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RESUM

Durant els últims anys, s’ha incrementat l’entrenament amb treball de resistència 
usant mètodes intervàlics d’esprints de màxima intensitat (SIT). Diverses recer-
ques han demostrat que amb SIT s’obtenen adaptacions similars o millors que 
amb l’entrenament continu, però amb un volum de treball molt reduït.

Aquest article té per objecte l’aplicació del mètode SIT per part dels entrenadors 
de pilota, perquè la necessitat de menys temps d’entrenament i dels pocs recursos 
materials necessaris permeten un entrenament més òptim en la millora de la resis-
tència de l’esportista, de manera que s’arriba a mantindre la intensitat durant més 
temps i es poden repetir més activitats intenses durant el partit.

Aquest estudi no s’ha dut a terme en pilotaris, però proposa un mètode amb molta 
transferència al nostre esport. Concretament, van ser 16 subjectes corredors de 
muntanya entrenats (21,2 ± 2,6 anys).

1. INTRODUCCIÓ

Estudis precedents (Rodas et al., 2000; Parra et al., 2002; Burgomaster et al., 
2005) han destacat el caràcter interessant de l’entrenament intervàlic basat en la 
repetició d’esprints de màxima intensitat (sprints interval training o SIT), així 
com entrenaments amb repeticions d’esprints de durada curta (30 s) a veloci-
tat quasi màxima (repeated sprints training o RST), com defineixen Buchheit i 
Laursen (2013). Aquests tipus d’entrenaments SIT i/o RST reiterats entre unes 
setmanes i uns mesos permeten canvis importants al nivell del múscul esquelè-
tic i provoquen, segons Ross i Leveritt (2001), adaptacions enzimàtiques en els 
tres sistemes energètics. Així mateix, Rodas et al. (2000) i MacDougall et al. 
(1998) destaquen un augment en l’activitat d’enzims glucolítics (hexocinasa, fos-
fofructocinasa) i del metabolisme aeròbic (citrat sintetasa i 3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa i malat deshidrogenasa). Parra et al. (2000) també troben millo-
res en l’activitat de la creatina-cinasa, del piruvat-cinasa i lactat deshidrogenasa. 
Aquests resultats no són sorprenents tenint en compte la contribució significativa 
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del metabolisme aeròbic durant els SIT i RST demostrat per diferents estudis 
durant els noranta: Bogdanis et al. (1996), Trump et al. (1996), McKenna et al. 
(1997) i Parolin et al., (1999).

Tenint en compte tots aquests resultats i els protocols precedents proposats per 
Parra et al. (2000) i Burgomaster et al. (2005), partim de la hipòtesi que sis ses-
sions de SIT repartides aproximadament en dues setmanes amb 2 dies de descans 
entre cada sessió permet millorar el rendiment a curt termini en una activitat 
eminentment aeròbica, com és la dels 3.000 m llisos, a més de millorar al mateix 
temps la resistència aeròbica al 90 % de velocitat màxima aeròbica.

Però, a diferència de tots els estudis esmentats, s’ha desenvolupat un nou mètode 
d’entrenament en carrera a peu i en pista que seria susceptible de reproduir el ni-
vell d’esforç al laboratori. Els resultats són semblants amb un mètode més senzill 
i menys costós pel que fa a recursos materials.

Aquestes dades ens possibiliten una transferència al nostre esport, en què els en-
trenadors poden guanyar temps en relació amb els mètodes continus i requereixen 
menys recursos materials, tan sols 6 cons.

2. METODOLOGIA

2.1 Subjectes

Setze subjectes voluntaris van participar en l’estudi (21,2 ± 2,6 anys; 1,74 ±

0,07 m; 62 ± 3,6 kg), en què tots els corredors de muntanya entrenaven de 3 a 4 
vegades a la setmana. A més, tots van signar un consentiment informat i es van 
sotmetre a una bateria de tests abans del protocol d’entrenament i després.

2.2 Familiarització preexperimental

Abans de mesurar el rendiment inicial dels subjectes, tots van participar en dues 
sessions:

- Una primera per a definir les diferents modalitats de les proves (test de velo-
citat màxima aeròbica, test de 300 m i test de temps límit al 90 % de VAM).

- Una segona de familiarització amb el protocol australià (fig. 2).
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2.3 Detalls dels tests de mesura del rendiment 

- Test de velocitat màxima aeròbica: Utilitzem el test de Leger-Boucher (DATA) 
per a pista amb increment d’1 km/h-1 cada 2 min. La velocitat de comença-
ment era de 8 km/h-1. 

- Test de temps límit al 90 % de VAM: Es va demanar als subjectes que corre-
gueren a una velocitat corresponent al 90 % de VAM durant el màxim temps 
possible. 

- Test de 3.000 m: Es va demanar als subjectes que corregueren 3.000 m llisos a 
la màxima velocitat possible (és a dir, recórrer aquesta distància en el mínim 
temps possible).

2.4  Protocol experimental 

El protocol va consistir en: 

1. Una familiarització (vegeu el punt 2.2) 

2. Una sèrie de pretests 

3. 2 setmanes d’entrenament 

4. Una sèrie de posttests 

Pretests:

Les mesures del nivell base van consistir, en primer lloc, en un test VAM; en 
segon lloc, en un test de Tlím 90 % VAM, i en tercer lloc, en un test de 3.000 m 
(vegeu el punt 2.3). Entre cada test, es van respectar dos dies de repòs com es veu 
en la figura 1.

