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Resum
L’objectiu principal del present treball ha estat identificar, en funció del trimestre de l’any en què s’ha nascut, la proporció de 

piragüistes d’aigües tranquil·les que formen part del Pla nacional de tecnificació esportiva (PNTD) de la Reial Federació Espanyola 
de Piragüisme (RFEP) i els que obtenen una medalla en els campionats del món i jocs olímpics. S’ha analitzat el trimestre de l’any 
en què han nascut els 152 piragüistes de 16 anys que han estat seleccionats per formar part de les concentracions del PNTD de la 
RFEP entre els anys 2009 i 2011, i els 76 piragüistes espanyols que fins a l’actualitat han obtingut una medalla en els campionats del 
món i jocs olímpics. Entre els participants del PNTD prevalen els nascuts en el primer trimestre (37,5 %) (2 = 18,68; p < 0,001). 
No obstant això, en analitzar els piragüistes que han estat medallistes en mundials i Jocs Olímpics es troba que el major percentatge 
ha nascut en el quart trimestre de l’any (35,1  %) (2 = 13,756; p < 0,05). Per tant, néixer en el primer trimestre de l’any és un dels 
factors determinants en l’elecció dels piragüistes per formar part del PNTD, però no en la consecució d’èxits internacionals poste-
riorment, per la qual cosa haurien de restituir-se els criteris per elegir els piragüistes que s’inclouen en el PNTD tenint en compte 
factors com l’estat maduratiu del subjecte.

Paraules clau: piragüisme, rendiment, efecte edat relativa, edat cronològica, detecció talents

Abstract

The Effect of Relative Age on Participation in the National Sports Training Plan 
and the Achievement of Sporting Success in Canoeing

The main purpose of this study was to identify the proportion of flatwater canoeists who form part of the national sports 
training plan (PNTD) of the Royal Spanish Canoe Federation (RFEP) and those who win a medal at the World Championships 
and Olympic Games based on the quarter of the year in which they were born. We analysed the quarter of the year in which 
the 152 canoeists aged 16 who were selected to be part of the PNTD gatherings of the RFEP between 2009 and 2011 and the 
76 Spanish canoeists who have to date won a medal at the World Championships and Olympic Games were born. The largest 
group of PNTD participants were born in the first quarter (37.5%) (2 = 18.68; p < 0,001). However, when analysing the 
canoeists who have been medallists at World Championships and the Olympic Games the greatest percentage is for those 
born in the fourth quarter of the year (35.1%) (2 = 13.756; p < 0,05). Therefore being born in the first quarter of the year 
is one of the determining factors in selecting canoeists to join the PNTD but not in achieving international successes later on. 
Hence the criteria for choosing the canoeists to be included in the PNTD should be restored to take into account factors such 
as the developmental stage of the individual.
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Introducció
Un dels aspectes més problemàtics en la selecció 

de talents esportius consisteix en l’elecció de les va-
riables adequades per detectar aquells subjectes que 
podrien arribar a ser esportistes d’elit. Els esportistes 
necessiten entre vuit i deu anys de treball estructu-
rat i planificat per poder aconseguir el màxim nivell 
esportiu (Sans & Frattarola, 1996; Weineck, 1994), 
amb la qual cosa dur a terme una adequada selecció 
de talents es fa imprescindible. Ja que l’objectiu de 
tots aquests programes és intentar orientar els poten-
cials esportistes d’alt nivell cap a l’especialitat i lloc 
més coincidents amb les seves possibilitats, tenint en 
compte factors tan determinants i distints com la ge-
nètica, el desenvolupament maduratiu (edat biològi-
ca), les seves qualitats físiques, tècniques i tàctiques, 
i les seves característiques psicològiques, cada ins-
titució intenta elegir les característiques més conve-
nients i formar els joves talents esportius en funció de 
la modalitat esportiva a practicar (Consejo Superior 
de  Deportes, 2000).

En aquest procés de detecció del talent esportiu 
encara està vigent l’eterna controvèrsia entre si el ta-
lent neix o es fa, i són molts els entrenadores i tècnics 
que accepten que bàsicament és la naturalesa l’única 
responsable que sorgeixi un esportista extraordinari. 
Aquesta creença que el talent esportiu obeeix a la llei 
del tot o res ha provocat que una gran quantitat de jo-
ves amb maduració tardana hagin quedat exclosos del 
procés esportiu (Lorenzo, 2003; Lorenzo & Sampaio, 
2005).

