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Resum 

La pràctica professional del futbol és una activitat esportiva amb una alta demanda 

energètica, arrel de l’exigència física tant d’entrenaments com de competició. En aquest 

sentit, promoure pautes energètiques i nutricionals individualitzades segons les 

característiques de cada futbolista s’ha associat amb una optimització del rendiment 

esportiu. Així doncs, adaptant l’alimentació a condicions com el pes de l’esportista o la 

duració dels entrenaments i competicions es fomentarà una expressió màxima de les 

capacitats físiques i cognitives del futbolista durant la pràctica de la disciplina esportiva.  

En addició, l’objectiu del treball consisteix en descriure les pautes nutricionals globals 

per un futbolista, a més a més de investigar sobre les modalitats d’esforços físics 

predominants en cada demarcació de joc, de manera que es puguin suggerir pautes 

nutricionals corresponents a cada posició del camp d’un futbolista. En efecte, la recerca 

bibliogràfica d’evidència s’ha realitzat a través de plataformes com Pubmed o Cochrane 

Library, prioritzant com a criteris d’inclusió articles de qualitat empírica contrastada. 

 

En relació als resultats, s’exposen unes pautes de macronutrients i micronutrients 

generals compartides unànimement per la comunitat científica. A més, s’ha observat 

que els migcampistes són els jugadors que majors distàncies recorren durant el 

transcurs d’un partit, mentre que els jugadors de banda i davanters ocupen aquelles 

posicions de camp on predominen els esforços físics de caràcter anaeròbic o explosiu. 

Per aquest motiu, el present treball proposa reforçar l’aportació de carbohidrats com a 

substrat energètic per aquests jugadors, a causa de les exigències físiques destacades 

per la seva demarcació de joc. 

 

Paraules clau 

Nutrició al futbol; perfil d’activitat; requeriments energètics; rutes energètiques. 
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Abstract 

Soccer is a sport that requires a high energetic demand for the player due to the physical 

exigence originated by training and competing. In this sense, the promotion of energetic 

and nutritional individualized programs has been associated with an optimal sport 

performance. Therefore, the adaptation of the nutrition to the soccer player weight or to 

the training duration would encourage a maximal expression of the physical and 

cognitive soccer player capabilities.  

In addition, this study pretends to describe general nutritional guidelines for a soccer 

player. Furthermore, this research focus on the investigation of physical efforts 

characterized by every soccer player position, fact that could help to individualize 

nutritional programs for the players considering their position on the pitch. Moreover, a 

structured search was carried out using databases such as Pubmed or Cochrane Library. 

In relation to the results, general macronutrient and micronutrient guidelines are shared 

and validated by the scientific community. Still, it has been observed that midfielders are 

the players who run the longest distances during a match and the forwards and wingers 

are the soccer players that perform more anaerobic efforts during the development of 

the competition. For this reason, this study suggests an additional contribution of 

carbohydrates as an energetic tool for these players due the physical exigences 

explained by the player position. 

 

Key words 

Soccer nutrition; activity profile; energy requirements; energy pathways. 
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1. Introducció 

El futbol, denominat alternativament com a l’esport rei, és una disciplina esportiva que 

en l’actualitat desperta passions a escala mundial. En aquesta línia, si bé és cert que 

des de una concepció econòmica es pot considerar una indústria que genera ingressos 

destacables, el present treball proporcionarà informació de la vessant purament 

esportiva de l’esport en qüestió.  

 

Així doncs, s’ha demostrat la influència de múltiples factors a l’hora d’explicar el 

rendiment físic del futbolista com són l’edat del practicant, la dotació genètica individual 

o la temperatura ambiental. En aquest sentit, l’evidència científica sosté que un dels 

factors més determinants per optimitzar el rendiment esportiu del futbolista és l’adhesió 

a patrons alimentaris individualitzats, de manera que existeix fortalesa empírica per 

justificar la relació entre una alimentació adequada i un rendiment físic òptim. En efecte, 

hi ha metaanàlisis publicats [1] que resulten referents d’excel·lents estàndards de 

qualitat per l’actualitat de la investigació i el model de publicació (metaanàlisi), de tal 

forma que confirmen l’associació entre una alimentació adequada i en conseqüència, un 

rendiment físic optimitzat. 

 

Tal i com s’ha indicat en anterioritat, existeixen diferents estratègies que justifiquen un 

rendiment físic elevat, destacant d’entre elles la intervenció nutricional [2]. En aquest 

context, el present treball tractarà de fer aportacions adequant els requeriments 

nutricionals en funció de la posició al camp del jugador de futbol: una relació 

requeriments-demarcació, de la que l’evidència científica no ha fet publicacions 

suficients.  

  

A més a més, convé ressaltar que la manca de publicacions en aquest camp es pot 

interpretar com una dificultat pel desenvolupament del treball, però prenent una visió 

alternativa a aquesta, l’escàs volum de publicacions es pot interpretar com un estímul 

per suggerir noves línies d’investigació en un marc no només de present, sinó també de 

futur. Tanmateix, el treball que es presenta avalua les característiques dels esforços 

físics que predominen en cada posició de joc, fet que deriva en la implicació preferent 

d’un tipus de fibra muscular (blanques, vermelles o intermèdies). Per aquest motiu, es 

pot plantejar la hipòtesi de reforçar l’aportació de greix a través de la dieta en aquells 

futbolistes que utilitzin de manera més freqüent les fibres aeròbiques vermelles, mentre 

que en aquelles posicions de joc on els esforços físics siguin d’un caràcter més explosiu, 

les fibres blanques requeriran carbohidrats com a recurs energètic predeterminat i per 
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tant, accentuar l’aportació de carbohidrats en aquests casos pot ser una consideració a 

valorar.  

