
FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ 

Totes les persones del món actual assisteixen a un escenari desconegut al què mai s'havien 
enfrontat amb anterioritat.  El coronavirus està causant estralls, amb una duríssima pandèmia 
arreu del planeta, que a més està canviant el dia a dia de les societats amb un confinament 
obligatori.  


L'esport no és aliè a aquesta realitat que ha paralitzat la seva activitat per un temps indefinit.  
L'aspecte mental i emocional és fonamental per enfrontar-se a una cosa així.  


"Anem massa de pressa, no parem atenció als detalls, al que és important".


Com sempre no és tant el que passa, sinó el que fem amb el que passa. 


El primer que es genera en l'esportista és incertesa, no sap el què va a fer, no sap quan tornarà a 
entrenar. Tots estem a casa, sense poder realitzar un entrenament exterior. Tenim que fiar-nos del 
preparador físic que t’organitzi unes  rutines. 


En el físic la situació es va trampejant, però tot alló que repercuteix a l’especialitat esportiva 
incideix mentalment. Però tenim altres eines amb la preparació psicològica, com visualitzar 
vídeos que t’hagis grabat i analitzar-los, o imaginar accions competitives, o visualitzar vídeos 
d’altres nedadors, que ens dóna “un sentit d'anticipació molt positiu ".


El consell més important és mantenir les rutines: "Si entrenem a unes hores determinades”, cal 
seguir igual, no deixar-se anar per no sortir de casa, en la mesura del possible. El cos s'acostuma 
a aquesta dinàmica personal i fisiològica, així que no es pot trencar. 


A part, el tema de l'alimentació és clau, una bona nutrició és essencial per obtenir bons resultats. 
En definitiva, és semblant a la feina d'estiu,  encara que tinguis descans, mai es pot oblidar que 
ets esportista.


Avui parlaré de dos aspectes fonamentals de la preparació d’un esportista:


A) El CORE (terminologia anglesa).

B) L’alimentació.


A) El CORE


¿Qué és el CORE?


El core és la base dels teus moviments, permet la movilitat en el cos superior i inferior, dirigint 
l’energia de manera eficient als teus menbres, i estabilitzant la columna vertebral, la caixa toràcica 
i la pelvis contra l’estrès d’aquests moviments, o de les forces externes que repercuteixen sobre 
elles.


Si durant aquest periode del coronavirus a casa no exercim els muscles centrals regularment, 
perderem la capacitat de comprometrel’s instintivament mentre realitza moviments quotidians 
com flexió i elevació. Quan aixó succeeix, altres músculs poden pendre el relleu d’ells, que pot 
conduir a desequilibris musculars.


El CORE actua com un eix al llarg del qual, els musculs dels malucs, abdomen i esquena 
interactuen per donar suport i estabilitzar la columna vertebral, proporcionant una base sòlida per 
al moviment de les cames i els braços. És una part clau de l’estructura de suport del teu cos. A 
l’aigua juguen un paper fonamental en l’execusió de la tècnica. Un CORE ben treballat ajuda a 
transmetre major potencia, estabilitat i rendiment, alhora que redueix el risc de mantenir lesions. 
Es un objectiu clau dels atletes d’elit i els seus entrenadors.




FUNCIONS DEL CORE:


Encara que està totalment associat am l’abdomen, el core té un paper important en les función 
de tot el cos: 


- L’estabilitzador de la gàbia toràcica i la pelvis durant el moviment.

- Proporciona pressió interna per a funcions biològiques.

- Mantenir la força, l’estabilitat i la mobilitat de la columna vertebral.

- Proporciona un eix de potència per la cadena cinètica.


BENEFICIS DEL L’ENTRENAMENT BÀSIC DEL CORE:


Beneficis de la formació troncal:


- Millora de la postura.

- Augment de la protecció i reforç de l’esquena.

- Major equilibri i coordinació.

- Major potència i velocitat.


¿Consells de cóm treballar el CORE ? 


-  És important fer-ho cada dia.

- Si no estas acostumat, començar amb poques repeticions i no molt de temps.

- Augmentar la dificultat a mesura que t’adaptis a la tècnica ben feta de l’exercici.


Exercisis:






B) L’ALIMENTACIÓ.


“DIGUES QUÈ MENGES I ET DIRÈ DE QUÈ ESTAS FET....”


Una dieta alimentària adequada és bàsica per a millorar el rendiment esportiu sense malmetre la 
salut a llarg termini. I molt més ara, en el moment d’inactivitat en el que ens trobem.


Un dels elements clau per a la pràctica de l’esport és la hidratació, ja que una pèrdua d’aigua de 
només el 2% del pes corporal redueix la capacitat de rendiment en el 20-30%. «És important 
beure aigua a partir de 30 minuts des de l’inici de l’esforç físic per a compensar la pèrdua de 
líquids i després d’una hora es fa imprescindible». A més, «la hidratació abans, durant i després 
de la pràctica esportiva és clau per a prevenir lesions, sobretot musculars i articulars».


A més del sodi, que regula l’aigua en l’organisme, és molt important que la dieta ajudi a mantenir 
un bon nivell d’altres minerals. Entre els oligoelements, s’ha demostrat que el zinc és clau per a 
regenerar el dany muscular causat per l’exercici i que un dèficit de calci pot generar rampes, 
entre altres problemes.


Per prevenir conductes de risc, es recomana que «els esportistes, els entrenadors i els pares 
dediquin temps a l’educació nutricional saludable per a la pràctica esportiva».

Aquests factors i alguns altres formen part dels nou errors de la nutrició esportiva que han 
identificat els experts. Les pràctiques següents, en alguns casos voluntàries, poden perjudicar el 
rendiment i, a llarg termini, la salut:




1. Ingesta energètica inadequada, en alguns casos per dietes insuficients o excessives.

2. Desequilibri en les proporcions dels principis immediats de la dieta, amb un excés de 

proteïnes i greixos.

3. Dietes amb un excés d’aliments càrnics, greixos saturats i hidrats de carboni d’absorció 

ràpida.

4. Consum insuficient d’aliments d’origen vegetal (llegums, verdures i fruita fresca).

5. Consum insuficient de fibra.

6. Dèficit de minerals (principalment calci, zinc i ferro) i vitamines (especialment del complex B).

7. Ingesta hídrica insuficient.

8. Consum excessiu d’alcohol, sobretot en alguns esports d’equip.

9. Errors en les programacions de les ingestes pel que fa a les quantitats i a la distribució 

horària.

 

Com es poden evitar els nous errors de la nutrició esportiva?


Els experts recorden que les recomanacions nutricionals han de ser personalitzades i que en 
cada cas s’han d’aconsellar les ingestes més adequades al tipus d’exercici físic que fa cada 
persona.





