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Resum 

La natació és un esport físicament molt exigent en el qual s´avalua el rendiment en 

funció dels temps enregistrats pels nedadors en les proves que participen. La nutrició i 

la manipulació dietètica són eines molt efectives a l´hora d´aconseguir millores en els 

temps. Aquest treball intenta comprovar si augmentar de forma aguda els nivells de 

glicogen muscular els dies previs a la competició a través d´un règim de carrega 

glucèmica pot millorar el rendiment dels nedadors en la prova de 100 metres lliures. Per 

fer-ho s´ha fet una cerca bibliogràfica sobre el tema i a partir d´aquesta s´ha sotmès als 

resultats a un procés de selecció. La cerca bibliogràfica prova l´efecte retardador de 

l´aparició de la fatiga muscular, però no es demostra que aquest efecte sigui 

extrapolable als 100 lliures. Posteriorment es desenvolupa un protocol d´intervenció 

que consta de tres proves de 4x100m lliures a màxima intensitat; les dues primeres com 

a control i la tercera després de sotmetre als nedadors a 3 dies de càrrega glucèmica 

ingerint el 75% de l´energia diària en forma de carbohidrats. La efectivitat de la 

intervenció s´avaluarà utilitzant la diferència de temps entre el primer i segon control 

com a llindar d´eficàcia.   
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Resumen 

La natación es un deporte físicamente muy exigente en el cual se evalúa el rendimiento 

en función de los tiempos registrados por los nadadores. La nutrición y la manipulación 

dietética son herramientas muy efectivas para conseguir mejoras en los tiempos. Este 

trabajo intenta comprobar si aumentar de forma aguda los niveles de glucógeno 

muscular los días previos a la competición a través de un régimen de carga glucémica 

puede mejorar el rendimiento de los nadadores en la prueba de 100 metros libres. Para 

hacerlo de ha hecho una búsqueda bibliográfica sobre el tema y a partir de esta se ha 

sometido a los resultados a un proceso de selección. La búsqueda bibliográfica prueba 

el efecto retardador de la aparición de la fatiga muscular, pero no se demuestra que 

este efecto sea extrapolable a los 100 metros libres. Posteriormente se desarrolla un 

protocolo de intervención que consta de tres pruebas de 4x100m libres a máxima 

intensidad; las dos primeras como control y la tercera después de someter a los 

nadadores a 3 días de carga glucémica ingiriendo el 75% de la energía diaria en forma 

de carbohidratos. La efectividad de la intervención se evaluará utilizando la diferencia 

de tiempos entre el primer y segundo control como umbral de eficacia.  
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Abstract 

Swimming is a very physically demanding sport in which performance is measured as 

registered times by swimmers. Nutrition and dietetic manipulation are very effective 

tools in order to achieve time improvements. This project tries to check if increasing 

muscular glycogen levels acutely through a carbohydrate loading regiment can improve 

the swimmer´s performance in the 100 meters freestyle. To do so, a bibliographic search 

has been made about the subject and its results have been put through a selection 

process. The bibliographic search´s results prove the delaying effect carbohydrate 

loading has on muscle fatigue, but don’t prove this effect is appliable to the 100 meters 

freestyle. After the bibliographic search an intervention procedure is developed, it 

consists of three tests of 4x100m freestyle at maximum intensity; the first two act as 

control while the third is done after making the swimmers go through a 3-day 

carbohydrate loading regimen where they will consume 75% of the daily energy intake 

as carbohydrates. The intervention´s effectiveness will be judged using the time 

difference between the two controls as the effectiveness threshold.  
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1-Introducció 

 

1.1- Alimentació i rendiment esportiu 

Des de que existeix l´esport competitiu, sempre s´ha intentat millorar el rendiment dels 

esportistes a través d´aquells aspectes que podem controlar, com per exemple 

l´entrenament, les hores de son, els hàbits de vida, i l´alimentació. Tal com estableix 

l´“American College of Sports Medicine” en col·laboració amb la “Academy of nutrition 

and dietètics dietitians of Canada” en un estudi publicat l´any 2016:  

 “És la posició de The Academy of Nutrition and dietètics, Dietitians of Canada, i The 

American College of Sports Medicine que el rendiment i recuperació de les activitats 

esportives es poden millorar a través de estratègies nutricionals ben triades.” *(1) 

L´alimentació òptima per al rendiment esportiu no existeix com a tal, sinó que és un 

concepte variable, subjecte a diferents factors com l´edat de l´esportista, el sexe, la 

composició corporal, l´esport que es practica i les condicions de les proves competitives 

d´aquest. No només això, sinó que les condicions de les proves poden variar dins del 

mateix esport donant-se diferents tipus d´alimentacions per a esportistes que 

practiquen el mateix esport, però que s´especialitzen en disciplines diferents. Els 

requeriments de l´alimentació en un esportista també depenen del cicle d´entrenament, 

que variarà dia a dia i al llarg de l´any depenent del volum d´entrenament i la intensitat. 

A demés, dins del mateix esport, dins de la mateixa disciplina, l´alimentació ideal pot 

canviar depenent de la persona per factors genètics com per exemple la morfologia 

corporal, a més a més de manipulacions dietètiques específiques per aconseguir certs 

objectius en certs moments, aquestes tècniques poden funcionar en determinats 

individus, no ser efectives en d´altres o fins i tot suposar un detriment en les capacitats 

de rendiment d´altres.  

Aquestes manipulacions dietètiques són sovint utilitzades pels esportistes amb la 

finalitat d´obtenir un avantatge competitiu en el curt termini. Utilitzar manipulacions 

dietètiques per aconseguir una reducció de pes ràpida pot ser atractiu per a certs 

esports on una menor massa corporal pot oferir avantatges agudes, però sovint l´abús 
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d´aquestes tècniques de pèrdua de pes ràpida i les seves conseqüències (deshidratació, 

pèrdua de dipòsits de glucogen i pèrdua de massa magra) poden ocasionar un detriment 

en el rendiment esportiu a llarg termini. Quan realment es necessària una pèrdua de pes 

per arribar als objectius de rendiment a llarg termini aquesta s´ha de fer de manera 

programada en la fase d´entrenament lluny en el temps de la fase de competició per 

minimitzar la disminució de rendiment, i s´hauria d´utilitzar tècniques que maximitzin la 

pèrdua de greix corporal mentre que es preserva la major part de massa magra possible 

i sense comprometre la salut del esportista. Aquestes estratègies inclouen una dieta 

amb un petit dèficit energètic (250-500 kcal/dia) per obtenir una pèrdua de pes lenta en 

lloc de ràpida i incrementant el consum de proteïna. A demés la massa lliure de greix i 

el rendiment esportiu es pot preservar millor en esportistes que minimitzin la pèrdua de 

pes a <1% setmanal. *(1) 

La quantitat de macronutrients en la dieta d´un esportista han de ser marcats seguint 

una comprensió fonamental de com interactuen els nutrients amb el cos segons 

diferents tipus d´entrenaments. Durant l´exercici el cos utilitza una sèrie de sistemes 

d´energia en els quals s´inclouen els no oxidatius (utilització de fosfats i glicogen) i els 

aeròbics (oxidació de lípids i carbohidrats). L´ATP (Adenosina Trifosfat) i la creatina 

proporcionen energia de forma ràpida i eficaç, però no en els suficients nivells com per 

sustentar el subministrament d´energia durant més de 10 segons. El sistema anaeròbic 

glicolític metabolitza ràpidament la glucosa i el glicogen muscular i és la principal font 

d´energia en l´exercici d´alta intensitat amb una durada de 10-180 segons. Com cap dels 

sistemes anteriors es capaç de mantenir les demandes d´energia per part del múscul en 

proves de llarga duració, els mecanismes oxidatius proveeixen l´energia per a proves de 

durada major als 2 minuts. Els principals substrats d´energia en aquests casos inclouen 

el glicogen muscular i del fetge, lípids intramusculars, triglicèrids del teixit adipós, 

aminoàcids del múscul, sang, fetge. A mesura que l´oxigen esta més disponible, el cos 

utilitza més els mecanismes aeròbics (oxidatius) i menys els anaeròbics (no oxidatius). 

*(1) 

Proteïna: La proteïna interactua amb l´exercici, essent aquest un propalador de la 

síntesis de proteïnes contractis i metabòliques, a demés de incrementar els canvis 

estructurals en teixits no musculars com els tendons i el teixit ossi. Estudis de la resposta 
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a l´entrenament de força demostren la major síntesis de proteïna muscular durant al 

menys 24h després d´una sola sessió d´entrenament, amb una sensibilitat incrementada 

al consum de proteïnes durant aquest període. Això provoca millores en la quantitat de 

proteïna muscular sintetitzada i conseqüentment en la generació de massa muscular. 