 

No obstant, cal ser conscient que el futbol en tant que esport intermitent, combina tot 

tipus d’esforços al llarg d’una sessió i en consonància, qualsevol demarcació de joc 

realitza esforços físics de les dues modalitats exposades: aeròbics/sostinguts i 

anaeròbics/explosius. Aquesta condició de pluralitat evidencia la complexitat d’ajustar 

pautes dietètiques precises en funció de la posició al camp del futbolista, de manera que 

tant jugadors de perfil defensiu com jugadors d’orientació ofensiva realitzen les dues 

tipologies d’esforços, però el cert és que en cada posició hi ha tendències d’esforços i 

en base a elles es tracta de fer l’esforç per fer propostes nutricionals individualitzades.  

 

A mode de conclusió, l’objectiu principal del treball és d’una banda reunir l’evidència 

científica existent per determinar els requeriments energètics i nutricionals d’un futbolista 

professional. D’altra banda, un propòsit addicional és reflexionar i proposar pautes de 

necessitats energètiques i nutricionals a un futbolista considerant la seva posició de joc 

al camp, de manera que aquestes estratègies guiïn a l’esportista cap a l’assoliment del 

màxim rendiment esportiu.  
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2. Objectius  

La present revisió bibliogràfica pretén donar resposta al següent objectiu general. 

 

 Descriure les pautes nutricionals dirigides a futbolistes professionals amb el propòsit 

de maximitzar el rendiment esportiu. 

 

En addició, es planteja durant el desenvolupament del treball l’assoliment dels següents 

objectius específics. 

 

 Estudiar la modalitat d’esforços físics predominants en un futbolista professional, 

segons la seva posició de joc. 

 

 Elaborar programes nutricionals en consonància a la demarcació al camp dels 

jugadors de futbol. 

 

Les preguntes investigables que es proposen respondre durant el present treball 

s’exposen a continuació: 

 

 En futbolistes professionals, quins requeriments nutricionals s’associen a una millora 

substancial del rendiment esportiu, en comparació a aquells practicants que no 

segueixen pautes nutricionals personalitzades? 

 

 En futbolistes professionals, existeixen tipologies predominants d’esforços físics 

segons la posició de joc de l’esportista? 

 

 En cas que es detectin perfils d’esforços físics característics de cada posició de joc, 

es poden proposar al respecte pautes nutricionals per optimitzar el rendiment del 

futbolista professional? 
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3.  Metodologia 

Atès que el perfil de treball és el de una revisió, el procediment de cerca d’evidència 

científica es desenvoluparà a través de plataformes online, dissenyades per 

proporcionar literatura científica d’una manera senzilla i intuïtiva. En aquest sentit, les 

principals plataformes utilitzades són les següents: 

 

 Pubmed (Medline) 

 LILACS 

 Web of Knowledge 

 Cochrane Library 

 TRIP Database 

 EMBASE 

 SCOPUS 

 

En addició, s’estableixen criteris de cerca en el moment de seleccionar les fonts 

bibliogràfiques. En efecte, es prioritza la cerca d’evidència científica valorant les 

següents consideracions, de tal manera que la recopilació sigui reunint els majors 

estàndards de qualitat possibles. 

 

 Estudis tipus metaanàlisis. Aquesta tipologia d’estudi és d’una qualitat màxima, 

donat que recull diferents estudis i les conclusions o suggerències que n’extreu, es 

basen en una solvència estadística contrastada. 

 

 Estudis actuals. La ciència avança i com a professionals de la salut, s’han de 

donar indicacions en consonància a les investigacions més recents. Així doncs, es 

prioritzen les evidències publicades durant els darrers 5 anys. 

 

 Estudis en models humans. Existeix un gran volum de publicacions realitzades 

amb models animals, però cal prendre precaucions si es pretenen validar 

investigacions en animals cap a models humans. La conclusió és que no permetem 

extrapolar resultats de models animals en models humans, donat que ambdós 

organismes presenten diferències substancials a l’hora de gestionar tractaments.  

 

 Segell DOI. Es tracta d’un segell de qualitat científica. Per aquest motiu, es 

procuren seleccionar publicacions científiques amb la distinció exposada. 
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En particular, les paraules clau que caracteritzen la recerca i realització de la revisió són 

‘soccer nutrition’; ‘activity profile’, ‘energy requirements’ i ‘energy pathways’.  

 

Una vegada seleccionades les fonts bibliogràfiques, s’analitzen i es posen en comú totes 

les informacions en taules i altres recursos gràfics, de manera que es sintetitzen els 

denominadors comuns per establir un consens de requeriments nutricionals en base a 

les publicacions de la comunitat científica. No obstant, tot i que la literatura científica ha 

evidenciat patrons d’esforços físics segons la posició al camp del futbolista, no ha 

proposat a dia d’avui pautes alimentàries ajustades a aquest fonament. Per aquest 

motiu, en l’apartat de resultats es recullen les modalitats d’esforços físics segons la 

demarcació de joc, de manera que es desplacen les deduccions de pautes alimentàries 

en l’apartat de discussió amb les corresponents justificacions científiques. 

 

Els descriptors utilitzats s’han combinat entre ells per la realització de la recerca 

bibliogràfica, de manera que a través d’associacions com ‘soccer nutrition’ and ‘activity 

profile’, ‘activity profile’ and ‘energy pathways’ o ‘soccer nutrition or activity profile’  and 

‘energy requirements’ s’ha facilitat la recopilació d’evidència científica. En addició, es 

representa en el següent diagrama de flux el procés de recerca i selecció d’articles 

científics, exposant criteris d’inclusió i exclusió de les publicacions trobades. 

 

 

  

 

 

 

Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió 

Estudis actuals (preferència per publicacions 

dels darrers 5 anys). 

Estudis antics (<2010). 

Idioma (espanyol o anglès).  

Estudis amb conflictes d’interès. Tamany de les mostres ≥25 persones. 

Variables d’interès: requeriments nutricionals en 

futbolistes.  

Recerca bibliogràfica de la temàtica 

26 publicacions científiques 

22 publicacions científiques 

Criteris de recerca. 

Anàlisi 

Exclusió 

• 13 revisions. 

• 4 articles originals. 

• 3 metaanàlisis. 

• 1 estudi observacional. 

• 1 revisió d’experts. 