No obstant això, segons Ruiz i Sánchez (1997), 
“negar la participació de l’herència en el desenvolu-
pament motor i en el rendiment físic seria un error 
tan greu com acceptar que és l’única raó d’aquests 
rendiments” (pàg. 236). Per això, en l’actualitat s’as-
sumeix el fenomen de compensació, segons el qual 
tant el factor genètic com l’ambiental determinen 
el desenvolupament del futur esportista (Lorenzo, 
2003). 

En piragüisme, igual que en altres esports indivi-
duals, el problema més important rau a decidir quins in-
dividus se seleccionen per formar part dels programes 
de tecnificació i perfeccionament nacionals o autonò-
mics. Atès que aquesta decisió ha de prendre’s en un 
moment en què els joves esportistes es troben en una 
fase de creixement, desenvolupament i maduració, i que 
s’ha demostrat que el procés de creixement i madura-

ció de l’individu no és totalment paral·lel a la seva edat 
cronològica, s’ha de considerar la diferència que  hi ha 
entre l’edat cronològica i l’edat biològica (Baxter-Jones, 
1995; Roemmich & Rogol, 1995).

En funció de la relació entre edat cronològica i bio-
lògica, es poden diferenciar tres grups (Bosc, 1993; Lu-
liano-Burns, Mirwald, & Bailey, 2001; Malina et al., 
2000; Peña, Cardenas, & Malina, 2004):

a)  Hi ha individus que tenen un desenvolupament 
d’acord amb la seva edat. Es consideren dins 
aquest grup aquells nens amb el pic d’acceleració 
a 14 ± 0,9 anys i les nenes que el tenen a 12 ± 
0,9 anys.

b)  Hi ha subjectes que tenen un procés maduratiu 
accelerat i mostren desenvolupaments anticipats a 
la seva edat. Se’ls denomina nens amb “maduresa 
precoç o primerenca”. Per a això, la seva edat 
bio lògica ha d’estar com a mínim un any avança-
da a la seva edat cronològica.

c)  Hi ha nens que mostren desenvolupaments més 
lents respecte a la seva edat cronològica. Deno-
minats “de maduració tardana o immadurs”, la 
seva edat biològica és com a mínim un any infe-
rior que la seva edat cronològica. Els individus 
que pertanyen a aquest grup es caracteritzen per 
tenir una estatura baixa durant la infància, amb 
una velocitat de creixement normal, una pubertat 
retardada amb estirada puberal tardana i atenua-
da i una talla final habitualment d’acord amb la 
seva talla genètica. És més freqüent en els barons 
i solen  haver-hi del retard puberal, la qual cosa 
suggereix la implicació de factors genètics. Afec-
ta 0,6 % dels nens i en general aquest tipus de 
retard té poques implicacions clíniques excepte la 
repercussió psicològica, la qual pot ser el motiu 
de forçar la inducció de la pubertat utilitzant es-
teroides sexuals (Barrio, Carcavilla, & Martín, 
2006).

El procés de maduració ocorre d’una manera simi-
lar en tots els grups de subjectes, seguint els canvis la 
mateixa seqüència; la diferència està en el moment en 
què ocorren aquests canvis (Gasser, Sheehy, Molinari, 
& Largo, 2001). No obstant això, si es compara els 
individus de maduració tardana i primerenca en funció 
de la seva edat cronològica es troba que els segons te-
nen un marcat creixement de l’estatura i el pes i canvis 
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significatius en la composició corporal (quantitat d’ai-
gua, múscul, greix i massa òssia). Això últim es deu 
a la influència de les hormones esteroides i l’hormona 
del creixement, les quals produeixen un increment en 
la massa òssia i muscular així com una diferenciació 
en la distribució del greix corporal, i la testosterona, 
que produeix un augment marcat en la massa òssia i 
muscular, sobretot en els nois, a més d’una disminució 
del greix de les extremitats, que coincideix amb l’edat 
de la velocitat de creixement màxim. Tot això supo-
sa un important augment en la força (Rogol, Clark, & 
Roem mich, 2000).