S´han observat respostes similars seguint exercici aeròbic i altres tipus d´exercici.  

El clàssic balanç nitrogenat ha estat útil a l´hora de determinar les necessitats proteiques 

i prevenir dèficits nutricionals en humans sedentaris, en canvi, els esportistes no donen 

aquest perfil i el balanç nitrogenat passa a una segona plana, essent el principal objectiu 

l´adaptació a l´entrenament i la millora del rendiment. L´enfocament ha canviat cap a 

avaluar els beneficis d´aportar suficient proteïna en els moments òptims per donar 

suport a la regeneració dels teixits i augmentar les adaptacions metabòliques resultants 

del entrenament. Les dades actuals suggereixen que la quantitat d´ingesta proteica 

necessària per mantenir les adaptacions metabòliques, reparar i remodelar els teixits 

entra dins del rang 1,2-2g/kg/dia. Majors ingestes poden ser indicades durant curts 

períodes amb una major intensitat d´entrenament o durant períodes de reducció 

d´ingesta energètica. *(1) 

Greix: El greix és un component necessari per a una dieta saludable, aportant energia, 

elements essencials de les membranes cel·lulars i la facilitació de l´absorció de vitamines 

solubles en greix. El greix en forma d´àcids grassos lliures en el plasma, els triglicèrids 

intramusculars i el teixit adipós proveeixen substrat d´energia relativament abundant i 

de major disponibilitat muscular com a resultat d´entrenament de resistència. Encara 

que les adaptacions induïdes per l´exercici no semblen maximitzar les taxes d´oxidació, 

aquestes poden ser millorades a través d´estratègies dietètiques com el dejuni, ingesta 

de greix pre-exercici i exposició crònica a dietes altes en greix i baixes en hidrats de 

carboni. 

Alguns esportistes poden triar reduir de manera excessiva la ingesta de greix per tal de 

reduir el pes corporal i millorar la seva composició corporal. No es recomana una 

implementació crònica de ingestes de greix inferiors al 20% del total de la energia 

aportada a través de la dieta ja que aquest tipus de restriccions estan associades amb la 

deficiència de cert nutrients com poden ser les vitamines liposolubles i els àcids grassos 

essencials, especialment els àcids grassos n-3. Si es practica una alimentació tant 
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restringida en greixos ha de ser de manera puntual en escenaris específics com la pre-

competició o en una càrrega glucèmica. 

Carbohidrats: Els carbohidrats han rebut molta atenció en el que respecta a la nutrició 

esportiva degut a les seves característiques i el seu rol en el rendiment i adaptació dels 

entrenaments. La mida de les reserves de glicogen es relativament limitat i es pot 

modificar de manera aguda amb la dieta d´un sol dia o amb una sola sessió 

d´entrenament. Els hidrats de carboni proveeixen un substrat d´energia clau per al 

cervell i el sistema nerviós central a demés de ser un substrat molt versàtil per al treball 

muscular el qual pot mantenir l´exercici al llarg d´un rang molt ample d´intensitats degut 

a la seva utilització per part dels dos mecanismes d´obtenció d´energia (anaeròbic i 

oxidatiu). Hi ha evidència de que les estratègies dietètiques que mantenen una alta 

disponibilitat d´hidrats de carboni milloren el rendiment en l´exercici prolongat o en 

forma de blocs intermitents d´alta intensitat; mentre que la depleció dels reservoris de 

glicogen, juntament amb una dieta pobra en carbohidrats s’associen amb fatiga, 

reducció de les taxes de treball, disminució de la capacitat de concentració i major 

percepció de l´esforç. Recentment s´ha identificat que a més del seu rol com a substrat 

energètic, el glicogen juga una part important en la regulació de l´adaptació muscular a 

l´entrenament. La quantitat i la localització de glicogen dins de la cèl·lula muscular altera 

el medi físic, metabòlic, i hormonal en què les respostes al exercici són exercides.  

Sabem gràcies a la revisió sistemàtica publicada a la International Journal of Sport 

Nutrition and Exercise Metabolism l´any 2014 titulada Nutrition for Swimming *(2) que 

els carbohidrats són una peça essencial en la dieta dels nedadors i que la falta d´aquests, 

redueix significativament el rendiment i la capacitat de suportar les grans càrregues 

d´entrenament que es donen en la natació. Els requeriments de hidrats de carboni 

òptims per a un règim d´entrenament de natació són aproximadament  6g/kg/dia *(2). 

 

1.2- Càrrega glucèmica 

Una de les primeres opcions que crida l´atenció en el seu potencial per millorar el 

rendiment d´un esportista és sense cap mena de dubte l´alimentació, i dins d´aquesta, 
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el concepte de càrrega glucèmica, també referida com: “carb-loading” o “glycogen 

loading”. 

La càrrega glucèmica permet a l´atleta l´ompliment de les reserves de glicogen muscular. 

Aquests nivells elevats augmenten el temps de treball (dels músculs). Aquesta consisteix 

en a través de la dieta maximitzar les reserves de glucogen muscular  durant els dies 

previs a una competició per tal de maximitzar el rendiment del nedador en aquesta. 

El temps que els músculs poden funcionar està directament relacionat amb el glicogen 

emmagatzemat en ells. Canvis en la dieta poden alterar el contingut de glicogen en el 

múscul *(3) 

Segons la afirmació anterior, a través de modificar la dieta es pot manipular els nivells 

de glicogen muscular i influir en el temps que els músculs poden funcionar i, per tant, 

millorar el rendiment del nadador retardant l´aparició de la fatiga muscular; encara que 

no estava tant clar anys enrere. 

A mesura que l´estudi de la nutrició avançava durant el segle XX les descobertes que es 

van fer eren per a la època sorprenents o inclús decebedores, ja que al contrari del que 

es creia, no es va poder provar que ningun aliment en particular fos l´ideal per als 

esportistes. Tot i això, la ciència de la nutrició va obrir la porta a la idea de 

“sobrecarregar” el cos amb aquells nutrients que es creien de particular importància en 

als atletes. S´havia comprovat que la absència de certs nutrients com la vitamina E 

s´associaven a un detriment de les capacitats físiques i entre d´altres, fins i tot es 

teoritzava amb que la gelea real, s´havia d´incloure de manera regular en la dieta d´un 

esportista. No va ser fins a l´any 1963 quan es va donar resposta a la pregunta de com 

obtenen els músculs l´energia? Posant al glicogen muscular, als carbohidrats i la 

incògnita de si era possible modificar els nivells de glicogen muscular en el punt de mira 

de la ciència. D´aquestes troballes es va deduir la importància de la dieta a l´hora de 

maximitzar el glicogen muscular i l´any 1967 es va fer el primer estudi involucrant la 

càrrega glucèmica seguint la idea de la sobrecarrega dels nutrients més importants per 

als esportistes. L´estudi va observar que després d´exhaurir els dipòsits de glicogen 

seguit d´una dieta molt baixa en hidrats de carboni i finalment finalitzar amb un període 

on l´esportista només s´alimentava d´hidrats de carboni resultava en un major temps de 
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treball. Després d´aquest estudi encara hi havia preguntes, sobretot relacionades amb 

la salut dels esportistes que es sotmetessin a la càrrega glucèmica: era la major retenció 

d´aigua en els músculs i el fetge problemàtica a llarg termini o comportar una disminució 

del rendiment en certs esports degut al pes extra que comporta?, era possible que el 

cos s´adaptés als efectes de la càrrega glucèmica i aquesta deixés de ser efectiva si 

s´utilitzava repetidament? *(3) A mesura que ha avançat la ciència s´ha demostrat que 

la carrega glucèmica és totalment innòcua per a la salut dels esportistes . 

1.3-Natació 

La natació és un esport que es practica en un medi aquàtic, generalment en piscines de 

25 o 50 metres de llargada amb 8 o 10 carrers en les competicions oficials encara que 

en nivells amateurs també es competeix en piscines de 6 carrers; també existeixen 

modalitats d´aigües obertes que es practiquen en mar, pantans o embassaments. És un 

esport molt exigent a nivell físic i requereix un alt nivell de compromís individual per 

part de l´esportista, en el qual s´avalua el rendiment i, per tant, la qualitat del esportista 

en base als temps que aquest registra en les diferents proves en les que es competeix. 

