
2. Tipologia de les activitats subaquàtiques en apnea

2.1. Introducció

En les darreres dècades, com en altres àmbits de les manifestacions esportives, tant 
de lleure com de competició, les activitats subaquàtiques han sofert un important 
desenvolupament,  tant  a  nivell  tècnic  com  pel  que  fa  a  l’aparició  de  noves 
disciplines, que venen a omplir les necessitats dels seus practicants, àvids per trobar 
una  activitat  física  enriquidora,  en  contacte  amb  un  medi  totalment  diferent  al 
quotidià.

Tot  seguit,  es  relacionen  les  diferents  activitats  subaquàtiques  que  es  realitzen 
actualment en apnea, definint les seves característiques principals, de manera que, 
després de llegir aquest article, el lector tingui una visió panoràmica clara d’aquestes 
activitats físiques, podent distingir els seus trets diferencials.

2.2. La Pesca Submarina
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Aquesta  modalitat  esportiva  es  pot  considerar  la  mare  de  la  resta  d’activitats 
subaquàtiques, ja que va ser la primera en practicar-se de forma esportiva, com a 



activitat de lleure, i també la primera de les disciplines subaquàtiques en apnea que 
originà la celebració de competicions organitzades.

En la modernitat, la pesca submarina ha passat  a convertir-se en una activitat  de 
lleure, lluny dels seus orígens, on es tractava d’una practica de subsistència, per tal 
d’obtenir  els  aliments  en  lluita  constant  de  l’home  amb la  Natura.  Cal  tenir  en 
compte, però, que en alguns racons del nostre planeta, encara es practica amb aquest 
objectiu. De ben segur que la possibilitat d’aquest retorn als orígens, juntament amb 
la possibilitat  de  fondre’s  en un medi  natural,  en principi  hostil,  com és el  mar, 
impulsa a moltes persones a la seva pràctica.

El pescador submarí, utilitzant només les seves capacitats físiques, sense l’ajut de cap 
aparell de respiració autònom, tractarà de capturar algun peix. La cosa no es tan fàcil 
com pot semblar, doncs totes les especies marines han après a reconèixer el perill que 
representa el pescador submarí, modificant el seu comportament, i traslladant el seu 
hàbitat a major profunditat.

Això ha obligat al pescador submarí a millorar la seva tècnica i la seva condició física, 
perfeccionant també el material que utilitza.

Les tres tècniques en que es basa l’acció de la pesca submarina són les següents: la 
pesca  a  la  caiguda,  la  pesca  a  l’espera  i  la  pesca  al  cau.  Vegem-ne  les  seves 
característiques:

• La pesca a la  caiguda   consisteix  en  deixar-se  caure,  immòbil,  gracies  a  un 
perfecte  llastrat,  sobre  el  peix,  per  tal  de  sorprendre’l.  Cap  soroll,  cap 
moviment.  Aquesta  tècnica  es  pot  practicar  sobre  qualsevol  tipus  de  fons, 
però generalment resulta més eficaç en fondàries importants, on el peix està 
més  tranquil,  i  en  aigües  clares,  que  permeten  veure  el  peix  des  de  la 
superfície.

• La pesca  a l’espera  ,  és  la  més versàtil  de  totes,  ja  que es  pot  practicar  en 
qualsevol circumstància: aigües clares o brutes, amb bona o mala mar, a poca 
o molta profunditat, i gairebé sobre totes les especies de peixos. Consisteix en 
col·locar-me en el  fons,  més o  menys amagat,  dissimulat  amb el  medi,  en 
complerta  immobilitat,  i  esperar  que  el  peix,  mogut  per  la  seva  curiositat 
innata, s’acosti a la distància que permeti el tret. To un art. El pescador utilitza 
diferents  estratègies  per  tal  de  despertar  la  curiositat  del  peix:  un  lleuger 
soroll  amb la gola,  un fregament  de la culata del fusell  amb la pedra,  etc. 
Paciència i bona condició física són imprescindibles en aquesta tècnica.