• 4 publicacions considerades antigues. 
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4. Resultats 

La literatura científica ha evidenciat la importància de proporcionar al futbolista 

l’aportació energètica i nutricional individualitzada a través de l’alimentació, de tal 

manera que es cobreixin els requeriments que la pràctica física exigeix. En aquest sentit, 

cal posar èmfasi en establir unes pautes nutricionals personalitzades al futbolista en 

qüestió, de manera que s’evitin anticipadament ingestes insuficients que suposarien 

dificultats perquè el jugador expressés les seves capacitats físiques màximes, a més a 

més d’implicar un major risc de lesió tal i com sosté García-Rovés PM et.al. (2014). 

Reforçant aquestes consideracions, Devlin  BL et.al (2017) confirma el desajust entre 

els requeriments nutricionals teòrics del futbolista i el consum nutricional real que aquest 

realitza, especialment en la ingesta de carbohidrats, de manera que en aquesta línia, 

estudis com el de Pareja-Esteban JA et.al. (2021) suggereixen la realització d’esforços 

orientats a regular el compliment de les recomanacions nutricionals per tal de preparar 

l’esportista en les millors condicions. 

En addició, els resultats que s’exposen en el present apartat focalitzen l’interès en la 

repercussió d’una alimentació personalitzada respecte el rendiment físic del futbolista, 

sense valorar el suport d’ajudes complementàries per optimitzar les capacitats de 

l’esportista com són el descans i la immersió en aigua freda, tal i com argumenta Abaïda 

A-E et.al. (2018).  

En termes generals, l’alimentació d’un futbolista es fonamenta en quatre pilars 

corresponents a macronutrients, micronutrients, hidratació i suplementació.  

• En primer lloc i en relació als macronutrients, Saeidi A et.al. (2017) sosté que els 

carbohidrats representen el substrat energètic per excel·lència durant la pràctica 

esportiva, de tal manera que poden aportar fins un 55 % dels requeriments 

energètics durant un partit de futbol. En aquesta línia, cal remarcar la importància de 

realitzar una aportació de carbohidrats en la dieta que concordi amb les guies 

científiques proposades per publicacions com Bonnici D et.al (2019), les quals 

promouen pautes diàries de 5 a 10 grams de carbohidrat per quilogram de pes del 

futbolista. En consonància, Field A et.al. (2020) exposa que la quantitat precisa de 

grams de carbohidrat varia en funció de diferents factors com són el temps de 

descans entre partits, condició de titular o suplent del futbolista o si té lloc una 

ampliació del temps reglamentari per desempatar l’encontre (pròrroga). 

  



 
 

Requeriments diaris de greix per un futbolista: 30 % del VCT. 

Requeriments diaris de fibra per un futbolista: 14 g fibra / 1000kcal. 
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En addició, les proteïnes, el greix i la fibra són macronutrients essencials en l’alimentació 

del futbolista.  

D’una banda, Ranchordas MK et.al. (2017) manifesta que les proteïnes s’associen a 

funcions estructurals musculars, hormonals, enzimàtiques i de transport cel·lular, entre 

d’ altres atributs. Per aquest motiu, la literatura científica ha recomanat l’aportació diària 

de 1,2-2 g. proteïna/kg/PC. amb la finalitat de respondre a les exigències físiques que 

l’esport sotmet al futbolista, destacant l’interès en aportar 40 g. de proteïna després 

d’una sessió esportiva per tal de fomentar una òptima regeneració muscular.   

 

 

 

D’altra banda, Steffl et.al. (2019) argumenta que els greixos representen un 

macronutrient d’interès energètic, donat que contribueixen com a recurs per obtenir 

energia durant esforços de caràcter aeròbic. Així doncs, una reconeguda institució 

científica com és la International Society of Sports Nutrition avala per futbolistes 

professionals una aportació diària de greix corresponent al 30 % del valor calòric total 

(VCT).   

 

 

 

Per últim, Dahl WJ et.al. (2015) reivindica que la fibra és un macronutrient a considerar 

per fomentar la salut intestinal de l’esportista, promovent un trànsit intestinal eficient i 

una regulació positiva dels nivells de glucosa en sang, entre d’altres efectes positius. 

 

 

Requeriments diaris de carbohidrat per un futbolista: 5-10g. CH / kg. PC. 

Requeriments diaris de proteïna per un futbolista: 1,2 – 2 g proteïna/ kg/PC 
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A mode de resum, Oliveira et.al. (2017) planteja una taula on sintetitza els requeriments 

de macronutrients classificats en necessitats nutricionals diàries, en dia d’entrenament i 

en dia de competició, a més a més de proporcionar pautes d’hidratació al respecte.   

 

 

Requeriments diaris 

Carbohidrats: 5 -10 g/kg PC/dia. 

Proteïna: 1,2- 2 g /kg. PC/dia. 

Greix: ≥ 20 % Ingesta Calòrica Total. 

Fibra: 14 g / 1000 kcal. 

Hidratació: 1,2 ml/ kcal dia. 

 

 

 

Requeriments dia d’entrenament 

 

Pre-entrenament 

Carbohidrats: 1-4g./kg. PC 

Proteïna: 0,25-0,4g./ kg. PC 

Hidratació: 5-7 ml. / kg. PC 

 

Durant 

Carbohidrats: 30-60g./h 

Hidratació: 200 ml./ 15-20’ 

 

Post-entrenament 

Carbohidrats: 1-1,2g./kg. PC/h 

Proteïna:  0,25 – 0,4 g./ kg 

Hidratació: 150% pèrdues de fluid 

 

 

 

 

Requeriments dia de competició 

 

Pre - competició 

Carbohidrats: 1-4g./kg. PC 

Proteïna: 0,25-0,4g./ kg. PC 

Hidratació: 5-7 ml. / kg. PC 

 

Durant 

Carbohidrats: 30-60g./h 

Hidratació: 200 ml./ 15-20’ 

Post – competició 

(≤ 72h. pel 

següent partit) 

Carbohidrats: 1-1,2g./kg. PC/h 

Proteïna: 0,4 g./ kg 

Hidratació: 150% pèrdues de fluid 

Post – competició 

(≥ 72h. pel 

següent partit) 

Carbohidrats: 5 -10 g./kg. PC/dia. 