Són habituals els alts volums d´entrenament inclús en nedadors molt joves per assegurar 

que desenvolupen la tècnica biomecànica òptima, capacitats fisiològiques i les habilitats 

necessàries per competir a un nivell d’elit a partir de la seva adolescència. De fet es 

possible pels nedadors (particularment per les nedadores) arribar al seu màxim nivell de 

rendiment abans del final de la etapa de la pubertat, encara que cada vegada més, la 

vida professional dels nedadors s’està allargant, i alguns nedadors d’elit són capaços de 

competir al màxim nivell fins als 30 anys d´edat (Sobretot homes). El règim 

d´entrenaments d´un nedador d’elit típicament consta de 1-sessions al dia i inclou 

diferents tipus de sessions en piscina, suplementades per entrenaments “en sec” amb 

activitats com yoga, entrenament de core, entrenament de força i condicionament.  La 

natació és un esport olímpic inclòs en tots els jocs olímpics d´estiu des de l´any 1896. Les 

curses competitives es fan en 4 estils diferents: lliures, esquena, papallona i braça, a més 

a més de la prova d´estils que és una combinació dels 4 estils, nedant ¼ de la prova en 

cada estil; de manera individual o en equip (relleus). Tenint en compte que les proves 

tenen una duració de entre 20s fins a 16min (50-1500m), la natació és un esport amb un 

alt nivell de tècnica i molt demandant a nivell de força bruta, però també de resistència, 
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per tant es donen diferents combinacions de sistemes d´extracció d´energia aeròbics i 

anaeròbics.  En els nivells més alts d´aquest esport, una diferència que podia semblar 

poc significativa com podria ser 0,5”, es converteix en un món, per  tant, és lògic que 

s´intenti buscar qualsevol mecanisme per tal de millorar els temps encara que només es 

tracti de una millora de dècimes de segon, tota millora compta, i molt. 

100m lliures 

Segons la normativa de natació vigent (2017-2021) “estil lliure” vol dir que, en una prova 

que porti aquest nom, el nedador pot nedar en qualsevol estil, excepte en proves d’estils 

individuals o de relleus estils, en què “estil lliure” vol dir qualsevol estil tret d’esquena, braça o 

papallona. En els viratges i en l’arribada el nedador ha de tocar la paret amb qualsevol part del 

cos. Finalment, el nedador haurà de trencar la superfície de l’aigua amb alguna part del seu cos 

durant la cursa, excepte als viratges on li estarà permès romandre completament submergit, i 

en una distància no superior a quinze metres després de cada viratge i de la sortida. En aquest 

punt, el cap ha d’haver trencat la superfície. *(4) 

Els 100m lliures són una prova curta, de velocitat, però no són exactament un “sprint” 

com podria ser un 50m; la diferència entre un 100 i un 50 és que en el 50 el nedador no 

arriba a la paret esgotat, encara que hagi fet la millor marca que pogués haver fet, no 

dona tems a acabar exhaust, en canvi en el 100 si. 

La manera més popular i efectiva de plantejar un 100 des de els nivells més amateurs 

fins als més professionals és simple: començar al màxim i arribar com es pugui, les 

marques dels 50 i del primer parcial de 50 al 100 dels nedadors professionals no 

difereixen gaire per aquesta raó: tothom comença com si es tractés d´un 50; per tant, la 

part més important del 100 no és el principi sinó el final, concretament els últims 10-15 

metres on la fatiga muscular és molt intensa fins arribar al punt en que pràcticament no 

ets capaç de notar ni els braços ni les cames. L´alta intensitat de la prova combinada 

amb la falta d´oxigen (un cicle de braçada respirant és més lent que un sense respirar; 

per tant en les proves curtes l´ideal és respirar el mínim possible) provoca l´aparició 

d´aquesta fatiga muscular tant intensa; per tant, aquell nedador que aconsegueixi 

retardar l´aparició d´aquesta tindrà un avantatge molt significatiu en vers la seva 

competència. 
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2- Hipòtesis 

Aquest treball sorgeix del meu interès personal en la natació i com a nedador; a demés 

del voler proporcionar evidència útil a l´hora d´ajudar a altres nedadors a millorar les 

seves marques personals i a aportar alguna cosa a l´esport que ha marcat la majoria de 

la meva vida. 

Aquest treball es centrarà exclusivament en la prova dels 100m lliures, ja que és 

probablement la prova més popular entre els nedadors; frases com “quan et fas en 

100?” referint-se a aquesta prova són molt comuns en conversacions entre nedadors i 

és fa servir per veure el calibre d´un nedador de manera superficial sense entrar en les 

especialitzacions de cadascú, ja que el més normal és que un bon nedador, 

independentment de la seva especialització, tingui una bona marca en 100 lliures. 

 

La utilització de l´alimentació i en concret els hidrats de carboni com a estratègia de 

millora del rendiment esportiu és una evidència reflectida en nombrosos estudis, però 

és difícil trobar estudis que es refereixin al rendiment específic de nedadors en la prova 

dels 100m lliures. Aquesta prova té la particularitat de que l´estratègia més utilitzada i 

més efectiva en tots els nivells de l´esport és començar al màxim i acabar com es pugui, 

per tant, els 100m lliures sempre es decideixen en els últims 10-15 metres de la prova, 

on apareix una sensació de fatiga muscular extrema, el nedador que sigui capaç de 

retardar l´aparició d´aquesta sensació i/o suportar-la millor, tindrà un avantatge molt 

important sobre la resta de competidors. Tenint això en compte, la càrrega glucèmica 

representa una opció molt atractiva com a mètode d´intentar millorar el rendiment en 

aquesta prova. 

Per això la hipòtesis que es proposa en aquest treball és: 

- Una dieta molt rica en hidrats de carboni els dies previs a la competició millora el 

rendiment esportiu en la prova dels 100 metres lliures  
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3- Objectius de la recerca 

Objectiu general: 

- Estudiar l´efecte del consum elevat d´hidrats de carboni els dies previs a la competició 

en el rendiment esportiu dels nedadors 

Objectius específics:  

- Realitzar una cerca bibliogràfica sobre la relació entre el consum elevat d´hidrats de 

carboni i el rendiment esportiu 

- Analitzar els resultats de la cerca prèvia 

- Establir una estratègia de càrrega d´hidrats de carboni per al protocol d´intervenció 

- Establir una metodologia per avaluar el rendiment esportiu dels nedadors 

- Dissenyar el protocol per a l´estudi de l´efecte d´un consum elevat de hidrats de carboni 

els dies previs a la competició i el rendiment esportiu 
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4- Metodologia 

4.1- Cerca bibliogràfica  

Per realitzar la cerca bibliogràfica sobre la relació entre el consum elevat d´hidrats de 

carboni i el rendiment esportiu s´ha utilitzat la base de dades PubMed. Aquesta part de 

la recerca és especialment important a l´hora de veure els antecedents bibliogràfics 

sobre el tema per tal de poder crear un disseny experimental adequat. 

S´utilitzaran paraules paraules i conceptes clau com Carbohidrate, Loading, Atletic 

performance, Performance, Swimming, Swimmers, Anaerobic exercise. Combinacions 

d´aquestes paraules clau s´utilitzaran en diferents cercques per tal d´obtenir el màxim 

nombre de resultats rellevants. S´aplicaran els filtres de cerca: Clinical trial i Full text.  

A partir dels resultats de cerca obtinguts se’ls sotmetrà a un procés de selecció per tal 

d´utilitzar només els resultats més rellevants. 

La cerca bibliogràfica i la tria d´estudis es planteja de manera que contesti preguntes des 

de més general a més específica fins arribar al moment de elaborar el disseny 

experimental propi a partir de totes les preguntes respostes anteriorment; aquest ordre 

és el següent: 

Podem modificar els nivells de glicogen muscular de manera puntual per millorar el 

nostre rendiment? 

En quin tipus d´esport podem esperar que la càrrega glucèmica ens aporti un benefici a 

l´hora de competir? 

Esta la natació dins dels esports en que la càrrega glucèmica ens pot ajudar? 

S´utilitza la càrrega glucèmica en proves aeròbiques o anaeròbiques? 

Que hem de fer per ser capaços d´aplicar la càrrega glucèmica i que realment tingui un 

efecte positiu? 

I finalment, la pregunta que aquest treball pretén respondre: Puc obtenir una millor 

marca personal en la prova dels 100 metres lliures si utilitzo la càrrega glucèmica? 
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4.2- Metodologia d´avaluació del rendiment  

La metodologia d´avaluació del rendiment es cercarà en assaigs clínics de 

característiques similars per tal d´adoptar una metodologia validada i eficaç 

4.3- Disseny del protocol 

Per dissenyar un protocol d´intervenció es defineixen els apartats: 

-Tipus d’estudi 

- Població d’estudi 

- Criteris de inclusió o exclusió dels participants 

- Variables d’estudi. 