Els esportistes nascuts en els primers mesos de 
l’any tenen més opcions de ser seleccionats, ja que 
solen ser més alts, forts, ràpids i millor coordinats 
com a conseqüència d’un major estat maduratiu. 
Això al seu torn els permet tenir un major i millor 
nombre d’experiències, concentracions, controls 
periòdics, seguiments i consells de tècnics qualifi-
cats, etc., la qual cosa els ajudarà en el creixement 
i desenvolupament com a esportistes, alhora que tin-
dran un reconeixement que actuarà com a element 
motivador i reforçador per continuar entrenant (Ma-
nonelles et al., 2003; Pérez & Pain, 2008). Al con-
trari, es troba que els nens amb un creixement i una 
maduració més retardada tenen una taxa d’abando-
nament més elevada, la qual cosa es pot deure al fet 
que són seleccionats en un menor percentatge, han 
de competir amb subjectes més desenvolupats i per-
den la motivació (Jones, Hitchen, & Stratton, 2000). 
Entre els esportistes amb un creixement maduratiu 
retardat hi ha un gran percentatge d’individus nas-
cuts en l’últim trimestre de l’any (Roemmich & Ro-
gol, 1995; Gutiérrez, Pastor, González, & Contre-
ras, 2010).

En els últims anys alguns estudis han proposat que 
la maduresa precoç també presenta certs inconvenients 
com la sobreestimació del talent, l’absència de progres-
sió, la pressió per aconseguir resultats, el desencant i en 
molts casos l’abandonament esportiu (Romann & Fuchs-
locher, 2011). Al contrari, la maduresa tardana té avan-
tatges, ja que permet una progressió d’acord amb l’edat, 
hi ha una menor pressió per aconseguir resultats i possi-
blement menys saturació esportiva. Els inconvenients de 
la maduresa tardana són la subestimació del talent; la di-
ficultat per a l’entrada en programes esportius; la conse-
cució de resultats esportius tardans, i un risc superior de 
lesions. Aquesta situació pot provocar una desadaptació 

inicial amb falta d’autoconfiança i el possible rebuig dels 
companys (Romann & Fuchslocher, 2011).

Com a conseqüència d’aquestes marcades dife-
rències entre els subjectes de maduració tardana i 
primerenca, en la major part dels esports en què la 
competició s’organitza prenent com a criteri l’edat 
cronològica s’observa un clar avantatge per als es-
portistes de maduració precoç i per a aquells que han 
nascut en els primers mesos de l’any. En l’actualitat, 
es considera que el fet de categoritzar els joves espor-
tistes segons l’edat crea desigualtats en l’entrenament 
i redueix les possibilitats als més joves. Aquest feno-
men, que ha estat etiquetat “efecte de l’edat relativa” 
(EER) (Barnsley, Thompson, & Barnsley, 1985), fa 
referència a la asimetria que es presenta en el moment 
de seleccionar els esportistes, afavorint els que neixen 
al principi d’any i discriminant els participants nascuts 
a la fi d’any. Mentre que l’efecte EER es va informar 
inicialment en l’esport fa més de dues dècades, hi ha 
hagut pocs intents d’examinar si les estratègies de se-
lecció, sobretot en categories inferiors, han tingut en 
compte aquest efecte o al contrari es continuen utilit-
zant criteris que no tenen en compte la comprensió del 
fenomen.

En aquest sentit, en estudis fets sobre prepuberals, 
puberals i postpuberals s’ha detectat que en jugadors 
d’hoquei sobre gel (Barnsley et al., 1985; Barnsley & 
Thompson, 1988; Delorme, Boiché, & Raspaud, 2009), 
handbol (Ryan, 1989; Sánchez, Yáñez, Sillero, & Ri-
villa, 2012), rugbi (Delorme et al., 2009; Till, Cobley, 
O’Hara, Cooke, & Chapman, 2013), futbol (Baxter-Jo-
nes, Helms, Mafulli, Baines-Preece, & Preece, 1995; 
Lesma, Pérez, & Salinero, 2011; Malina et al., 2000; 
Mujika et al., 2009; Werner, Baker, Michiels, Scho-
rery, & Winckel, 2012), futbol americà (Glamser & 
Marciani, 1990), basquetbol (Manonelles et al., 2003), 
tennis (Baxter-Jones et al., 1995), beisbol (Grondin & 
Koren, 2000), natació (Baxter-Jones et al., 1995) i vo-
leibol (Grondin, Deshaies, & Nault, 1984), la majoria 
dels esportistes que juguen en les lligues federades han 
nascut en els primers mesos de l’any i/o tenen una ma-
duració avançada, per la qual cosa l’EER té una gran 
importància. A més a més, les diferències són més grans 
com més alta és la categoria que s’analitza. No es té 
constància que s’hagi estudiat la influència de l’EER en 
piragüistes.