Proteïna: 0,25 – 0,4 g./kg. PC. 

Hidratació: 150% pèrdua de fluid  

Taula 1. Requeriments nutricionals d'un futbolista professional (Oliveira et.al. 2017). 
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• En segon lloc i en relació als micronutrients, la publicació d’ Ersoy et.al. (2019)  

recolza fer un seguiment de l’estat nutricional de l’esportista a nivell de vitamines i 

minerals, de manera que l’evidència empírica suggereix focalitzar l’atenció 

especialment en assegurar aportacions adequades de vitamina D i calci. En aquesta 

línia, Collins et.al. (2020)  exposa que la vitamina D, el calci i el ferro són els 

principals micronutrients a considerar en l’alimentació d’un futbolista professional. 

Micronutrient Recomanació diària 3 exemples de fonts alimentàries 

Vitamina D 10-15 µg Peix blau, làctics i ous. 

Calci 1 – 1,5g. Làctics, peix amb espina i vegetals 

de fulla verda. 

Ferro 8-9 mg. Carn, llegums i ous. 

Taula 2. Micronutrients prioritaris en l'alimentació d'un futbolista professional (Collins et.al. 2020) 

 

• En tercer lloc i en relació a la hidratació, Spriet et.al. (2019) ha evidenciat la 

rellevància d’una hidratació adequada per promoure un estat saludable de 

l’esportista. La Taula 1 manifesta únicament els volums d’aigua adaptats a les 

necessitats del futbolista. No obstant, Urdampilleta et.al. (2014) adverteix que cal 

considerar la composició de soluts de la beguda a dissenyar, de tal manera que es 

cobreixin les pèrdues d’electròlits causades per la pràctica física. En aquest sentit, 

es resumeixen en la següent taula les pautes d’hidratació per un esportista 

professional.  

 Abans de la 

pràctica 

Durant la pràctica Després de la 

pràctica 

Recomanació 

d’hidratació 

4h abans: 5-7 ml 

/kg. PC. 

Dies calorosos: 

+0,5L en l’última 

hora. 

Cada 15-20’: 150-

250 ml. de beguda 

isotònica. 

Primeres 6h 

post-exercici: 

1,5L. /kg. pes 

perdut. 

Característiques 

de la beguda 

Isotònica: 

0,5 – 0,7 g Na/L. 

4-6% sucres 

simples 

Isotònica: 

0,5 – 0,7 g Na/L. 

6-8% sucres 

simples 

Hipertònica: 

1 – 1,5 g Na/L. 

9-10 % sucres 

simples 

Taula 3. Protocol d'hidratació (Urdampilleta et.al. 2014) 
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• En quart lloc i en relació a la suplementació, Altarriba-Bartes A et.al. (2020) i Mielgo-

Ayuso J et.al. (2019) confirmen la validesa a nivell de seguretat i eficàcia de la 

suplementació amb cafeïna, beta-alanina, creatina, nitrat i bicarbonat sòdic per 

optimitzar el rendiment esportiu de futbolistes professionals. 

 

 

 

Ajuda 

ergogènica 

 

 

 

Mecanisme d’acció 

 

 

Pauta de suplementació 

 

 

 

Cafeïna 

 

Millora de rendiment físic 

i cognitiu. 

Es disminueix la 

percepció d’esforç 

realitzat. 

 

 

 

 

1h abans de l’inici: 3-6 mg. / kg. PC 

 

Beta – alanina 

Regulació del pH 

sanguini. 

Retard de la percepció de 

fatiga muscular. 

 

Durant 2-4 setmanes: 4-6g./dia. 

 

Creatina 

Manteniment de nivells 

intracel·lulars d’ATP. 

Increment de força i 

massa muscular. 

0,1 g/ kg. PC o 5g./dia després d’un 

entrenament o partit (afegir 

50g.CHO + 50 g. de proteïna per 

una òptima absorció). 

 

Nitrat 

Gestió eficient de 

l’oxigen en esforços 

d’intensitat notable. 

Durant 2-5 dies abans de la 

competició i 1,5h. abans de l’inici 

del partit: 6-8 mmol/dia. 

 

Bicarbonat sòdic 

Regulació del flux de H+ 

del teixit muscular cap a 

la sang. 

 

1-2h pre-exercici: 0,2-0,3g/ kg PC. 

Taula 4. Ajudes ergogèniques nutricionals per futbolistes professionals (Oliveira et.al. 2017) 
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En relació a les rutes metabòliques d’obtenció d’energia durant la pràctica esportiva, 

Hargreaves M et.al. (2020) sosté que l’ATP s’empra com a recurs energètic anaeròbic 

en esforços explosius, intervenint principalment les fibres musculars blanques en 

aquesta modalitat d’esforç, mentre que l’ATP es consumeix a través de vies aeròbiques 

quan es realitzen esforços físics d’intensitat sostinguda, essent les fibres musculars 

vermelles les principals implicades durant la realització d’aquest perfil d’esforç físic. En 

conseqüència a aquests fonaments fisiològics, l’article avala la individualització 

nutricional segons les modalitats d’esforços físics predominants a cada disciplina 

esportiva.  

En referència al futbol, publicacions com Vigne G et.al. (2010) i Andrzejewski M et.al. 

(2019) es proposen analitzar la repercussió que té la posició al camp d’un futbolista en 

el perfil d’esforços físics que realitza, arribant a la conclusió que els migcampistes són 

els jugadors que recorren distàncies més notables al llarg d’un partit, fet pel qual es 

suggereixen propostes energètiques superiors a aquests futbolistes, mentre que els 

defenses laterals i els davanters destaquen per una major realització d’ sprints explosius.  