- Tipus d’intervenció 

- Recollida de dades 

- Anàlisi estadística de les dades 

- Pressupost 

- Limitacions i possibles biaixos 

- Problemes étics 

- Generalització i aplicabilitat 
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5- Resultats 

5.1- Resultats de la cerca bibliogràfica 

Els diagrames de flux de les cerques bibliogràfiques realitzada a PubMed  

apareixen a les figures .1 i .2  

 

Figura 1. Diagrama de flux 1a cerca 
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Figura 2. Diagrama de flux 2a cerca                        Figura 3. Diagrama de flux 3a cerca 

 

 

Els diagrames de flux mostren els patrons de cerca que s´han seguit per arribar a una 

mostra de 26 estudis que ha sigut reduïda posteriorment a través d´un procés de 

selecció fins arribar als 4 assaigs clínics amb una rellevància suficient respecte al tema 

(la càrrega glucèmica com a estratègia per millorar el rendiment esportiu en els 100 

metres lliures en natació) com per a incloure´ls com a antecedents bibliogràfics en que 

basar-se per el disseny del protocol d´intervenció. 

De la mostra dels 26 estudis sotmesos al procés de selecció 5 van ser publicats al Journal 

of Applied Physiology i 5 més al European Journal of Applied Physiology, la següent 

revista amb més estudis publicats  va ser l´International Journal of Sport Nutrition and 
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Exercise Metabolism amb 3 estudis; aquestes 3 revistes comprenen més del 50% dels 

estudis que formen part de la llista de resultats. No hi ha cap any en específic on s´hagin 

realitzat un nombre superior d´estudis respecte al tema. 

Dels 26 resultats; només un estudi es centra en la natació; però aquest es centra en la 

suplementació amb creatina i encara que també afegeix-hi hidrats de carboni dins de la 

equació, no reflecteix les característiques que es buscaven; per tant s´inclou, però deixa 

clara la necessitat de desenvolupar un protocol d´intervenció inèdit.  

A continuació apareix la taula amb els 26 estudis sotmesos al procés de selecció (Taula 

1.) juntament amb els seus autors, revista de publicació, any de publicació, població 

d´estudi, esport, les seves característiques clau i finalment si han passat o no el procés 

de selecció.  
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Nº 
Article 

Títol Autors Any i revista Població Esport Conceptes clau Exclòs/Inclòs 

1 Effects of Creatine and 
Carbohydrate Loading 
on Cycling Time Trial 

Performance 
 

Kristyen A Tomcik , Donny M 
Camera, Julia L Bone, Megan L 

Ross, Nikki A Jeacocke, Bill 
Tachtsis, Joan Senden, Luc J C 

VAN Loon, John A 
Hawley, Louise M Burke 

 

Medicine 
&science in 

Sports 
&Exercise 2018 

18 Ciclistes (Homes) ben 
entrenats (>2 anys 

competint + 
>250km/setmana 

Ciclisme (llarga 
distancia) 

Cr+CHO, 120km 
bici/sprints 4km 

cada 10km 

Exclòs 

2 Anaerobic Performance 
after a Low-

Carbohydrate Diet 
(LCD) Followed by 7 

Days of Carbohydrate 
Loading in Male 

Basketball Players 

Małgorzata Magdalena 
Michalczyk, Jakub Chycki, 

Adam Zajac, Adam Maszczyk, 
Grzegorz Zydek, Józef Langfort 

Nutrients 2019 15 Jugadors de basquet 
(homes) ben entrenats 
(>5anys d´entrenament 
+ jugadors de 1a divisió 

de la lliga polonesa) 

Basquet (Test 
Wingate, 

realitzat en bici 
estàtica) 

Condicions 
anaeròbiques, 

fatiga muscular 

Inclòs 

3 Fat adaptation followed 
by carbohydrate 

loading compromises 
high-intensity sprint 

performance 

L Havemann, S J West, J H 
Goedecke, I A Macdonald, A St 
Clair Gibson, T D Noakes, E V 

Lambert 

Journal of 
Applied 

Physiology 
2006 

8 Ciclistes ben entrenats Ciclisme (llarga 
distència) 

100km, freqüència 
cardíaca, oxidació 

de greixos 

Exclòs 

4 Carbohydrate loading 
and female endurance 

athletes: effect of 
menstrual-cycle phase 

Rebecca T McLay, Christine D 
Thomson, Sheila M Williams, 

Nancy J Rehrer 

International 
Journal of Sport 

Nutrition and 
Exercise 

Metabolism 
2007 

9 dones moderadament 
entrenades amb 

menstruació 

Atletisme Període menstrual Exclòs 

5 Addition of Caffeine to 
a Carbohydrate Feeding 

Strategy Prior to 
Intermittent Exercise 

Andrew T Hulton, Kaio Vitzel, 
Dominic A Doran, Don P M 

MacLaren 

International 
Journal of 

Sports 
Medicine 2020 

8 futbolistes 
recreacionals 

Fútbol Cafeína, Exercici 
intermitent, 
esportistes 

recreacionals 

Exclòs 

6 Carbohydrate loading 
failed to improve 100-

km cycling performance 
in a placebo-controlled 

trial 

L M Burke, J A Hawley, E J 
Schabort, A St Clair Gibson, I 

Mujika, T D Noakes 

Journal of 
applied 

Physiology 
2000 

7 ciclistes ben entrenats 
(homes) 

Ciclisme (llarga 
distància) 

100km, CHO vs 
Placebo 

Exclòs 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tomcik+KA&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Camera+DM&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Camera+DM&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bone+JL&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ross+ML&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ross+ML&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jeacocke+NA&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tachtsis+B&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tachtsis+B&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Senden+J&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=VAN+Loon+LJC&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=VAN+Loon+LJC&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hawley+JA&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hawley+JA&cauthor_id=28806275
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Burke+LM&cauthor_id=28806275
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7 The effects of 
carbohydrate loading 

on repetitive jump 
squat power 
performance 

Disa L Hatfield, William J 
Kraemer, Jeff S Volek, Martyn 
R Rubin, Bianca Grebien, Ana L 

Gómez, Duncan N French, 
Timothy P Scheett, Nicholas A 

Ratamess, Matthew J 
Sharman, Michael R 

McGuigan, Robert U Newton, 
Keijo Häkkinen 

Impossible 
accedir a 

l´estudi (sense 
motiu aparent 

Impossible accedir a 
l´estudi (sense motiu 

aparent 

Impossible 
accedir a 

l´estudi (sense 
motiu aparent 

Impossible accedir 
a l´estudi (sense 
motiu aparent 

Exclòs 

8 The effects of 
carbohydrate loading 

48 hours before a 
simulated squash 

match 

Aaron Raman, Paul W 
Macdermid, Toby Mündel, 
Michael Mann, Stephen R 

Stannard 

International 
Journal of Sport 

Nutrition and 
Exercise 

Metabolism 
2013 

9 Jugadors d´esquaix de 
Nova Zelanda (nivell 
campionat nacional) 

Esquaix Esport de molt alta 
intensitat, 
condicions 

anaeròbiques 

Inclòs 

9 Effect of CHO loading 
patterns on running 

performance 

Y Chen, S H S Wong, X Xu, X 
Hao, C K Wong, C W Lam 

International 
Journal of 

Sports 
Medicine 2007 

9 Corredors (homes) Atletisme Baix índex 
glucèmic CHO vs 

Alt índex glucèmic 
CHO 

Exclòs 

10 Omega 3 Chia seed 
loading as a means of 
carbohydrate loading 

Travis G Illian, Jason C Casey, 
Phillip A Bishop 

Journal of 
Strenght and 
Conditioning 

Research 2011 

6 Homes ben entrenats Atletisme Omega 3 loading vs 
CHO loading (en 

forma de beguda) 

Exclòs 

11 Effects of carbohydrate 
supplementation on 

force output and time 
to exhaustion during 

static leg contractions 
superimposed with 

electromyostimulation 

Benjamin Wax, Stanley P 
Brown, Heather E Webb, 

Andreas N Kavazis 

Journal of 
Strenght and 
Conditioning 

Research 2012 

6 Homes entrenats - Contraccions 
estàtiques 20´´, 

Electroestimulació 

Exclòs 

12 Carbohydrate 
availability and muscle 

energy metabolism 
during intermittent 

running 

Andrew Foskett, Clyde 
Williams, Leslie Boobis, Kostas 

Tsintzas 

Medicine & 
Science in 
Sports & 

Exercise 2008 

6 Voluntaris (homes), 
actius, però no 
necessàriament 

entrenats 

Atletisme Consumició 
Beguda ensucrada 

intraexercici 

Exclòs 
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13 Rapid carbohydrate 
loading after a short 

bout of near maximal-
intensity exercise 

Timothy J Fairchild, Steve 
Fletcher, Peter Steele, Carmel 
Goodman, Brian Dawson, Paul 

