant  els  genolls  al  cos.  El 
braç  lliure  empeny  cap  a  la 
superficie,  per  tal  d’ajudar  a 
vencer la flotabilitat positiva del 
nostre cos.

Segona  fase:  el  braç  lliure  acava 
l’acció, i es col.loca al costat del cos, 
al  mateix  temps que  les  cames  es 
situen  fora  de  l’aigua,  juntes,  en 
posició vertical, ajudant, amb el seu 
pes, a enfonsar el nostre cos. 



• Tercera  fase  :   és  el  trànsit  del 
cop de ronyó al descens. Un cop 
“notem” que les aletes estan ja 
totalment  submergides 
iniciarem el moviment d’aleteig. 
No  començarem  a  fer  aquesta 
acció amb  les  aletes  fora  de 
l’aigua,  ja  que  provocariem 
moltes  turbulències  i  el 
conseqüent  soroll  que  alertaria 
als peixos.

Molts pescadors submarins han modificat el cop de ronyó tradicional, tal com l’hem 
explicat , per tal d’obtenir un estalvi d’energia important durant la jornada de pesca, 
ja que l’acció tècnica tradicional suposa un important treball muscular, i més si el 
pescador manté un ritme elevat d’immersions.

Aquesta acció tècnica modificada consisteix a elevar només una cama, normalment 
la dreta (la contraria pels esquerrans), en el moment de realitzar la flexió endavant 
del tronc, mantenint l’altre submergida, i efectuant amb aquesta una palada en el 
darrer moment de l’acció, per tal de començar a aletejar una vegada submergides 
totalment les aletes.

Aquest  tipus  de  cop  de  ronyó  és  també  molt  eficaç  quan  es  pesca  a  molt  poca 
fondària,  1  o  2  metres,  quan  l’acció  tradicional  no  és  possible  donada  l’escassa 
profunditat.

4.4.3. El Descens

Després del cop de ronyó, els primers metres del descens s’hauran de fer realitzant 
un moviment d’aleteig lentament, per tal de vencer la flotabilitat positiva inicial. Un 
cop s’arriva a la cota en que la flotabilitat passa a ser negativa, deixarem d’aletejar 
per tal de deixarnos caure lentament, en total relaxament i control.

Per causa de la pressió ambiental, provocada per la columna d’aigua que tenim a 
sobre nostre, es necessàri realitzar una maniobra per tal de compensar la pressió als 
nostres oïdes, ja que de no ser així, no podríem copntinuar el descens, pel dolor que 
sobrevé al timpà. Fins i tot es podria produïr el seu trencament. La maniobra que es 
realitza rep el nom de maniobra de Valsalva. Es tracta de pinsar-se el nas amb els 
dits,  i  intentar  expulsar  aire  a  través  dels  orificis  nasals.  Aquest  aire,  en  trobar 
aquests orificis tapats, degut a la pressió dels nostres dits, buscarà una altra via de 



sortida,  i  la  trobarà a través de  les trompes d’Eustàqui,  per  on arrivarà  a l’oïda, 
equilibrant d’aquesta manera la pressió interior al timpà amb l’exterior.

Atenent a aquesta explicació, cal tenir 
en  compte  que  si,  per  causa  d’un 
costipat, la mucosa obstrueix la trompa 
d’Eustàqui, no es poden equilibrar les 
pressions  a  l’oïda,  i  ens  arrisquem  a 
patir  un  trencament  del  timpà  per 
causa  de  la  pressió  externa.  De  la 
mateixa  manera,  no  ens  em  de 
col.locar taps de cera a l’orella, ja que, 
pel  mateix  principi  físic,  es  produiria 
un  trencament  del  timpà  degut  a 
l’aument de la pressió interior.

4.4.4. Les evolucions al fons

Aquí  inclourem  totes  les  accions  que  es  realitzen  en  immersió,  ja  sigui  utilitzan 
alguna de les tècniques de pesca, realitzant un reconeixement d’una determinada 
zona o qualsevol altre acció.

