
Quina diferència hi ha 
entre càrrega i resistència?

Eix

Braç de moment

Braç de palanca

Línea de força

  
Aquí veiem la utilització d’una kettebell en dos 
escenaris diferents de manera simplificada. 
En el primer, pots veure al noi aguantant la 
kettebell amb l’espatlla en neutre (0º) i en el 
segon l’aguanta en abducció (inicia el movi-
ment des de neutre).

1. 2.

Sentit de la rotació

1 En el món de l’entrenament, sovint utilitzem com a sinònim càrrega i 
resistència, però és del tot correcte?

Primer anem a analitzar d’una manera simple i des d’un punt de 
vista mecànic els dos escenaris.  2

  
En el primer cas la kettebell no produeix cap tipus de moviment rotacional al voltant de 
l’eix.  
En canvi, en el segon cas podem veure com el braç de moment s’ha incrementat i pro-
dueix un moviment rotacional amb un sentit concret al voltant de l’eix.

Ara definirem els dos conceptes i decidirem on hi ha càrrega i on 
resistència.    3

  
Càrrega

  
Resistència

1. 2.

Eix

Braç de moment

Braç de palanca

Línea de força

Sentit de la rotació

Càrrega: és una força que apliquem a una 
estructura, en aquest cas el pes (carga gravita-
cional) de la kettebell a l’espatlla.
Resistència: és un força que produeix un mo-
viment rotacional (o potencial moviment rotacio-
nal) al voltant de l’eix d’un sistema de palan-
ques dins del pla de moviment.  És a dir, el pes 
de la kettebell produirà un moviment rotacional 
al voltant de l’eix de l’espatlla en el seu pla de 
moviment.

Com hem vist, hi ha un fort lligam entre càrrega i resistència. Encara 
que poden semblar el mateix tenen característiques diferents.      4

Escenari 1r: es dona la particularitat de que hi ha càrrega però no hi ha resistència. L’únic 
moviment que pot haver-hi en l’espatlla és translacional i no rotacional.
Escenari 2n: hi ha resistència perquè la càrrega genererà un moviment rotacional al vol-
tant de l’eix. És a dir, la kettebell intentarà produir aducció (moviment en el pla frontal) i 
seran els músculs abductors de l’espatlla els que faran força per mantenir-la en aquesta 
posició.   