En relació amb la diferenciació per gènere, la majo-
ria dels estudis fets sobre l’EER han examinat únicament 
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esportistes masculins, però aquells en què s’ha inclòs es-
portistes femenines han mostrat una menor presència o 
fins i tot absència de l’EER, amb independència de l’es-
port (Giacomini, 1999; Grondin, et al. 1984; Gutiérrez, 
Saavedra, Contreras, & Fernández, 2012; Helsen, et al. 
2000; Ryan, 1989). No obstant això, s'observa en altres 
estudis que l'EER sí que influeix tant en la composició 
dels equips d’elit com en l’abandonament esportiu dins 
el futbol nord-americà femení (Delorme, Boich, & Ras-
paud, 2010). Aquesta controvèrsia de resultats fa que si-
gui necessari continuar estudiant la possible influència 
de l’EER en l’esport femení per determinar els elements 
que l’han fet aparèixer en esports on abans no existia 
(Gutiérrez, 2013).

Els objectius del present treball han estat: 1) identi-
ficar, en funció del trimestre de l’any en què s’ha nas-
cut, la proporció de piragüistes que formen part del Pla 
nacio nal de tecnificació esportiva (PNTD) de la Reial 
Federació Espanyola de Piragüisme (RFEP) i els que 
obtenen una medalla en els campionats del món i jocs 
olímpics; 2) analitzar la influència del gènere en aques-
tes relacions.

Material i mètodes
En aquest estudi descriptiu s’ha analitzat el trimestre 

de l’any en què han nascut 152 piragüistes (94 homes i 
58 dones) de 16 anys que han estat seleccionats per for-
mar part de les concentracions del Pla nacional de tec-
nificació esportiva (PNTD) de la RFEP entre els anys 
2009 i 2011, i els 76 piragüistes espanyols (61 homes i 
15 dones) que fins a l’actualitat han obtingut una meda-
lla en els campionats del món i jocs olímpics. Aquestes 
dades han estat facilitades per la direcció tècnica de la 
RFEP.

Per fer l’anàlisi estadística, es va utilitzar el progra-
mari SPSS 21.0. La hipòtesi de normalitat va ser com-
provada mitjançant la prova de normalitat de Kolmogo-
rov-Smirnov. Es va fer una anàlisi de freqüències per 

conèixer la incidència dels diferents trimestres de nai-
xement. La prova khi quadrat va ser seleccionada per 
analitzar la influència del trimestre de naixement i del 
sexe en la probabilitat de formar part del PNTD i acon-
seguir una medalla en els campionats del món i/o jocs 
olímpics. El nivell de significació es va establir en un 
valor de p < 0,05.

Resultats
La distribució dels piragüistes que van participar en 

el PNTD en funció del seu trimestre de naixement va 
mostrar que hi ha una clara predominança dels espor-
tistes nascuts en els primers mesos de l’any (fig. 1). En 
aquest sentit, s’ha trobat que 2 de cada 3 joves que acu-
deixen a les concentracions habitualment van néixer en 
el primer i el segon trimestre de l’any (66,4 %), i pre-
dominen els del primer (37,5 %) (taula 1). Els resultats 
del test khi quadrat van mostrar que els nascuts als pri-
mers mesos de l’any tenen significativament més proba-
bilitats de formar part d’aquests programes (2 = 18,68; 
p < 0,001); no hi ha diferències entre els homes i les 
dones quant a aquesta tendència (2 = 1,11; p < 0,77) 
(taula 1).