A Fournier 

Medicine & 
Science in 
Sports & 

Exercise 2002 

7 Atletes de resistència Ciclisme Recuperació post-
exercici 

Exclòs 

14 The effect of milk on 
recovery from repeat-
sprint cycling in female 

team-sport athletes 

Paula Rankin, Michael J 
Lawlor, Frank A Hills, Phillip G 

Bell, Emma J Stevenson, Emma 
Cockburn 

Canadian 
Science 

Publishing 2017 

10 Atletes (dones) Ciclisme Llet, recuperació 
post-exercici 

Exclòs 

15 Significant effect of a 
pre-exercise high-fat 

meal after a 3-day high-
carbohydrate diet on 

endurance performance 

Ikuma Murakami, Takayuki 
Sakuragi, Hiroshi Uemura, 
Hajime Menda, Munehiro 

Shindo, Hiroaki Tanaka 

Nutrients 2012 8 Atletes universitaris de 
llarga distància 

Atletisme Menjada alta en 
greix vs alta en 

CHO pre-exercici 

Exclòs 

16 A signalling role for 
muscle glycogen in the 

regulation of pace 
during prolonged 

exercise 

H G L Rauch, A St Clair Gibson, 
E V Lambert, T D Noakes 

British Journal 
of Sports 

Medicine 2005 

8 Ciclistes ben entrenats 
(homes) 

Ciclisme 2h Ciclisme al 65% 
del Treball màxim 
(73% de VO2 max 

aprox.) 

Exclòs 

17 Effect of a 2-h 
hyperglycemic-

hyperinsulinemic 
glucose clamp to 
promote glucose 

storage on endurance 
exercise performance 

D P M Maclaren, H Mohebbi, 
M Nirmalan, M A Keegan, C T 
Best, D Perera, M N Harvie, I T 

Campbell 

European 
Journal of 
Applied 

Physiology 
2011 

7 Participants (homes) 
acostumats a llargues 
sessions de ciclisme 

Ciclisme Hiperglicèmia, 
Hiperinsulinèmia 

Exclòs 

18 Effects of depletion 
exercise and light 
training on muscle 

glycogen 
supercompensation in 

men 

Harold W Goforth Jr, Didier 
Laurent, William K Prusaczyk, 

Kevin E Schneider, Kitt Falk 
Petersen, Gerald I Shulman 

American 
Journal of 
Physiology 

2003 

25 Participants (militars) 
“US Navy and Marine 

Corps Special 
Operations” 

Ciclisme Entrenament, 
Nivells glicogen 

muscular, 
Mecanismes 

compensatoris 

Exclòs 

19 Muscle glycogen 
supercompensation: 
absence of a gender-

related difference 

A P James, M Lorraine, D 
Cullen, C Goodman, B Dawson, 

T N Palmer, P A Fournier 

European 
Journal of 
Applied 

Physiology 
2001 

Atletes ben entrenats 
(homes i dones) 

- Capacitat 
d’acumular 

glicogen muscular 
homes vs dones 

Exclòs 
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20 Influence of 
carbohydrate ingestion 

on fuel substrate 
turnover and oxidation 

during prolonged 
exercise 

A N Bosch, S C Dennis, T D 
Noakes 

Journal of 
Applied 

Physiology 
1994 

14 ciclistes (homes) ben 
entrenats 

Ciclisme 180 min bici 
70%VO2 max 

Exclòs 

21 Intramyocellular lipid 
stores increase 

markedly in athletes 
after 1.5 days lipid 

supplementation and 
are utilized during 

exercise in proportion 
to their content 

Monica Zehnder 1, Emanuel R 
Christ, Michael Ith, Kevin J 
Acheson, Etienne Pouteau, 
Roland Kreis, Roman Trepp, 
Peter Diem, Chris Boesch, 

Jacques Décombaz 

European 
Journal of 
Applied 

Physiology 
2006 

11 Esportistes de 
resistència (homes) 

Atletisme Lípids 
intramiocel·lulars, 
Glicogen muscular, 

Oxidació de 
greixos, 3h 

50%VO2max 

Exclòs 

22 Branched-chain amino 
acid supplementation 
increases the lactate 
threshold during an 
incremental exercise 

test in trained 
individuals 

Keitaro Matsumoto, Takashige 
Koba, Koichiro Hamada, 

Hisaya Tsujimoto, Ryoichi 
Mitsuzono 

Journal of 
Nurtitional 
Science and 

VItaminology 
2009 

8 Esportistes (homes) 
ben entrenats 

Bici estàtica Suplementació 
amb aminoàcids 

ramificats (BCAA) 

Exclòs 

23 Reduced oxidation 
rates of ingested 

glucose during 
prolonged exercise with 

low endogenous CHO 
availability 

A E Jeukendrup, L B 
Borghouts, W H Saris, A J 

Wagenmakers 

Journal of 
Applied 

Physiology 
1996 

7 Ciclistes ben entrenats Ciclisme 2h exercici 57% 
VO2max, utilització 

de glucosa 
exògena durant 

l´exercici 

Exclòs 

24 The effects of a 
glycogen-loading 

regimen on the capacity 
to perform anaerobic 

exercise 

R J Maughan, D C Poole European 
Journal of 
Applied 

Physiology and 
Ocupational 
Physiology 

1981 

6 Homes joves 
físicament actius 

Ciclisme Fatiga muscular, 
condicions 

anaeròbiques 

Inclòs 
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25 Effects of acute caffeine 
withdrawal on 

habituated male 
runners 

R K Hetzler, N Warhaftig-
Glynn, D L Thompson, E 

Dowling, A Weltman 

Journal of 
Applied 

Physiology 
1994 

6 Corredors (homes) 
consumidors de cafeïna 

habituals 

Atletisme Cafeïna Exclòs 

26 Effects of acute creatine 
loading with or without 

carbohydrate on 
repeated bouts of 

maximal swimming in 
high-performance 

swimmers 

Apostolos S Theodorou, 
Konstantinos Havenetidis, 

Cathy L Zanker, John P O'Hara, 
Roderick F G J King, Colin 
Hood, Giorgios Paradisis, 

Carlton B Cooke 

Journal of 
Strenght and 
Conditioning 

Reasearch 2005 

10 Nedadors de calibre 
internacional 

Natació Creatina+CHO, 
Natació, condicions 

anaeròbiques 

Inclòs 

Taula 1. Característiques dels articles resultants de la cerca bibliogràfica 
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Desprès del procés de selecció post-cerca bibliogràfica s´han inclòs un total de quatre 

assajos clínics; dels quals només un es du a terme amb nedadors. L´estudi publicat l´any 

2005 a The Journal of Strength and Conditioning Research  titulat “EFFECTS OF ACUTE 

CREATINE LOADING WITH OR WITHOUT CARBOHYDRATE ON REPEATED BOUTS OF 

MAXIMAL SWIMMING IN HIGH-PERFORMANCE SWIMMERS” *(5)  

Aquest estudi no es centra en la càrrega glucèmica com a tal, sinó que intenta veure 

diferències entre una càrrega de creatina i una càrrega de creatina + hidrats de carboni. 

Els participants es separen en 2 grups: Només creatina (Cr) i creatina + hidrats de carboni 

(Cr + CHO); el grup Cr va ingerir dosis de 5g de creatina en una solució de 200ml sense 

sucre 5 cops al dia durant 4 dies previs a la prova anaeròbica (10x50m lliures cada 1 

minut; això vol dir que el nedador que realitzi un temps de 26s la primera sèrie tindrà 

34s de descans), 2 nedadors van fer el test de 8x100m lliures cada 2min; el grup Cr + 

CHO va consumir la mateixa dosis de creatina i a més a més 500ml d´una solució del 

18,5% de sucres simples que contenia aproximadament 100g de carbohidrats simples 

30 minuts després de cada ingesta de creatina *(5) 

L´estudi concloïa: “no hi ha diferències significatives en el els canvis (en percentatge) de 

la velocitat de nado entre els dos grups ”  “Tots els nedadors van ser més ràpids després 

de la càrrega, però cap dels règims (Cr vs Cr + CHO) sembla oferir cap avantatge 

ergogènic en respecte a l´altre en aquest particular test” *(5) 

Després de llegir aquest estudi (que és l´únic fet en nedadors fent un test de rendiment 

anaeròbic) sembla que la millora del rendiment ve causada per la creatina i no per els 

hidrats de carboni, però encara i així hi ha aspectes a tenir en compte abans de dir que 

la càrrega glucèmica és ineficaç: 