Sigui  el que sigui el que es realitzi en immersió, totes les evolucions s’hauran de fer 
amb  la  màxima  suavitat.   Hem  de  tenir  en  compte  que  un  cop  acavades  les 
evolucions en immersió, ens quedarà encara realitzar l’ascens. El millor consell és 
que hom ha de procurar coneixer-se a sí mateix i fer cas als mecanismes d’avís del 
nostre  organisme,  com  són  les  contraccions  del  diafragme.  Tot  i  així,  és  millor 
finalitzar les accions al fons abans que no es presentin aquests avisos, és a dir, que no 
apurarem mai el temps d’apnea.
El  temps  de  permanencia  al  fons  depen  de  la  fondària  que  s’assoleix,  de 
l’entrenament del pescador, de l’esforç que realitza en immersió i també de la tècnica 
de pesca que utilitza.

En  la  pesca  a  cau,  les  accions 
comporten un major consum d’oxigen. 
La  tècnica  de  l’espera,  en  realitzar-se 
amb el  mínim  moviment  possible,  fa 
possibles  temps  d’apnea  superiors, 
encara que el factor mental pot limitar 
la  durada  de  l’apnea.  Si  s’han  de 
realitzar esforços, tals com desenrocar 
un peix o simplement l’arpó, cal pujar 
immediatament. La nostra vida és molt 

més  important  que  tots  el  neros  que 
poguem capturar.



4.4.5. L’ascens

Durant  els  primers  metres  de  l’ascens,  per  tal  de  vencer  la  flotabilitat  negativa, 
haurem  de  realitzar  un  aleteig  enèrgic  però  controlat,  després,  aletejar  lenta  i 
suaument.

El descontrol ens pot portar al perill de síncope. Aquest descontrol és sinònim de 
que alguna cosa no ha anat bé. Cal evitar-ho.

Durant  l’ascens,  el  cap  s’ha  de 
mantenir  en postura normal.  No s’ha 
de  mirar  la  superficie,  realitzant  una 
extensió  del  cap  enrera,  ja  que 
d’aquesta  manera  podriem  bloquejar 
el pas de sang oxigenada al cervell.

El  pescador  submarí,  mentre  duri 
l’ascens,  ha  de  mantenir  un  domini 
total  de  la  situació,  autocontrol  i 
serenitat.

Si és necessari, no es dubtarà en deixar 
anar el cinturó de ploms.



Un cop  en superficie,  ens trobem en 
fase  de  recuperació.  Hem  de  deixar 
que  el  cor  retorni  a  unes  pulsacions 
normals.  Quan  això  s’assoleix,  estem 
en condicions de començar  una nova 
ventilació  per  preparar  la  següent 
immersió.

4.5.La hiperventilació i els seus perills

Entenem  per  hiperventilació  el  fet  de  realitzar  la  ventilació  pulmonar  de  forma 
forçada i excessiva, tant en forma com en durada.

Antigament, hi havia esportistes que, per desconeixement de la fisiologia de l’apnea, 
realitzaven unes inspiracions i espiracions molt ràpides i curtes, amb la qual cosa no 
permetien que l’oxigen es fixés bé a la xarxa d’alveols pulmonars, i, al mateix temps, 
es realitzaba un netejat  de  diòxid de  carboni  excessiu,  que feia que disminuís  la 
concentració d’aquest gas en sang, amb la qual cosa es podia produïr un síncope al 
retardar el senyal d’alarma respiratori després d’una apnea massa prolongada.

Igualment,  si  es  realitza  una  ventilzació  pulmonar  com  la  que  hem  explicat  en 
l’apartat  anterior,  però  realitzant  les  espiracions  de  manera  forçada,  de  manera 
activa,  empenyent  el  diafragma  cap  amunt,  per  tal  de  buidar  els  pulmons,  ens 
podem trobar amb el mateix problema, i encara més si relitzem descensos a molta 
profunditat.

