
Presentació
Després d’estar molt de temps sense saber cap a on decantar el treball de recerca, em 
va venir una idea al cap que posteriorment acabaria sent la seva hipòtesi final: els su-
plements alimentaris ajuden al rendiment esportiu?
Al principi no sabia com demostrar si aquella hipòtesi era vertadera o falsa, per això 
vaig recórrer a l’ajuda del Dr. Guillermo Mena, que em va orientar cap al que seria tota 
la metodologia del treball. Començant pel qüestionari de freqüència de grups d’alimen-
tació, seguint amb la xerrada i acabant amb el seguiment de dos grups de triatletes, uns 
que ingerien suplements i els altres no, que m’ha ajudat a analitzar i saber si el seu ren-
diment amb aquests suplements millorava.
Fer aquest treball ha sigut un gran aprenentatge que m’ha permès conèixer millor l’esport 
que practico i tant m’agrada, a part de donar-me l’oportunitat d’investigar sobre els suple-
ments alimentaris i veure com ens poden ajudar en moments concrets de l’entrenament.

Metodologia
La metodologia emprada en el treball ha sigut la següent: primerament, s’ha realitzat 
una enquesta a 107 triatletes de tot Catalunya de diferents clubs, preguntant-los amb 
quina freqüència consumeixen els aliments bàsics per tenir una dieta equilibrada. Des-
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prés, s’han analitzat els resultats de l’enquesta amb l’ajuda d’un expert i s’han retornat 
els resultats amb indicacions i recomanacions per a la millora de la seva dieta. A més a 
més, s’ha inclòs un escrit resum de la xerrada que el Dr. Guillermo Mena va fer als triat-
letes del Club Natació Tàrraco amb recomanacions alimentàries.

Cos del treball
Quan els enquestats del Club Natació Tàrraco han adaptat la seva dieta perquè sigui 
equilibrada s’ha començat a realitzar el test previ i les proves per recollir les primeres 
marques que han permès veure l’evolució de cada participant durant un mes. 



Per comprovar si hi ha una millora en el rendiment, s’han realitzat proves de seguiment 
durant tres mesos.
Les proves han estat diferents depenent de la modalitat esportiva que s’ha cursat: a 
natació s’ha cronometrat el temps de 100 m crol, a bicicleta s’ha mesurat la velocitat i 
el temps d’una pujada de 2 km de llargada i finalment als entrenaments de córrer s’ha 
cronometrat 1 km en carrera. 
S’ha dividit el grup per saber si hi ha una millora en el rendiment, per una banda els 
que prenen suplements alimentaris i per l’altra els que ingereixen un placebo. Els pri-
mers han pres un recuperador després dels entrenaments de natació i cursa, i per al 
de bicicleta s’han pres una barreta de ràpida absorció uns 10 min abans de començar 
l’entrenament. En canvi, els que no estan suplementats ha pres un placebo, que és un 
producte inert que té el mateix aspecte, gust i forma però no té cap principi actiu.
Finalment, s’han analitzat totes les marques obtingudes de cada esport per obtenir els 
resultats del treball. 
Més endavant s’ha fet un escrit on es troba l’evolució cronològica de les dietes nutrici-
onals amb totes les seves característiques bàsiques i altres dietes que han sigut relle-
vants mundialment.
Per acabar, s’ha realitzat un vídeo explicant la composició i els beneficis dels suple-
ments utilitzats, i se n’han recomanat d’altres igual d’importants per a la millora del 
rendiment.

Conclusions
Després d’haver fet un qüestionari de freqüència de consum de grups d’alimentació 
a 107 triatletes de tot Catalunya, un seguiment nutricional i esportiu a 18 triatletes 
del Club Natació Tàrraco per veure si s’ha millorat el seu rendiment esportiu en els 
tres esports i haver investigat sobre els suplements alimentaris, s’ha arribat a unes 
conclusions.
La primera ha sigut que en general els triatletes tenen una molt bona base alimentà-
ria, pel fet que la gran majoria compleixen amb els acords científics de necessitats nu-
tricionals establerts. Encara que hi ha hagut un parell de respostes, la de la brioixeria 
i els sucres afegits, que han sigut rellevants per arribar a la conclusió que encara hi 
ha molta gent que en consumeix més del compte sense tenir consciència que poden 
causar problemes cardiovasculars greus a la llarga.
També s’ha comprovat, arran del seguiment als triatletes, que els suplements alimen-
taris milloren el rendiment i s’ha demostrat que no és l’única variable que influeix per 
obtenir un rendiment òptim.
De manera que, gràcies a tot aquest conjunt de dades, s’ha arribat a la conclusió final 
del treball que és: prendre suplements alimentaris millora el rendiment esportiu, però 
no és l’únic factor que influeix. 



Això vol dir que si es vol millorar el rendiment esportiu s’ha de tenir un hàbit d’en-
trenament, una dieta equilibrada, una hidratació adient, unes hores d’estiraments i 
descans i, finalment, però no menys important, s’ha d’estar bé psicològicament; tots 
aquests factors fan que millori el rendiment. No obstant això, si es vol prendre suple-
ments alimentaris, serà per complementar tots aquests factors, no perquè sigui l’únic 
i el més rellevant.
En definitiva, si vols augmentar el rendiment esportiu s’ha de ser constant i treballar 
dia rere dia en conjunt, i els suplements alimentaris el que fan és ajudar i millorar les 
condicions per aconseguir una bona marca.
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