
 

Les noves investigacions ens diuen que la 
tècnica és essencial per als nedadors màster. 

Doctor Peter Reaburn. 
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 Peter escriu periòdicament articles sobre “Bridging the Gap”. 

Introducció 

Passen coses divertides amb l’edat!  Sí, com més vell em faig, més lent vaig.  El més estrany és 
que segueixo sentint l’aigua com si estiguès nadant amb bona tècnica i de manera molt eficient. I 
és quan miro el crono i veig que el ritme és de 1,22 en 15 repeticions de 100 metres, i la velocitat 
s’ha reduït molt (tenia que anar a 1:15), tot i sentint el mateix que fa uns quants anys!


S'acaba de publicar un article recent a la revista de ciències de l'esport del prestigiós European 
Journal of Applied Physiology.  Al treball es van analitzar mesures d'eficiència de nado, incloent el 
cost energètic (energia utilitzada) al nado, la freqüència i la distància per cicle de nado, i també, 
es van mesurar factors que afecten la resistència a l’avanç a través de l'aigua.  


Es van examinar aquests factors en 47 nedadors màster masculins d'entre 31 i 85 anys.  Això és 
el que van fer:


 El Projecte de Recerca 

 L’objectiu d’aquest estudi era mesurar el cost energètic del nado en l’estil lliure en homes (entre 
31 i 85 anys) a velocitat sub-màxima, aeròbica.  Ho van fer mitjançant l’anàlisi de gasos de quatre 
minuts de nado a un ritme constant i estimant matemàticament l’ús d’oxigen i l’energia 
consumida durant aquest periode.  Durant el temps de nado, també es va observar l'eficàcia de 
propulsió de la braçada, la freqüència de nado, la distància per braçada i la superfície frontal 
projectada, mitjançant l'anàlisi de vídeo i el modelatge estadístic.


 ¿Què van trobar? 

No es van observar diferències entre cap grup d’edat (30-40, 40-50, 50-60, 60-70 i 70-80 anys) 
per l’altura, el pes o els nivells de greix corporal.  La freqüència de nado (braçades per cada 25 m) 
no era diferent entre cap grup d’edat.  Tanmateix, la distància per braçada es va anar reduïnt 
constantment amb l’edat de 2,3 metres entre els joves (30-40 anys) a 1,6 metres en el grup d’edat 
dels de 70-80 anys.  Curiosament, la superfície frontal dels nedadors majors de 60 anys era més 
gran que tots els grups d’edat més joves.  Això era el resultat de la major inclinació del cos en els 
més grans i significa una major resistència a l’avanç i un treball més gran.  Tot i així, si bé el cost 
energètic del nado no va canviar amb l’edat, l’eficiència propulsora de cada braçada va disminuir 
amb l’edat.


http://www.mastersathlete.com.au


 ¿I què s’ha de fer ? 

El missatge és clar.  Com més vells ens fem, més ens hem de centrar en la tècnica, i sobretot 
la distància per braçada, aixó es pot controlar comptant el nombre de braçades per piscina feta. 
A més, ens pot ajudar l’entrenament de movilitat, així com entrenaments de força i potència al 
gimnàs. I com no, a la piscina amb un entrenador personal acreditat.
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