• La pesca al cau  , potser la més coneguda i utilitzada, sobretot pels debutants i 
des de l’origen d’aquesta activitat. Es tracta de buscar al peix dins del seus 



amagatalls,  entre  les  roques  i  esquerdes  del  fons  marí.  Discreció  i  un cert 
instint condiciones l’èxit d’aquest tipus de pesca.

En qualsevol cas, el fet de que es tracta d’una pesca selectiva, on el pescador tria la 
seva presa amb coneixement de causa, fan que aquesta pesca sigui considerada la 
més privilegiada i al  mateix temps,  la menys destructiva  de les practicades a les 
nostres costes.

Per últim, dir que Espanya, juntament amb França i Itàlia, formen el triangle de l’elit 
mundial d’aquest esport.

2.3. La Immersió Profunda en Apnea

L’instin de superació de l’home, la busca del rècord, i, al mateix temps, el desig de 
trobar els límits de l’home per part de la ciència, han portat  a aquesta activitat  a 
nivells fa uns anys inimaginables.

La immersió profunda en apnea només pot ser practicada per una minoria, sota un 
rigorós control, i en molts casos, amb interessos científics, no ja tan sols esportius.

Foren l’italià Enzo Maiorca i el francès Jacques Mayol que, amb la seva rivalitat, des 
dels anys 60, propulsaren aquesta pràctica. El primer, basant-se en la condició física. 
L’altre, donant molta importància al factor psicològic, a la preparació mental. El cert 
és que l’entrenament dels dos factors, físic i mental, es fa necessari per tal d’assolir 
les “performances”  a les que s’arriba en l’actualitat.



Existeixen dues modalitats perfectament diferenciades: el descens en pes constant i 
el descens en pes variable.

El descens en pes constant es realitza efectuant la baixada i la pujada amb tot el pes a 
la cintura (cinturó de plom). D’aquesta manera, s’aconsegueixen “performances” de 
60 a 70 metres. Imagineu la dificultat de pujar des d’aquesta fondària amb tot el pes 
a la cintura.

El descens en pes variable consisteix en baixar amb l’ajut d’un pes de 25 a 30 kgrs., 
que rellisca per una corda guia, mentre l’ascens es realitza sense pes que permet  a 
l’apneista  pujar  sense  tant   d’esforç.  D’aquesta  manera,  assoleixen  fondàries 
superiors als 100 metres.

Existeix  una altra  modalitat,  anomenada  “no limits”,  similar  al  descens  amb pes 
variable, però la pujada es realitza amb l’ajut d’un globus inflable, amb la qual cosa 
l’esportista no ha de realitzar cap esforç. 

Cal insistir que aquesta és una activitat que no està a l’abast de tothom, i que només 
pot ser practicada per una élite amb els mitjans tècnics i mèdics necessaris. Tot i això 
actualment es celebren Campionats a nivell regional i nacional.

2.4. La Natació amb Aletes

Dins de les disciplines  dependents de les Federacions d’Activitats  Subaquàtiques, 
aquesta activitat és la que més s’acosta als esports individuals tradicionals.



Reconeguda com a esport olímpic, encara que no inclosa en el programa en cap dels 
Jocs  Olímpics  celebrats  fins  aleshores,  és  una  activitat  esportiva  que  evoluciona 
ràpidament, i que s’està promocionant de manera important des de la base.

Hi ha diferents  modalitats,  realitzant-se diferents  distàncies,  amb escafandre  i  en 
apnea.

Les proves que es realitzen en apnea   són de 50 metres. S’utilitza una monoaleta de 
fibra de vidre,  i una tècnica de natació inspirada en el moviment ondulatori  dels 
dofins, assolint d’aquesta manera unes velocitats molt importants. El rècord actual 
dels 50 metres en apnea és de 15 segons, la qual cosa representa una velocitat de 12 
km/h.

La vistositat i espectacularitat d’aquest esport el poden fer ben popular en un futur 
proper.

2.5. El Tir Subaquàtic

Aquesta  és una activitat  molt  jove,  nascuda als països de  l’est,  i  popularitzada a 
partir  dels  anys  70  a  França,  gracies  a  una  gran  tasca  de  promoció  dels  clubs 
apassionats per aquesta activitat al païs veí.