En el test es posa a prova els nedadors en distàncies de 50m, una distància que a priori 

no ho sembla, però és molt diferent als 100m i en la que la creatina pot tenir molt més 

sentit com a font de energia que els hidrats de carboni per diversos motius, com per 

exemple que al més alt nivell de l´esport (els participant d´aquest estudi formaven part 

del British National Team. *(5)) Els nedadors respiren només una o dues vegades durant 

tota la prova, ja que el cicle d´una braçada en la que respires és més lent que el cicle 

d´una braçada en la que no ho fas; intentar nadar 100m respirant 3 o 4 cops és bastant 
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inviable, però no ho és en 50m. Els 50m també representen menys de la meitat de temps 

d´esforç màxim que els 100m; dos nedadors van fer el test de 8x100m, encara que 

tampoc es van observar diferències entre els dos grups, 2 persones  sembla una mostra 

massa petita i 8 sèries de 100 són massa sèries per fer-les les 8 a un rendiment màxim 

(dins del que pots esperar com a rendiment màxim fora d´una competició) encara que 

hi hagi molt temps de descans entre sèrie (1min+) 

Després de veure que l´únic estudi que s´ha pogut trobar fet en nedadors en condicions 

anaeròbiques no era exactament el que es buscava, van sorgir com a alternatives estudis 

experimentals que feien ús de la carrega glucèmica en tests de rendiment en condicions 

anaeròbiques, però en diferents esports; el primer (en ordre cronològic de publicació), 

un estudi de l´any 1981 publicat en l´European Journal of Applied Physiology titulat “The 

Effects of a Glycogen-loading Regimen on the Capacity to Perform Anaerobic Exercise” 

*(6) 

En aquest estudi els participants van haver de pedalar en una bicicleta ergonòmica fins 

acabar exhausts; la càrrega de treball va ser calculada després d´un test de VO2max i 

aquesta representava el 105% de la VO2max de cada participant; es considera a un 

participant exhaust quan no pot aguantar la freqüència de pedalada requerida (50rpm). 

El test es va fer 3 cops:  

1- En condicions habituals (sense intervenció); 4-6h després del primer test, es 

torna exercitar en la bici a un 75% VO2max fins acabar exhaust per a buidar els 

dipòsits de glucogen restants (Normal diet) 

2- Un cop finalitzat la primera part, els participants van seguir una dieta molt baixa 

en   hidrats de carboni durant 3 dies i van repetir el primer test (Low CHO) 

3- Després del segon test, els participants consumeixen una dieta molt alta en 

hidrats de carboni durant 3 dies per finalment repetir el test un últim cop (High 

CHO) 

El contingut de hidrats de carboni en % de la ingesta total d´energia va ser la següent: 

42.5  ± 9.3 (Normal diet); 2.6 ± 1.9 (LowCHO); 84.2 ± 5.6 (High CHO). 

L´estudi va resultar en que els participants van generar significativament més treball 

durant el tercer test (High CHO) “La capacitat de rendir a alta intensitat dels participants 
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va ser significativament alterada per les modificacions dietètiques imposades. Per als 

participants en la dieta normal, el tems fins a l´esgotament va ser de 4.87 ± 1.07min; 

després de la dieta baixa en carbohidrats es va reduir a 3.32 ± 0.87min; aquesta 

disminució va ser molt significant (p< 0.005). La dieta alta en carbohidrats va resultar en 

un increment fins a 6.65 ± 1.39min (p<0.05)” *(6) 

En el següent estudi publicat l´any 2014 en el “International Journal of Sport Nutrition 

and Exercise Metabolism” amb el títol “The Effects of Carbohydrate Loading 48 Hours 

Before a Simulates Squash Match” *(7) es sotmet a 9 jugadors d´esquaix a dues proves 

que intenten simular un partit real d´esquaix. Aquestes proves consisteixen en posar al 

participant en un punt de partida d´una pista d´esquaix i amb un raig infraroig assenyalar 

punts de la pista. El participant ha de trencar el raig infraroig amb el cap de la raqueta i 

tornar al punt de partida. Els patrons del raig infraroig pretenen simular un partit 

d´esquaix d´alt nivell i estan validats com a tests específics per mesurar el rendiment 

esportiu en l´esquaix (Wilkinson et al., 2009; Wilkinson et al., 2009a). 

La simulació pretén imitar un partit de cinc jocs de 11-12 minuts/joc amb 90 segons de 

descans entre joc. El rendiment esportiu dels participants es mesura en funció del temps 

que tarden en completar la simulació, essent un menor temps un millor resultat. 

Les pautes dietètiques seguides les 48h prèvies al test i després d´una depleció de 

glicogen muscular (30 minuts corrent en una cinta al 85% de les pulsacions màximes) 

van ser 11,1g/kg d´hidrats de carboni (90% CHO; 2% greix; 8% proteïna) per al grup H-

CHO (primera prova). 2,1g/kg d´hidrats de carboni (23% CHO; 34% greix i 42% proteïna) 

per al grup L-CHO. Les dues pautes dietètiques eren equivalents en kcal totals. 

 

 

 *(7) Els participants van aconseguir un millor resultat (menor temps per completar la 

simulació) consistentment al llarg dels cinc jocs i en el partit en general durant la primera 

prova, es a dir el grup H-CHO. 

Finalment l´estudi concloïa: “Aquest resultar suggereixen que la ingestió d´una dieta alta 

en hidrats de carboni (>10g/kg pes corporal) precedint una simulació d´un partit 
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competitiu d´esquaix produeix majors ritmes d´oxidació de carbohidrats i manté 

concentracions de glucosa en sang més altes. Aquests efectes metabòlics van ser 

associats amb una millora del rendiment físic.” 

 

En un altre estudi més recent; publicat l´any 2019 a la revista Nutrients, amb el títol 

“Anaerobic Performance after a Low-Carbohydrate Diet (LCD) Followed by 7 Days of 

Carbohydrate Loading in Male Basketball Players” *(8) ; 15 jugadors de Basket (homes) 

són sotmesos al test Wingate; el qual consisteix  en 30s de exercici màxim en una 

bicicleta ergonòmica. Aquest test mesura la potència màxima, la potència mitjana (dels 

30s) i l´índex de fatiga (diferència entre la potència màxima i la mínima expressada en 

%); contra més baix aquest %, millor és el resultat. 

Els participants es van sotmetre 3 cops al test: 

1- Seguint una dieta convencional 3 dies previs al test (CD) 

2- Després de sotmetre´s a una dieta baixa en carbohidrats durant 4 setmanes 

(LCD) 

3- Després d´una setmana de càrrega glucèmica (Carbo-L) 

La distribució de macronutrients per cada tipus de dieta va ser la següent:  

55-15-30% Hidrats de carboni – Proteïna - Lípids (CD); 10-31-59% (LCD); 75-16-9% 

(Carbo-L); aquestes proporcions van ser estrictament supervisades per un nutricionista 

amb l´ajuda del servei de restauració del centre. 

Els resultats van ser els següents: Sense diferències significatives entre les 3 dietes en el 

temps fins a la potència màxima; tampoc hi ha diferències significatives en la potència 

màxima; finalment el treball total i conseqüentment l´índex de fatiga van ser 

significativament pitjors en la dieta baixa en carbohidrats (LCD), però sense diferències 

significatives entre la CD i Carbo-L. 

*(8) La diferència de resultats en el temps fins al poder màxim, el poder màxim i el treball 

total no són significatives, però en els 3 paràmetres el grup sotmès a la càrrega 

glucèmica obté millors resultats. 
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L´estudi conclou: “Els resultats del present estudi suggereixen que dotar al cos amb una 

font alternativa d´energia a través de la manipulació dietètica, seguit d´una càrrega de 

carbohidrats pot no suposar beneficis addicionals a atletes involucrats en disciplines 

predominantment anaeròbiques”  *(8) 

Els resultats d´aquest últim estudi semblen més aplicables a la prova de 50m lliures 

enlloc del 100m ja que 30s és un temps més proper a les marques típiques d´un nedador 

de molt alt nivell en la prova dels 50m (23s aprox.) que no a les marques típiques d´un 

100 (50s aprox.) 

 

5.2- Avaluació del rendiment 

A partir de la cerca bibliogràfica realitzada no s’han trobat assaigs clínics de 

característiques similars per adoptar una metodologia d’avaluació del rendiment. Per 

tant, s’ha buscat aquesta informació dins l’ambient esportiu de la natació. 

Avaluar el rendiment dels nedadors durant la intervenció en respecte a la prova control 

és realment una tasca difícil ja que en nedadors de nivell nacional en amunt una millora 

de 0,5” en la millor marca personal de 100 metres lliures és molt significatiu, en canvi 

en termes de % de millora; algú que tingui una marca de 0:55:30 i millori 0,5”, es a dir, 

que obtingui una marca de 0:55:00, només haurà millorat un 0,81% la seva marca. S´ha 

de trobar una manera de poder quantificar a partir de quin percentatge de millora es 

considera un èxit o fracàs. Es proposa trobar el percentatge de millora o empitjorament 

que es pot esperar dins de la variabilitat de cadascú sense canviar les condicions i a partir 

d´allí establir quin percentatge de canvi en les marques podem considerar efecte de la 

intervenció. Es per aquest motiu que la prova control es repetirà dos cops; el 

percentatge de diferència entre la primera i segona prova control serà el llindar 

d´efectivitat per a la tercera prova (intervenció). 