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Quart trimestre Total

Home 35 29 15 15 94

Percentatge 23,0 % 19,1 % 9,9 % 9,9 % 61,8 %

Dona 22 15 10 11 58

Percentatge 14,5 % 9,9 % 6,6 % 7,2 % 38,2 %

Total 57 44 25 26 152

Percentatge total 37,5 % 28,9 % 16,4 % 17,1 % 100,0 %

5 
Figura 1. Distribució de naixements per trimestres entre els 
piragüistes seleccionats per al Pla nacional de tecnificació 
esportiva

3 
Taula 1. 
Distribució i percentatge 
dels naixements per 
trimestre segons el 
gènere dels piragüistes 
seleccionats per al Pla 
nacional de tecnificació 
esportiva
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Pel que fa als medallistes en campionats del 
món i jocs olímpics (fig. 2 i taula 2), s’aprecia 
com prevalen els nascuts en l’últim quadrimestre de 
l’any (35,5 %) enfront dels del primer quadrimes-
tre (18,4 %), els del segon (26,3 %) i els del tercer 
(19,7 %), i aquestes diferències són significatives 
(2=5,57; p = 0,05).

Tal com mostra la taula 2, per cada piragüista nascut 
en el primer trimestre de l’any que obté una medalla, 
n’obtenen 1,9 esportistes nascuts en el quart quadri-
mestre.

Discussió
El principal objectiu del present estudi ha estat iden-

tificar, en funció del trimestre de l’any en què s’ha 
nascut, la proporció de piragüistes que formen part del 
PNTD de la RFEP i els que obtenen una medalla en els 
campionats del món i jocs olímpics. S’ha detectat que 
entre els seleccionats per participar en el PNTD hi ha 
un gran percentatge de piragüistes nascuts en els primers 
mesos de l’any, malgrat que les dades de taxes de nai-
xement mostren una distribució homogènia al llarg de 
l’any (INE, 2012). Això indica que no hi ha una major 
prevalença de naixements en cap època de l’any i que la 

distribució de les dates de naixement en els piragüistes 
estudiats no obeeix a fenòmens estacionals.

Estudis previs han trobat resultats similars, argumen-
tant que generalment els esportistes que han nascut en 
els primers mesos de l’any tenen un major estat madu-
ratiu que els que ho han fet en els últims mesos del seu 
mateix any (Gutiérrez, Pastor et al, 2010; Manonelles 
et al., 2003). Com a conseqüència d’això, presenten 
diferències en algunes variables antropomètriques (per 
exemple, major envergadura) i estructurals (major massa 
muscular), paràmetres relacionats amb la condició física 
(més força), i en aspectes biomecànics com l’eficiència 
motora (Davids, Lees, & Burwitz, 2000); tots aquests 
aspectes fan que tinguin una major potència i resistència 
sobre l’embarcació (Issurin, 1998; Nikanorov, 2008). 
En organitzar-se les competicions de piragüisme en fun-
ció de l’any de naixement, aquestes diferències suposa-
rien un avantatge competitiu per a aquells esportistes 
que han nascut en els primers mesos de l’any.

En els últims anys hi ha hagut un gran debat sobre 
quins aspectes cal tenir en compte quan se selecciona els 
esportistes que participen en els programes de tecnifi-
cació esportiva i de desenvolupament de talents espor-
tius (Horn & Okumura, 2011). Si aquesta selecció es fa 
únicament tenint en compte el rendiment de l’esportista, 
podria succeir que els esportistes amb un estat maduratiu 
major tinguin més opcions de ser seleccionats que els de 
maduració tardana. Aquest fet suposa que els esportis-
tes nascuts en els primers mesos de l’any tenen majors 
possibilitats de ser seleccionats, la qual cosa els permet 
tenir un major i millor nombre d’experiències, concen-
tracions, controls, seguiments, entrenadors, etc. A més 
a més, tenen un major reconeixement social, que actua 
com a element motivador i reforçador positiu per conti-
nuar entrenant (Baxter-Jones, 1995).