El tit subaquàtic no precisa de gaire material, tan sols unes ulleres, tub respirador, 
aletes i fusell  similar a l’utilitzat  en pesca submarina. Ofereix una alternativa i la 
possibilitat d’entrenament als afeccionats a la pesca submarina, les quals coses han 
contribuït al seu desenvolupament.

Es practica en piscina, i actualment existeixen dues modalitats: el tir de precisió i la 
biathló.



El  tir  de  precisió  consisteix  en  efectuar  cinc  trets  sobre  cinc  dianes,  des  d’una 
distància de 3 metres a partir de la punta de l’arpó. Al final, es sumen els punts 
obtinguts a les cinc dianes.

A  la  biathló,  s’hi  afegeixen  dos  elements:  la  natació  en  immersió  i  el  temps.  Es 
realitzen tres dianes i es té en compte el temps emprat en efectuar-les.

Cal  dir  que  al  nostre  país  encara  no  ha tingut  l’acceptació  que  de  ben  segur  es 
mereix.

2.6. L’Hoquei Subaquàtic

Aquest és un esport que va néixer als països anglo-saxons.

Consisteix en impulsar, amb l’ajut d’un petit estic, un disc de plom, amb l’objectiu 
d’introduir-lo  a  la  porteria  contrària,  que  consisteix  en  un  caixó  de  tres  metres 
d’amplada i d’una alçada de 18 centímetres. El camp té unes dimensions de 25 per 14 
metres.

El joc es desenvolupa en dues parts de 15 minuts cadascuna, i el ritme en que es 
succeeixen les accions és trepidant, apnea rere apnea.

Durant  la  dècada  dels  80  es  va  desenvolupar  en  gran  mesura,  realitzant-se 
campionats  a  tots  nivells,  tant  en  categoria  masculina  com  femenina,  essent 
Austràlia,  EE.UU,  Holanda,  Nova  Zelanda,  Sudàfrica  i  Anglaterra  els  països 
capdavanters d’aquest esport. Actualment, a Catalunya s’està promocionant, essent 
l’equip més potent  el del Club d’Immersió Biologia, de la Facultat de Biologia de 
Barcelona.

2.7. La fotografía submarina en apnea



 

Aquest és un esport subaquàtic que, a part de la dificultat de fer-ho en apnea i amb 
una càmera digital a les mans, cal conèixer molt bé la fauna i les diferents 
característiques de cada espècie per poder arribar el màxim nombre de peixos 
diferents. 

Amb els actuals equips de fotografia digital, aquesta disciplina ha captat l’atenció de 
molts capbussadors, que gaudeixen capten les imatges dels esser vius que veuen en 
les seves incursions submarines.

Es tracta d’una disciplina que intenta ser una opció més de conèixer la fauna marina 
i de respectar-la. 

Perquè sigui possible la competició hi ha un reglament propi que fa possible una 
classificació.  Al  ser  una  prova  en  apnea  cal  utilitzar  la  boia  de  senyalització  i 
respectar la vigent normativa per desenvolupar la nostra activitat en el mar. 
 
Per tal que el jurat de competició accepti les fotografies per a la seva puntuació, cal 
que  reuneixin  un  mínim  de  qualitat  i  nitidesa.  No  és  el  mateix  fer  fotos 
subaquàtiques, la falta de llum i les partícules en suspensió ens obliga a millorar la 
tècnica i, segons quina profunditat, tenir un suport important de llum i de flash. 

També, cal que sempre sigui visible l'ull del peix i no hi hagi enter  o en part un 
submarinista o capbussador.



La imatge del peix ha de ser completa o ha de ser oculta parcialment pel seu mitjà 
natural i en les captures de grup de peixos caldrà que es compleixi com a mínim en 
un. 

En cada fotografia només és vàlida una espècie, que serà el subjecte principal de la 
foto i no podrà repetir-se en tota la col·lecció presentada. 

S'estableix tres  categories  de peixos segons la  dificultat  de  la captura  fotogràfica: 
coeficient 2, coeficient 1.5 i coeficient 1.

A  la  categoria  2  hi  ha  els  peixos  més  difícils  de  fotografiar  com  els  meros,  els 
llobarros, els sards, les grívies, els tords negres... 