Reforçant aquesta teoria exposada, Ingebrigtsen et.al. (2015) ha estudiat possibles 

patrons d’esforços físics segons la posició al camp d’un futbolista professional i afirma 

que els futbolistes de posicions de banda executen més sprints i esforços físics 

explosius (acceleracions/desceleracions, salts, etc.) en comparació amb els jugadors de 

posicions centrals. En consonància, Abbot et.al. (2018) comparteix les mateixes 

conclusions: els jugadors de banda, tant de perfil defensiu com ofensiu, són els 

futbolistes sotmesos a majors exigències anaeròbiques en el sentit de la realització 

d’esforços de caràcter explosiu. 

A mode de resum, es sintetitzen en la següent taula els estudis recopilats que evidencien  

els resultats exposats.
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Autor Any Títol 
Modalitat de 
document 

Objectius Resultats 

Vigne G, 
et.al. 

2010 

Activity Profile in Elite Italian 
Soccer Team. 

 

Revisió. 

Analitzar la repercussió de la 
posició al camp d’un futbolista 
en el perfil d’esforços físics que 
realitza.  

 

La majoria d’articles sostenen que els 
migcampistes són els futbolistes que recorren 
distàncies més notables al llarg d’un partit, 
mentre que els defenses laterals i els davanters 
destaquen per una major realització d’ sprints 
explosius.   

García-
Rovés PM, 
et.al. 

2014 

Nutrient intake and food 
habits of soccer players: 
analysing the correlates of 
eating practice. 

Revisió. 

Avaluar la ingesta nutricional i 
els hàbits alimentaris, a més 
d’estudiar la correlació amb el 
rendiment físic del futbolista 

La ingesta nutricional no assoleix els 
requeriments marcats per les pautes 
recomanades, de manera que la conseqüència 
més immediata és un rendiment físic allunyat de 
les capacitats màximes de l’esportista. 

 

 

Urdampilleta 
A, et.al. 

 

2014 

From dehydration to 
hyperhydration isotonic and 
diuretic drinks and 
hyperhydratant aids in sport. 

Revisió. 

Valorar la rellevància d’establir 
pautes d’hidratació orientades a 
promoure un rendiment esportiu 
màxim. 

S’afirma la importància d’establir protocols 
d’hidratació abans, durant i després de l’activitat 
física, dissenyant composicions electrolítiques 
de les begudes esportives de manera que es 
promoguin estats d’hidratació òptims. 

Ingebrigtsen
, J, et.al. 

2015 
Acceleration and sprint 
profiles of a professional 
football team in match play. 

Article original. 

Detectar possibles patrons 
d’esforços físics freqüents 
segons la posició al camp d’un 
futbolista professional. 

Els futbolistes de banda realitzen més sprints i 
esforços físics explosius en comparació amb els 
jugadors de posicions centrals. 

 

Saeidi A, 
et.al. 

 

 

2017 

Physical and Physiological 
Demand of Soccer Player 
Based on Scientific 
Research. 

Revisió. 
Descriure les principals fonts 
energètiques implicades en els 
esforços físics d’un futbolista. 

Es suggereix que els dipòsits de glucogen 
aporten un 55% dels requeriments energètics 
durant un partit de futbol, contribuint alhora el 
greix com a substrat energètic a tenir en 
consideració. 

 

Devlin BL, 
et.al. 

 

    

2017 
Seasonal Changes in Soccer 
Players' Body Composition 
and Dietary Intake Practices. 

Estudi 
observacional. 

Analitzar les variacions en la 
composició corporal d’un 
futbolista al llarg de la 
temporada. 

Tot i que s’ha comprovat la baixa aportació 
d’energia i de carbohidrats en la dieta, el pes de 
l’esportista tendeix a ser estable al llarg de la 
temporada esportiva. 
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Oliveira CC, 
et.al. 

2017 
Nutrition and 
Supplementation in Soccer. 

Revisió. 

Sintetitzar les principals 
estratègies nutricionals amb la 
finalitat de maximitzar el 
rendiment físic de l’esportista. 

D’una banda, es recomana assegurar com a 
requeriments diaris 5-10g.CH /kg. PC, 1,2-2 g. 
PROT/ kg. PC. i en referència al greix, almenys 
ha de representar un 20% de l’aportació calòrica 
diària total. D’altra banda, es dona validesa 
empírica a nivell de seguretat i eficàcia de la 
suplementació amb cafeïna, beta-alanina, 
creatina, nitrat i bicarbonat sòdic. 

Ranchordas 
MK, et.al. 

2017 

Practical nutritional recovery 
strategies for elite soccer 
players when limited time 
separates repeated 
matches. 

Revisió. 

Concretar estratègies 
nutricionals en setmanes on hi 
ha escàs temps de recuperació 
entre partits.    

Assegurar després del partit la recuperació dels 
dipòsits de glucogen muscular i hepàtic gràcies 
a l’aportació imminent d’1,2 g.CH/ kg. PC, a més 
d’incloure l’aportació de 40g. de proteïna per una 
òptima regeneració muscular. 

En addició, s’ha de promoure el consum d’aigua 
corresponent al 150% perdut a causa de la 
pràctica esportiva. 

Abaïda AE, 
et.al. 

2018 
Recovery strategies for 
football players. Swiss 
Sports & Exercise Medicine. 

Revisió. 

Definir les estratègies de 
recuperació més segures i 
eficaces en els futbolistes 
professionals. 

Eines útils en aquest sentit són la hidratació, 
alimentació, immersió en aigua freda i descans. 

Abbott, W. 
et.al. 

2018 

Physical demands of playing 
position within English 
Premier League academy 
soccer. 

Article original. 
Estudiar les demandes físiques 
d’un futbolista segons la 
demarcació de joc. 

Els jugadors de banda i davanters són els 
futbolistes que més sprints i distàncies recorren 
a una destacada velocitat.   

Steffl M, 
et.al. 

2019 
Macronutrient Intake in 
Soccer Players-A Meta-
Analysis. 

Metanàlisis. 

Realitzar una estimació de la 
ingesta dels 3 principals 
macronutrients en futbolistes 
sènior i junior, durant les dues 
primeres dècades del segle XXI. 