4.6.El síncope de l’apnea profunda

Durant el descens, la pressió ambiental, com tots sabem, aumenta, i conseqüentment, 
també ho fan les pressions parcials d’oxigen i de diòxid de carboni (pO2 i PCO2). 
Aquest aument de la pO2 es responsable de la sensació de ben estar en començar 
l’apnea. Inclús podem dir que, per aquest motiu, el nostre organisme disposa de més 
oxigen en arribar al fons que no pas quan hem realitzat el cop de ronyó en superficie.

Després, durant la permanencia al fons, consumim O2 i, per tant, disminueix la seva 
pressió parcial. Quan relitzem l’ascens, el fenòmen es realitza a l’inversa: la pO2, ja 
baixa per causa del consum de l’organisme, encara disminuirà més, a causa de la 
disminució  de  la  pressió  ambiental.  Es  aleshores  quan  tenim el  risc  de  patir  un 
síncope,  més encara  si  durant  la  permanencia  en  el  fons  hem realitzat  un esforç 
important,  i  encara  més  si,  hipotètica  i  malahuradament,  hem  realitzat  una 
hiperventilació.



Aquest  síncope  significa  una  perdua 
de  coneixement,  al  no  arribar  prou 
oxigen al cervell, però no significa una 
aturada cardiaca.  Es per  això que,  si, 
tot  seguit,  l’accidentat  respira  aire,  es 
reanimarà  sense  problemes,  però,  si 
pel  contrari,  el  seu  cap  queda 
submergit,  sense  poder  respirar, 
morirà  per  asfixia.  Es  per  això  que 
aconsellem  pescar  sempre  amb  un 
company  quan  realitzem  apnees 
profundes.

4.7. El lastrat

El  llast  és  indispensable pel  descens,  sobretot  amb el  vestit  isotèrmic,  per  tal  de 
vencer la flotabilitat positiva del nostre cos.

El càlcul del pes a portar és bàsic per l’èxit de les nostres sortides de pesca. Ens ha de 
permetre,  sobretot,  mantindren’s  en superficie  sense problemes,  per  tal  de  poder 
preparar correctament les nostres apnees.

Aquest pes depen de varis factors:

• Gruix del vestit isotèrmic.
• Constitució de l’individu (volum pulmonar, pes específic, greix corporal).
• Profunditat  a la que es pesca.

Hem de calcular el llast inicial de la següent manera:

 a) Assolir la flotabilitat tal que, en superficie, i en posició vertical, amb els pulmons 
plens d’aire (amb una inspiració normal), la superficie de l’aigua ens arrivi a l’alçada 
de  la  boca.  Si  ens  treiessim un kilogram,  l’aigua arrivaria  a  la  nuca,  i  si  ens  en 
posessim un més, començaríem a enfonsar-nos.

b) Una altra manera és la d’assolir la flotabilitat neutra a més o menys tres metres de 
fondaria.

Hi ha moltes variacions, però les més utilitzades són:



• Pescant  a  poc  fons,  i  sobretot  utilitzant  la  tècnica  de  l’espera,  el  pescador 
submarí es col.loca més llast, inclús utilitzant llast de tormells (uns 500 grs a 
cada tormell) i alguns es col.loquen un “baudrier”,  llast  en  forma  de 
motxil.la, en el que hi ha un plom pla triangular d’uns 5 a 7 kgrs. que es situa 
a l’esquena, per repartir més el pes, i dos ploms més d’uns 2 kgrs cada un 
col.locats als atalatges.

• Pescant a molta fondaria, i ha diferents tècniques. Es pot utilitzar un péndul, 
plom lligat amb una corda a la boïa, que es deixa al fons i permet realitzar 
l’ascens sense esforç i recuperar-lo des de la superfície. Depenent del fons i/o 
l’entrenament, s’utilitza combinat o no amb cinturó de  plom.  Alguns 
pescadors utilitzen dos cinturons,  utilitzant-ne un com a pendul en cas de 
necessitat.  D’aquesta  manera,  es  poden  assolir  actualment  fondàries  molt 
importants.
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