Per avaluar el rendiment també hem d´eliminar totes les variables possibles que puguin 

afectar a les marques realitzades pels nedadors, o encara que no les puguem controlar, 

almenys conèixer-les de manera que si sospitem que una variació en les marques es 
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deguda a alguna d´aquestes variables que no podem controlar no tinguem en compte el 

resultat. 

Una d´aquestes variables són les hores de son dels participants la nit anterior a la prova; 

es bastant poc probable que un nedador millori una marca independentment de les 

condicions que es donin si ha dormit 3 hores. La variable hores de son es controlarà 

mitjançant un qüestionari 

Una altra variable molt important és l´esforç i l´estat mental del nedador; en els 100 

metres lliures és molt important no dubtar i començar al màxim, la persona que te por 

al cansament o intenta reservar les seves forces pel final acostuma a sortir mal parada 

en aquest tipus de proves ja que aquestes estratègies no acostumen a funcionar; amb 

els criteris de selecció d´experiència i nivell s´espera eliminar aquesta variable. L´esforç 

dels nedadors es pot quantificar amb el seu ritme cardíac al finalitzar la prova; per 

exemple un nedador que faci una sèrie i acabi a 200 pulsacions/minut segurament 

obtindrà una millor marca que el mateix nedador si hagués acabat la prova a 175 

pulsacions/minut, simplement perquè en el primer cas s´ha esforçat més. 

 

5.3- Disseny del protocol 

 

El tipus d’estudi que es proposa és un assaig clínic no aleatoritzat on la població d’estudi 

serà un nombre n de nedadors ben entrenats. Com a criteris d’inclusió s’estableix que 

tots els participants de l´estudi tenen al menys 6 anys d´experiència d´entrenament, més 

de 18 anys i han participat al menys en uns campionats d´Espanya. Les variables de 

l’estudi són la càrrega glucèmica com a variable independent i el rendiment esportiu 

com a variable dependent. La durada de l’estudi serà de 3 setmanes. 

Abans de començar, es realitzada una bioimpedància bàsica dels participants; les seves 

característiques físiques bàsiques expressades en valors mitjans ± DE són els següents: 

Edat a±b; talla c±d; pes e±f, IMC g±h, %greix corporal i±j. (Taula 2.) 

Tots els participants signaran un formulari de consentiment informat *(annex 4) 
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 EDAT TALLA PES IMC %GREIX 

N1 - - - - - 

N2 - - - - - 

N3 - - - - - 

N4 - - - - - 

N5 - - - - - 

N6 - - - - - 

N7 - - - - - 

MITJANA - - - - - 

Taula 2. Dades antropomètriques participants 

Durant la primera part de l´estudi es demanarà als participants que realitzin un registre 

dietètic sense fer ningun canvi en la seva dieta habitual (annex 5) durant 3 dies*(5), 

essent el 4rt pel matí quan es realitzarà la primera prova. Les proporcions de 

macronutrients seran estimades per un nutricionista per tal de poder comparar les 

diferències dietètiques amb la futura intervenció dietètica*(8).  

La primera prova consistirà en 4 sèries de 100 metres cada 2´ (això vol dir que per 

exemple si un nedador realitza un temps de 1:00, tindrà 1 minut de descans abans de 

començar la següent sèrie); aquestes sèries es faran a màxima intensitat. Els temps dels 

nedadors seran agafats per entrenadors experimentats amb cronòmetres. Desprès de 

finalitzar-les es mesurarà la freqüència cardíaca dels participants just al finalitzar, als 

30s, i en 1:30min (contar pulsacions en 10s i multiplicar x6). Desprès es farà un petit 

qüestionari als participants  sobre les condicions en que s´ha fet la prova i les sensacions 

que han tingut durant aquesta (annex 6). (Taules 3 i 6) 

La primera part es repetirà un segon cop la setmana següent per tal de estimar la 

repetibilitat de les marques obtingudes el primer cop i estimar una possible variabilitat 

en aquestes que no tingui res a veure amb la intervenció dietètica. *(5) . (Taules 4 i 7.) 

Per la segona part de l´estudi es realitzarà la intervenció dietètica: 3 dies abans de la 

segona prova els participant consumiran el 75% de les kcal en forma d´hidrats de carboni 

*(8), les pautes dietètiques de cada participant seran supervisades per un nutricionista; 

els participants hauran d´omplir un segon registre dietètic de 3 dies (annex 5) per tal de 
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conèixer la exactitud amb la que han seguit la pauta i el seu nivell d´hidratació, que 

s´inclourà en el registre dietètic. Durant els 3 dies previs a la prova (els 3 cops) els 

nedadors no seguiran el seu ritme d´entrenament normal, sinó que rebaixaran molt el 

volum i la intensitat ja que les reserves de glicogen poden ser exhaurides amb només 

una sessió d´entrenament de molt volum i intensitat. Aquest règim d´entrenament 

reduït serà similar al període de manteniment i descàrrega que s´acostuma a fer dies 

abans d´un campionat important: 2000 metres per sessió i una sessió al dia en els quals 

s´inclouen molts metres de nado llarg (suau) i alguns “sprints” molt curts amb temps de 

descans ampli.  

El 4rt dia es realitzarà la segona prova, que és exactament igual que la primera; els 

resultats dels propis nedadors en la primera prova seran el grup control i els resultats 

de la segona prova seran el grup intervenció; un cop finalitzada la segona prova, es 

repetirà el mesurament de la freqüència cardíaca i el qüestionari. (Taules 5 i 8) 

 

 SÈRIE 1 SÈRIE 2 SÈRIE 3 SÈRIE 4 MITJANA 

N1 - - - - - 
N2 - - - - - 
N3 - - - - - 
N4 - - - - - 
N5 - - - - - 
N6 - - - - - 
N7 - - - - - 

Taula 3. Resultats de la primera prova (control) 

 

 
SÈRIE 1 SÈRIE 2 SÈRIE 3 SÈRIE 4 MITJANA 

%CANVI 
RESPECTE 
1A PROVA 

N1 - - - - - - 
N2 - - - - - - 
N3 - - - - - - 
N4 - - - - - - 
N5 - - - - - - 
N6 - - - - - - 
N7 - - - - - - 

Taula 4. Resultats repetició de la primera prova (control) 
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SÈRIE 1 SÈRIE 2 SÈRIE 3 SÈRIE 4 MITJANA 

%CANVI 
RESPECTE 
1A PROVA 

N1 - - - - - - 
N2 - - - - - - 
N3 - - - - - - 
N4 - - - - - - 
N5 - - - - - - 
N6 - - - - - - 
N7 - - - - - - 

Taula 5. Resultats de la segona prova (intervenció) 

 

 

 POLS 0 POLS 30” POLS 90” 

N1 - - - 
N2 - - - 
N3 - - - 
N4 - - - 
N5 - - - 
N6 - - - 
N7 - - - 

Taula 6. Freqüència cardíaca primera prova 

 

 POLS 0 POLS 30” POLS 90” 

N1 - - - 
N2 - - - 
N3 - - - 
N4 - - - 
N5 - - - 
N6 - - - 
N7 - - - 

Taula 7. Freqüència cardíaca repetició primera prova 

 

 POLS 0 POLS 30” POLS 90” 

N1 - - - 
N2 - - - 
N3 - - - 
N4 - - - 
N5 - - - 
N6 - - - 
N7 - - - 

Taula 8. Freqüència cardíaca segona prova 
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Les dades obtingudes es tractaran estadísticament utilitzant el programa informática 

SPSS. 

El pressupost per a la realització de l’estudi constarà d’una partida económica destinada 

al material fungible, una altra a material no fungible i la partida económica de personal. 

L’estudi podría tenir les limitacions següents: 

- No seguiment correcte de la realització de la càrrega de carbohidratsnto (no 

seguir las instrucciones prescrites per decisions personals o actes socials). 

 

- Abandonament de participants de l’estudi per falta de adherència o por 

motius personals.   

- Realització de qüestionaris subjectius que poden fer que els resultats siguin 

falsos. 

- Problemes al reunir la mostra per realitzar l’estudi a causa de la manca de 

voluntarietat de las persones.  

- Limitacions econòmiques per a la realització de la intervenció. 