La ingesta de proteïna és superior a les 
recomanacions, mentre que les aportacions de 
carbohidrats són insuficients. En referència al 
greix, concorda la contribució energètica del 
macronutrient esmentat amb les pautes de 
referència.   
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Mielgo-
Ayuso J, 
et.al. 

2019 

Effects of Creatine 
Supplementation on Athletic 
Performance in Soccer 
Players: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. 

Metanàlisis. 
Determinar l’eficàcia de la 
suplementació amb creatina en 
futbolistes. 

Adaptant les dosis a les característiques 
individuals de l’esportista, s’ha demostrat un 
increment de les capacitats físiques del futbolista 
gràcies a l’efecte de la creatina, especialment en 
aquells esforços de perfil anaeròbic com els salts 
o sprints. 

Jenner SL, 
et.al. 

2019 

Dietary Intakes of 
Professional and Semi-
Professional Team Sport 
Athletes Do Not Meet Sport 
Nutrition Recommendations-
A Systematic Literature 
Review. 

Revisió. 
Identificar les àrees prioritàries 
d’una intervenció nutricional en 
esports d’equip. 

Es detecta la necessitat de reforçar les 
aportacions energètiques, en especial de 
carbohidrats, donat que les ingestes diàries no 
concorden amb les recomanacions proposades 
per l’evidència científica. 

Spriet LL, 
et.al. 

2019 

Sports Nutrition for Optimal 
Athletic Performance and 
Health: Old, New and Future 
Perspectives. 

Revisió. 
Valorar els efectes d’una nutrició 
individualitzada en determinats 
paràmetres de salut. 

S’evidencia la rellevància d’una hidratació 
adequada per promoure un estat saludable de 
l’esportista. A més a més, la salut òssia és un 
paràmetre que se’n veu clarament beneficiat en 
conseqüència d’una alimentació ajustada. 

Bonnici D, 
et.al. 

2019 

Nutrition in Soccer: A Brief 
Review of the Issues 
and Solutions. Journal of 
Science in Sport and 
Exercise. 

Revisió. 

Examinar el rol de l’alimentació 
en el rendiment físic i en la 
recuperació posterior a 
l’exigència de l’esport practicat.  

Es remarca la importància de realitzar una 
aportació de carbohidrats en la dieta que 
concordi amb les guies científiques (7-10g.CH/ 
kg PC).  

Ersoy N, 
et.al. 

2019 

Assessment of nutrition 
status of Turkish elite young 
male soccer players in the 
pre-competition period. 

Article original. 
Avaluar l’estat nutricional de 
joves jugadors de futbol d’elit en 
el període de pre competició. 

Les aportacions de macronutrients són a nivell 
general correctes. No obstant, els principals 
punts d’intervenció a millorar són les aportacions 
de vitamina D i calci. Es reivindica la importància 
del nutricionista, per tal d’assegurar un 
seguiment de l’estat nutricional de l’esportista 
que sigui tractat. 
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Taula 5. Recopilació d’estudis científics.

Andrzejewsk

i M, et.al. 
2019 

Activity profile in elite Polish 
soccer players. 

Revisió. 

Analitzar l’efecte de la posició al 
camp d’un futbolista en el perfil 
d’esforços físics que realitza.  

 

Els futbolistes que més distància recorren durant 
un partit són els migcampistes i els jugadors de 
banda. 

Collins J, 
et.al. 

2020 

UEFA expert group 
statement on nutrition in elite 
football. Current evidence to 
inform practical 
recommendations and guide 
future research. 

Revisió d’ 
experts. 

Proporcionar una guia 
nutricional orientada a optimitzar 
la salut i el rendiment físic del 
futbolista d’elit. 

S’evidencia la repercussió positiva en el 
rendiment físic quan s’aplica un  patró 
d’alimentació individualitzat, tant en termes de 
macronutrients i micronutrients, com en pautes 
d’hidratació i suplementació, en cas que aquesta 
última sigui necessària. 

Field A, 
et.al. 

2020 
The demands of the extra-
time period of soccer: A 
systematic review. 

Revisió. 

Establir els requeriments 
energètics d’un futbolista en cas 
que la duració del partit s’ampliï 
30’ addicionals. 

Es suggereix l’associació entre una aportació 
addicional de carbohidrats i una millora del 
rendiment esportiu durant la pròrroga. 

Altarriba-
Bartes A, 
et.al. 

2020 

Post-competition recovery 
strategies in elite male 
soccer players. Effects on 
performance: A systematic 
review and meta-analysis. 

Metanàlisis. 

Recollir l’evidència més actual 
en relació a les estratègies 
nutricionals i la influència 
d’aquestes en marcadors de 
salut. 

L’ús d’estratègies de recuperació ofereixen 
efectes positius en la capacitat de salt. En 
addició, es relacionen amb minimitzar els danys 
musculars originats per l’esport, tal i com 
indiquen marcadors fisiològics. 

Hargreaves 
M, et.al. 

2020 

 

Skeletal muscle energy 
metabolism during exercise. 

 

Revisió. 
Associar les rutes metabòliques 
d’obtenció d’energia amb la 
tipologia d’esforç físic realitzat. 

L’ATP s’empra com a recurs energètic anaeròbic 
en esforços explosius, mentre que l’ATP s’obté 
a través de vies aeròbiques quan es realitzen 
esforços físics d’intensitat sostinguda. 

Pareja 
Esteban JA, 
et.al. 

2021 
Nutritional status and feeding 
habits in a professional 
soccer team. 

Article original. 
Determinar la ingesta nutricional 
de macronutrients en un equip 
de futbol professional. 