Fig. 1: Representació gràfica del protocol experimental
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Fig. 2: Protocol australià

Entrenament:

S’inicia el protocol d’entrenament 3 dies després del test de Tlím 90 % VAM. Va 
consistir a fer 1 sessió d’entrenament cada 3 dies. És a dir, que vam donar 2 dies 
de descans entre cada sessió d’entrenament per un total de 6 sessions d’entrena-
ment. En cada sessió d’entrenament els subjectes havien de repetir tests all-out 
segons el protocol australià. El test australià és un test navette, que consisteix a 
recórrer la màxima distància possible durant 30 s fent anades i tornades entre 
cons cada vegada més allunyats (5, 10, 15, 20 i 25 m).

El nombre de tests australians fets durant cada entrenament es va incrementar de 
4 sessions fins a 7 durant les cinc primeres sessions. En la sisena i última sessió, 
només es van fer 4 repeticions, com es mostra en la figura 2. Els subjectes rebien 
indicacions verbals durant els 30 s d’esforç. Durant els 4 min de descans entre 
repeticions, els subjectes tenien la possibilitat de caminar lentament per a evitar 
les sensacions de nàusees.

Posttests

Una segona bateria de tests (respectivament Tlím 90 % VAM, test 3.000 m i test 
VAM) es va iniciar 2 dies després de l’última sessió d’entrenament.
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Anàlisi estadística

Totes les dades es van utilitzar usant un test t de Student. El nivell de significati-
vitat estadística es va fixar en < P 0,05. Totes les dades es presenten amb mitjanes 
i desviació estàndard.

3. RESULTATS

3.1. Metabolisme aeròbic

Encara que la mitjana va augmentar un poc (15,5 ± 1,9 km/h-1 versus 15,9 ± 1,8 
km/h-1), no hi ha diferència estadística entre el pretest i el posttest per a la velo-
citat aeròbica màxima.

 Tlím 90 % VAM

Després de l’entrenament, el rang de millores individuals en el Tlím 90 % VAM 
va ser de 6,3 % a 206,2 % si comparem amb el nivell basal, excepte un subjecte 
(20 % de baixada). No obstant això, inclòs aquest subjecte, la millora mitjana en 
el Tlím 90 % VAM (n = 16) va ser de 41,6 % si es compara amb el nivell basal (7 
min 58 ± 3 min 05 versus 10 min 37 ± 4 min 02; P < 0,05).

 Test 3.000 m

Tots els subjectes van millorar en el segon 3.000 m (posttest) en comparació del 
primer (pretest). Individualment, les millores van arribar als 6 s fins a 118 s (de 
0,9 % fins a 13 % de millora). La millora mitjana en el 3.000 m (n = 16) va ser 
de 5,9 % comparant amb el nivell basal (14 min 20 ± 2 min 27 versus 13 min 30 
± 2 min 20; P < 0,05).

Metabolisme anaeròbic

Potència anaeròbica

La potència màxima va ser més alta en el posttest que durant el pretest (131 ± 
9,6 m versus 127,9 ± 9,2 m; p < 0,05). La potència pic de cada intent va ser més 
important en el posttest en les sèries 1 (p < 0,05), 3 (p = 0,055) i 4 (p < 0,05). Es 
nota una baixada de la potència en la sèrie 2, però sense diferència estadística.
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Capacitat anaeròbica

La màxima distància recorreguda durant els 2 min de treball en el posttest va ser 
més important que durant el pretest (509,8 ± 32,3 m versus 495,8 ± 36, 2m; p < 
0,05).

Índex de resistència anaeròbica

En aquest paràmetre també es pot apreciar una millora després de l’entrenament 
(95 ± 4 % vs. 91 ± 9 %; p < 0,05).

4. DISCUSSIÓ

Les dades de l’estudi demostren que, com en estudis previs (Parra et al., 2000, 
i Burgomaster et al., 2005), esforços RST de curta durada (30 s) i repetits (4 a 7 
vegades) sumant un temps d’exercici total de 16 minuts en no més de 2 setmanes, 
han millorat substancialment els metabolismes aeròbics i anaeròbics. Això ens 
permet afirmar que el mètode australià sembla, aleshores, un mètode efectiu per 
a treballar els RST igual que els mètodes de laboratori.

5. CONCLUSIÓ

Gràcies a aquest estudi, podem afirmar que:

- El mètode australià és igual d’eficaç que els mètodes de laboratori per a fer 
sessions de treball basades en RST, però és menys costós quant al material; 
per tant, podria arribar a ser més eficient.

- Un protocol d’entrenament RST de curta durada tant pel que fa a la sessió (2 a 
3 min 30 de treball efectiu) com en el cicle de treball (16 dies) permet millorar 
el rendiment dels metabolismes aeròbic i anaeròbic d’un esportista ja entrenat. 
Aleshores, els avantatges i aplicacions són múltiples perquè podem utilitzar 
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aquest mètode durant el període de tapering per a augmentar la intensitat i, al 
mateix temps, baixar el volum de treball. A més, de qualsevol altre moment 
de l’any en què es busque evitar una sobrecàrrega muscular i/o osteoarticular 
sense sacrificar, per tant, la millora del rendiment. 
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