En  el  coeficient  1.5  hi  ha  els  nou  diferents  “symphodus”,  les  quatre  tipus 
d'escorpores i de serrans, els rogers, les llisses, les oblades, les castanyoles... 

I en el darrer grup de coeficient 1 hi ha els vuit tipus de gòbits, els sis “parablenius”, 
els “tripterygions”... 

Després de gaudir de la competició, el jurat puntua i estableix la classificació.

2.8. Altres activitats

A part de les disciplines exposades anteriorment, no podríem acabar sense cirtar-ne 
d’altres, que, si bé no estan suficientment reglades, o bé les seves característiques són 
ben  diferents  de  les  anteriorment  citades,  també  es  mereixen  figurar  en  aquest 
article.

Una activitat,  paral·lela a l’apnea profunda,  seria l’Apnea Extrema en piscina.  Es 
practiquen dues modalitats: l’apnea estàtica i l’apnea amb desplaçament subaquàtic.
L’apnea estàtica consisteix en realitzar el màxim temps en apnea al fons de la piscina, 
en estat d’immobilitat total. Com a curiositat, el rècord d’aquesta disciplina està en 
possessió de M. Bader, amb un temps de 6 minuts 40 segons.

L’apnea amb desplaçament  tracta  de  realitzar  el  màxim trajecte  subaquàtic  sense 
respirar.  En piscina, el rècord actual és de 145 metres, efectuats per l’italià Riccardo 
del  Rosso.  També  es  practica  en  mar,  on  el  millor  resultat  fins  aleshores  el  té 
Umberto Pelizzari amb 130 metres.

Aquestes  disciplines  requereixen  una  gran  preparació  física  i  mental,  i  la  seva 
pràctica fa necessari un control permanent.



Darrerament s’està promocionant una altra disciplina, semblant a l’Hoquei : el rugby 
subaquàtic.

El rugby subaquàtic és una activitat esportiva que dia a dia cobra més força arreu, i 
que consisteix en un joc entre dos equips d'onze jugadors cadascun, sis a l'aigua i 
cinc suplents que van equipats a part del seu vestit de bany i casquet d'identificació, 
amb  un  equip  bàsic  d’immersió:  aletes,  màscara  i  tub  respirador.  

L'objectiu  és  introduir  una pilota  a  la  porteria  de  l'equip contrari  com al  futbol, 
bàsquet o waterpolo. En aquest cas les porteries es situen al fons d'una piscina d’una 
profunditat  entre  3,5  i  5  metres,  cosa  que  el  converteix  en  un  esport  de  risc.  

La pilota ha de tenir flotabilitat negativa (enfonsar-se), d'aquesta forma és possible 
traslladar-la per sota l'aigua i poder realitzar passades, que en alguns casos poden 
arribar als 2 o 3 metres en desplaçament. La major part del joc es realitza sota l'aigua, 
pel que els jugadors han d'estar en apnea.  Això requereix d'una gran condició física, 
ja  que  per  a  poder  mantenir-se  actius  en  el  partit,  els  jugadors  han  d'estar 
constantment pujant a la superfície a respirar, per a després baixar i assistir als seus 
companys al fons. 

Els  jugadors  poden usar  diferents  habilitats  com la força,  velocitat,  mobilitat  i  la 
pròpia capacitat d’apnea. Algunes vegades el joc es desenvolupa amb equips mixts 
en els quals homes i dones formen part d'un mateix equip.

Per  acabar,  cal  mencionar  una  activitat  esportiva  que,  si  bé  no  depen  de  les 
Federacions d’Activitats Subaquàtiques, es realitza també en apnea. Es tracta de la 
Natació Sincronitzada. Aquest esport, ben conegut de tots, de gran bellesa plàstica, 



requereix d’aquesta capacitat de retenir la mecànica respiratòria per tal d’executar 
els elements tècnics propis. El fet de tractar-se d’un esport olímpic, i amb els resultats 
que els equips nacionals estan tenint, obre les portes a que es realitzin estudis sobre 
la fisiologia de l’apnea, per tal de millorar-la amb l’entrenament adequat, repercutint 
aquests coneixements en les altres disciplines que hem anat veient.
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