Els resultats mostren una ingesta de 
carbohidrats insuficient per part de l’esportista, 
en relació a les pautes que ofereixen les guies 
alimentàries de referència. 
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5. Discussió 

Els resultats trobats en la recerca bibliogràfica manifesten unanimitat en referència a les 

pautes de macronutrients i micronutrients per un futbolista professional. En efecte, la 

major part d’articles exposen rangs de nutrients recomanats enlloc de xifres exactes dels 

mateixos, donat que existeixen múltiples factors que condicionaran l’aportació 

nutricional a promoure i determinaran quin valor del nutrient en qüestió es fomentarà. A 

mode d’exemple, el consens científic exposa que les aportacions de carbohidrats 

oscil·len entre 5 i 10g. de CH/kg. PC, de manera que es podrien promoure pautes de 

5g.CH/kg. PC per dies de descans, mentre que es valoraria recomanar 7g. de CH/kg. 

PC en dies de sessió d’entrenament lleuger o 9g. de CH/kg. PC en dies de sessió 

d’entrenament intens i de llarga durada (>90’). 

En addició, la principal implicació pràctica dels resultats trobats consisteix en la traducció 

de les pautes nutricionals en propostes diàries de menús. En aquest sentit, pren 

importància la individualització dels menús en funció de les preferències alimentàries i 

característiques físiques del futbolista en tractament. Així doncs, un factor evident que 

afavoriria l’adherència a les pautes proposades consistiria en conèixer els hàbits 

alimentaris i ajustar la introducció de les noves pautes en consonància als hàbits de 

l’esportista, de manera que es doni continuïtat a aquelles tendències saludables que el 

futbolista ja té interioritzades. 

Una vegada sintetitzats els requeriments nutricionals d’un futbolista a escala general, 

l’interès del present treball destaca per la recerca de pautes nutricionals ajustades a la 

posició de camp del jugador de futbol. Si bé és cert que una limitació és que la comunitat 

científica no ha proporcionat fins a dia d’avui un volum important de publicacions 

respecte les necessitats nutricionals d’un futbolista en funció de la demarcació de joc 

del mateix, la present revisió bibliogràfica recull determinats articles que permeten 

reflexionar i suggerir pautes nutricionals en consonància a la posició de joc del practicant 

d’aquesta disciplina esportiva. 

Durant la pràctica del futbol es duen a terme esforços físics caracteritzats per la 

implicació de les diferents modalitats de fibres musculars existents. En aquesta línia, 

segons la intensitat de l’esforç realitzat, intervindran de manera predominant les fibres 

musculars vermelles, blanques o intermèdies.  

D’una banda, durant esforços de caràcter explosiu (intensitat elevada), l’organisme 

respon activant vies anaeròbiques d’obtenció d’energia, de manera que es pugui 
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proporcionar substrat energètic imminent. En aquest context, les principals fibres 

musculars implicades són les fibres musculars blanques, de forma que empren el 

carbohidrat com a recurs energètic principal. D’altra banda, durant esforços de caràcter 

sostingut (intensitat moderada), l’organisme respon activant vies aeròbiques d’obtenció 

d’energia, fet que fomenta l’oxidació de greix com a recurs energètic a destacar. En 

aquesta situació, les principals fibres musculars implicades són les fibres musculars 

vermelles, donat que l’hemoglobina atorga el color vermell a les fibres corresponents al 

tractar-se de rutes metabòliques aeròbiques. 

Tanmateix, una limitació afegida en referència a la implicació de fibres musculars és que 

cada model d’elles no és exclusiu segons la demarcació de joc del futbolista. En altres 

paraules, independentment de la posició de joc, qualsevol futbolista implica els diferents 

models de fibres musculars donat que durant un partit o entrenament, tots els esportistes 

combinen la realització d’esforços explosius amb esforços sostinguts. No obstant això, 

és cert que hi ha tendències i s’ha observat que les fibres musculars blanques intervenen 

de manera més freqüent en aquells futbolistes on la seva demarcació exigeix esforços 

explosius de forma més continuada (jugadors de banda i davanters). 

En referència als esforços físics que es duen a terme durant la pràctica del futbol, el 

present treball associa els esforços aeròbics amb accions d’un perfil d’intensitat 

moderada com per exemple córrer lentament, mentre que activitats d’un perfil 

d’intensitat vigorosa com per exemple saltar o esprintar corresponen a esforços 

anaeròbics.  

En aquesta línia, la literatura científica coincideix en què els jugadors de banda i els 

davanters destaquen per una major realització d’esprints explosius. En addició, els 

migcampistes són els jugadors que més distància recorren de mitjana durant el transcurs 

d’un partit, fet que recolzaria l’aplicació d’un tractament nutricional específic per aquests 

jugadors, de tal manera que es valorés incrementar l’aportació de recursos energètics 

(carbohidrats i greix) donada la condició de jugador que més kilòmetres recorre en 

competició. 

Amb la finalitat de sintetitzar la informació exposada en un format visual, es planteja 

seguidament un esquema d’elaboració pròpia que resumeix els continguts expressats 

en anterioritat (Il·lustració 1).  
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Il·lustració 1. Esforços físics en el futbol, substrat energètic corresponent i recomanacions nutricionals segons la demarcació de joc. 

En concordança amb l’evidència exposada, es suggereixen a continuació (Taula 5) 

pautes alimentàries de macronutrients ajustades als coneixements aportats, 

fonamentades en una suplementació energètica addicional pels migcampistes (jugadors 

que de mitjana recorren majors distàncies) i un reforç de carbohidrats per aquelles 

posicions on destaquen els esforços anaeròbics (jugadors de banda i davanters). 
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Pauta de macronutrients per un futbolista 

 

 

Carbohidrats: 5-10g./ kg. PC/ dia. Proteïna: 1,2 – 2g./kg. PC/ dia. Greix: 25-30% Valor Calòric Total. 

 

 

Pauta de macronutrients per un futbolista segons la demarcació de joc 

 

  

Carbohidrats (g./kg. PC/dia) 

 

 

Proteïna (g./kg. PC/dia) 

 

Greix (% VCT) 

Porter 5 – 6    1,2 – 2  25 % 

Defenses laterals 7 – 8 1,2 – 2 25 % 

Defenses centrals 6 – 7  1,2 – 2  25 % 

Migcampistes 7 – 8  1,2 – 2  25 – 30 %  

Extrems 7 – 8  1,2 – 2  25 % 

Davanters 7 – 8  1,2 – 2  25 % 

Taula 5. Requeriments diaris del futbolista en funció de la demarcació de joc. 
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A mode de reflexió, cal remarcar la solidesa científica que recolza les pautes nutricionals 

exposades pels futbolistes professionals. En aquesta línia, l’evidència literària ha 

consensuat programes nutricionals generals per practicants professionals de futbol, tot 

i que fins a dia d’avui no ha establert pautes nutricionals segons la demarcació de joc. 