Per a cumplir amb els principis bioètics es tindrà en compte el Codi de Núremberg (1947) 

que recull els principis que orienten la experimentació mèdica amb humans. El protocol 

serà avaluat i aprovat pel Comité de Ética de la Investigació Clínica (CEIC). També es 

tindrà en compte la “Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica”, i la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 

datos personales y de garantía de derechos digitales”.  
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6- Discussió dels resultats 

 

Discussió dels resultats de la cerca bibliogràfica: 

En respecte a la cerca bibliogràfica, s´esperava una abundància de material superior, 

sobretot en el que respecta a la natació, ja que la immensa majoria d´estudis en que es 

mesura el rendiment esportiu es fan o bé en una bici estàtica o bé en una cinta de córrer. 

S’entén que és més senzill i ofereix més facilitat a l´hora de monitoritzar al esportista, 

però igualment és sorprenent ja que la natació és un esport en que un cop la tècnica 

esta perfeccionada, l´estat físic ho és tot. 

Un altre factor important en respecte als resultats de la cerca bibliogràfica és que la 

immensa majoria de la bibliografia que estudia la càrrega glucèmica ho fa en proves de 

molt llarga duració/distància a intensitats del 55-70% VO2màx. Hi ha molt poca 

bibliografia que es centri en proves de durada moderada/curta i de molt alta intensitat 

on apareix fatiga muscular.  

El fet de que en la natació l´accés a l´oxigen està restringit, en combinació amb l´alta 

intensitat de les proves el converteix en un esport que accelera la aparició de fatiga 

muscular respecte a d´altres esports utilitzats en els resultats de la cerca bibliogràfica 

(ciclisme, atletisme) “L´entrenament en la natació pot buidar de manera significant els 

dipòsits de glicogen muscular; completar blocs d´entrenament d´elevat volum requereix 

del consum adequat de carbohidrats. L´estudi de Costill (1988a) va demostrar que els 

nedadors que no van incrementar el consum de carbohidrats en resposta a un augment 

del volum d´entrenament van reportar més fatiga, dolor muscular i incapacitat d´acabar 

els entrenaments en comparació amb el grup que sí va augmentar el seu consum de 

carbohidrats (8.2 vs 5.3 g/kg de massa corporal)” *(9) 

L´objectiu de la cerca bibliogràfica era seleccionar els assaigs clínics que capturessin més 

bé les característiques d´un 100 metres lliures: duració moderada, molt alta intensitat, 

condicions anaeròbiques per comprovar si l´efecte retardador de l´aparició de la fatiga 

muscular d´una dieta elevada en hidrats de carboni observat en blocs de gran volum i 

alta intensitat en els entrenaments es extrapolable a una prova de 100 metres lliures de 

natació.  
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Els assaigs clínics seleccionats en la cerca bibliogràfica tenen la limitació de que no es 

realitzen en un medi aquàtic on l´accés a l´oxigen esta restringit i no poden imitar les 

condicions que es busquen; hi ha l´excepció d´un assaig clínic que sí es realitza en 

nedadors, però es centra en la càrrega amb creatina i hidrats de carboni; que no és 

comparable a una càrrega únicament amb hidrats de carboni al llarg dels dies previs a 

una competició, i per tant no es pot considerar que ens aporti evidencia en respecte al 

tema en qüestió. 

S´han analitzat els resultats de la cerca bibliogràfica i aquests indiquen que una dieta 

molt rica en hidrats de carboni els dies previs a una prova esportiva de alta intensitat 

millorarà el rendiment esportiu dels participants en el que respecta a l´aparició de fatiga 

muscular. Aquesta aparició (fatiga muscular) es veurà retardada en aquells individus que 

parteixin d´una concentració de glicogen muscular més elevada en el moment de 

començar la prova. Els resultats de la cerca bibliogràfica també suggereixen que uns 

nivells de glicogen muscular més elevats aconseguits a través d´un protocol de càrrega 

glucèmica podrien millorar el rendiment esportiu a nivell de capacitat del múscul per 

generar treball; encara que aquestes diferències entre una dieta “normal” i una dieta 

molt alta en hidrats de carboni no són prou significatives per poder afirmar que una 

càrrega glucèmica prèvia a una prova augmenta la capacitat del participant per generar 

més força de treball. 

 

Discussió dels resultats del disseny experimental: 

En respecte al disseny experimental, s´ha de dir que al no haver cap assaig clínic que 

hagi establert un protocol pensant específicament en la prova del 100m lliures de 

natació, el disseny d´aquest treball és un protocol inèdit i neix a partir dels aspectes 

extrapolables d´altres assaigs, afegint-hi els elements que més bé han pogut reflectir les 

condicions desitjables per al protocol d´intervenció. Alguns factors com la determinació 

del número de sèries i el temps de descans no disposen d’antecedents bibliogràfics que 

validin la seva efectivitat. S´han elegit 4 sèries en lloc de 6 o 8 tenint en compte la 

percepció subjectiva dels nedadors de que 6 o 8 sèries són moltes i 4 són suficientment 

poques com per no reservar-se i fer- les a la màxima intensitat des de la primera. Una 
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limitació important a l´hora d´elaborar el protocol és el no poder descartar un efecte 

placebo ja que durant la intervenció dietètica els participants consumeixen aliments 

sòlids com a font dels hidrats de carboni i no una beguda ensucrada que pot portar 

hidrats de carboni o no. No s´ha cregut convenient aportar el 75% de les kcal diàries en 

forma de beguda ensucrada per els següents motius: sensació de gana i possibles dolors 

gastrointestinals; condicions que impedeixen un bon rendiment esportiu. L´única 

manera d´eliminar la possibilitat de obtenir un resultat alterat a causa del efecte placebo 

sense modificar el protocol d´intervenció és disposar d´una mostra de participants 

suficientment gran.   

S´ha dissenyat un protocol per a l´estudi de l´efecte d´un consum elevat d´hidrats de 

carboni els dies previs a la competició i el rendiment esportiu. Per desgràcia, aquest 

protocol no s´ha pogut posar en pràctica degut a la impossibilitat d´accedir a la piscina 

en situació de pandèmia; els diversos confinaments i contagis de COVID-19 en part dels 

suposats participants. Posteriorment, amb la progressiva obertura a mesura que 

disminuïen els efectes de la pandèmia, la tornada de les competicions a pocs mesos 

d´acabar la temporada, ha creat un clima de volum de competicions molt elevat. El 

protocol requereix de al menys 3 setmanes seguides en les que els participants 

poguessin estar presents el dia de les proves establertes pel protocol. L´alt volum de 

competicions importants, combinat amb la necessitat dels nedadors per aconseguir les 

marques necessàries per participar en competicions d´alt nivell han impossibilitat la 

posada en pràctica del protocol d´intervenció per tres motius principals: L´absència de 

part de la mostra durant dies clau de la intervenció; la dificultat de seguir una pauta 

dietètica específica durant el període de competicions, quan aquesta pauta estava 

pensada per els dies previs a les competicions i finalment la disrupció del règim 

d´entrenaments habitual que suposa el sotmetre´s a aquesta intervenció. Cosa que els 

nedadors no es poden permetre en un període de competicions importants. 
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7- Conclusions 

 

- Amb la cerca bibliogràfica no s´ha pogut trobar cap article que relacionés la utilització 

de la càrrega glucèmica amb el rendiment esportiu en natació. 

- La càrrega glucèmica ajuda a millorar el rendiment esportiu retardant l´aparició de la 

fatiga muscular; en canvi no aporta cap tipus d’avantatge en respecte a la força de 

treball màxima d´un esportista.  

- La estratègia de càrrega d´hidrats de carboni que es proposa per al protocol 

d´intervenció és una dieta que aporti el mateix valor energètic que la dieta habitual del 

esportista, però aportant el 75% d´aquesta energia en forma d´hidrats de carboni durant 

els tres dies previs a la competició 

- Per avaluar el rendiment esportiu dels nedadors es proposa utilitzar la diferència en 

percentatge de temps de les primeres dues proves control com a llindar d´efectivitat. 

- El protocol que es proposa és un assaig clínic on hi participaran nedadors ben 

entrenats, tindrà una durada de tres setmanes i consistirà en tres proves de 4 sèries de 

100m lliures. Les dues primeres proves faran la funció de control mentre que la tercera 

prova es realitzarà després de la intervenció dietètica, que consistirà en una dieta que 

aporti un 75% del valor energètic en forma d´hidrats de carboni 

- Finalment, com a conclusió sobre l´estudi de l´efecte del consum elevat d´hidrats de 

carboni els dies previs a la competició; no podem realitzar ninguna afirmació en respecte 

de la efectivitat d´aquesta estratègia per a la millora del rendiment en la prova específica 

dels 100 metres lliures degut a la impossibilitat de posar el protocol d´intervenció en 

pràctica.   
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