Per aquest motiu, en la discussió del present treball s’han realitzat deduccions  en base 

al perfil d’esforç físic característic segons la posició de joc, de manera que s’han 

proposat pautes nutricionals al respecte (Taula 5). Així doncs, es podria suggerir a la 

ciència la investigació dels requeriments energètics i nutricionals del futbolista en funció 

de la demarcació de joc del practicant, de manera que estudiant les exigències físiques 

que caracteritzen a cada posició de joc, experts en la nutrició elaborin pautes nutricionals 

atenent els fets exposats.  
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6. Aplicabilitat i noves línies de recerca 

Amb la finalitat de donar resposta als interrogants que s’han derivat de la cerca 

bibliogràfica, es proposa a continuació un projecte alternatiu d’intervenció per tal 

d’aconseguir un càlcul específic dels requeriments nutricionals d’un futbolista en funció 

de la demarcació de joc.  

En primer lloc, el tipus d’intervenció consistiria en elaborar un estudi longitudinal sota la 

supervisió d’un professional de la nutrició, proporcionant a futbolistes professionals uns 

equipaments tecnològics interiors (per sota la samarreta) que calculessin d’una banda 

la despesa energètica durant el transcurs d’un partit de futbol i d’altra banda, els rangs 

de velocitat predominants en cada futbolista. La duració de l’estudi seria de 3 mesos, de 

manera que quan s’assoleixi aquest termini es valorarien individualment les dues 

variables d’estudi pautades: despesa energètica en kcal. i volum de sprints, interpretant 

els valors d’aquest últim paràmetre com a indicadors de la freqüència d’execució d’ 

esforços anaeròbics. 

En segon lloc, la població diana inclouria fins a 150 futbolistes professionals, segmentats 

en 6 grups de 25 individus cadascun segons la posició de camp de l’esportista: porters, 

defenses centrals, defenses laterals, migcampistes, extrems i davanters. Així doncs, és 

una mostra important amb l’objectiu de proporcionar resultats estadísticament 

significatius.  

En tercer lloc, el sistema de recollida de dades es fonamenta en recopilar els valors dels 

paràmetres que faciliten els aparells tecnològics una vegada finalitzats els partits, de 

forma que durant 3 mesos s’espera recollir dades suficients tant de la despesa 

energètica com del volum de sprints realitzats, per tal de determinar patrons 

característics de cada posició de joc i en conseqüència, ajustar els requeriments 

nutricionals als perfils d’esforços físics predominants segons la demarcació de joc. 

En quart lloc, l’anàlisi de dades es divideix en dues etapes. La primera fase consisteix 

en recopilar les dades de despeses energètiques i sprints en un arxiu, classificant-les 

segons el factor ‘posició al camp del futbolista’. D’aquesta manera, es disposarà de 6 

grups de dades (cada grup corresponent a una demarcació de joc), de tal forma que es 

doni pas a la segona etapa, on aquestes dades es bolcaran a un programa informàtic 

(R-Commander) gràcies al qual obtindrem gràfiques i taules que recullin de manera 

visual les dades obtingudes, fonamentant-nos amb una solvència estadística on el p 

valor sigui inferior a 0,05 per tal de certificar la validesa empírica dels resultats obtinguts.  
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En cinquè lloc i en referència a consideracions ètiques, caldrà entregar a cada esportista 

un document de confidencialitat de dades i un arxiu de consentiment informat, el qual 

haurà de ser firmat per cada esportista en tractament.   
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7. Conclusions 

En el present treball s’han descrit les pautes nutricionals dirigides a futbolistes 

professionals amb el propòsit de maximitzar el rendiment esportiu, de manera que la 

literatura científica reconeix en termes de macronutrients la validesa d’aportacions de 5 

a 10 g. de carbohidrat per kilogram de pes de l’esportista, d’ 1,2 a 2 g. de proteïna per 

kilogram de pes del futbolista, un 25-30% del valor d’ingesta calòrica total en forma de 

greix saludable i 14g. de fibra per cada 1000kcal aportades en la dieta. 

En addició, l’evidència empírica sosté que els jugadors que més kilòmetres recorren al 

llarg d’un partit són els migcampistes, mentre que els futbolistes que més esforços 

explosius de perfil anaeròbic realitzen són els jugadors de banda (laterals i extrems) i 

els davanters. Aquestes informacions es consideren fonaments metodològics per 

realitzar una individualització de les dietes en funció de la posició al camp del futbolista, 

ja que aquells futbolistes que duen a terme un major volum d’ esforços explosius com 

per exemple els salts o sprints, impliquen majoritàriament una modalitat de fibres 

musculars (fibres musculars blanques) que empren el carbohidrat com a substrat 

energètic principal. Així doncs, el present treball suggereix el reforç de fonts alimentàries 

de carbohidrat (pa, patata, pasta, arròs, llegum, quinoa, etc.) per davanters i jugadors 

de banda, donada la condició de major realització d’esforços anaeròbics en aquest perfil 

de jugadors, a més a més d’un reforç energètic pels migcampistes tant a nivell 

d’aportacions de carbohidrat com a nivell d’aportacions de greix, mentre que pels altres 

futbolistes de camp s’aconsella seguir les pautes generals descrites per l’evidència 

científica més actualitzada.   

A mode reflexiu, el present treball pretén estimular la investigació científica en el sentit 

de promoure la realització d’estudis en base a una metodologia solvent, de tal manera 

que s’aportin més coneixements en relació a la nutrició d’un futbolista considerant la 

demarcació de joc del mateix. 
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