No obstant això, els resultats d'aquest estudi van 
mostrar que els piragüistes que aconsegueixen els ma-
jors èxits esportius (medalles en campionats del món i 
jocs olímpics) han nascut majoritàriament en l’últim 

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Quart trimestre Total

Home 13 13 14 22 62

Percentatge 21 % 21 % 22,6 % 35,5 % 100 %

Dona 1 8 1 5 15

Percentatge 6,7 % 53,3 % 6,7 33,3 % 100 %

Total 14 21 15 27 77

Percentatge total 18,2 % 27,3 % 19,5 % 35,1 % 100 %

5 
Figura 2. Distribució de naixements per trimestres dels piragüistes 
medallistes en campionats del món i jocs olímpics

4 
Taula 2. 

Distribució i percentatge 
dels naixements per 
trimestre segons el 

gènere dels piragüistes 
medallistes en 

campionats del món i 
jocs olímpics
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quadrimestre de l’any. Nombrosos estudis han trobat 
que els esportistes que han nascut en els últims mesos 
de l’any tenen durant l’adolescència major probabili-
tat de tenir una menor maduració biològica que aquells 
subjectes que han nascut en els primers mesos del seu 
mateix any (Mujika et al., 2009; Nakata & Sakamoto, 
2011; Vaeyens, Philippaerts, & Malina, 2005;). Estudis 
previs han assenyalat que els esportistes amb un desen-
volupament biològic tardà desenvolupen més els aspec-
tes tecnicotàctics durant la seva etapa madurativa que 
aquells amb un desenvolupament major, a fi d’intentar 
contrarestar el seu menor potencial físic, la qual cosa 
a la llarga podria ser determinant per poder obtenir un 
major rendiment en categories superiors i sobretot en 
l’alt nivell (Manonelles et al., 2003). Aquesta circums-
tància pot comportar que un vegada acabat el desenvo-
lupament biològic dels piragüistes, els que abans eren 
considerats els millors es vegin igualats i superats pels 
piragüistes de maduració tardana.

D’altra banda, també és possible que els subjec-
tes de maduració primerenca no desenvolupin tant 
algunes capacitats psicològiques com l’autocontrol i 
la frustració, per la qual cosa quan deixen d’aconse-
guir grans resultats esportius se senten desencantats, 
la qual cosa, junt amb la pressió per aconseguir-ne, 
pot desencadenar l’abandonament de la pràctica (Ro-
mann & Fuchslocher, 2011). En aquest sentit, Orlick 
(1992), tractant d’identificar les característiques dels 
esportistes amb rendiments òptims, i després de pre-
guntar als millors atletes, entrenadors i aspirants què 
és el que fa que aconsegueixin els nivells més alts de 
la seva modalitat esportiva, detecta que el compromís 
i l’autocontrol han estat definits com dos ingredients 
psicològics clau. 

Les dades d’aquest treball coincideixen amb les ob-
tingudes en altres estudis (Manonelles et al., 2003; Ro-
mann & Fuchslocher, 2011), les quals mostren l'existèn-
cia de l'EER i el relaciona amb el tall per categories, i, 
i per tant la selecció de talents en etapes formatives està 
en funció de la data de naixement. Això significa que 
el major grau de maduració i de desenvolupament mo-
mentani que mostren els esportistes que han nascut en 
els primers mesos de l’any està sent clarament determi-
nant per formar part dels centres de tecnificació nacional 
(Nolan & Howell, 2010; Roemmich & Rogol, 1995).

En relació amb el gènere, s’ha trobat que l’EER 
afecta tant homes com dones. En ambdós grups néixer 
en el primer trimestre de l’any augmenta les probabi-
litats de formar part del PNTD, però són els nascuts 

en l’últim quadrimestre de l’any els que tenen més op-
cions d’obtenir medalles en els campionats del món i 
jocs olímpics. Aquests resultats contradiuen la major 
part dels estudis en què s’ha trobat que en les dones 
esportistes l'EER influeix menys (Giacomini, 1999; 
Grondin, et al. 1984; Gutiérrez et al., 2012; Helsen, 
et al. 2000; Ryan, 1989). Els nostres resultats estan 
en la línia de l’estudi de González (2004, 2007), en el 
qual sí que troba EER en els equips guipuscoans feme-
nins que participen en la lliga nacional de futbol. El fet 
que aquests resultats siguin contradictoris es pot deure 
que, igual que en els homes, les dones que neixen en 
l’últim trimestre de l’any presenten menors nivells de 
força i resistència en les categories cadet i juvenil a 
causa del retard en la seva maduració respecte a les 
que neixen al principi d’any (Sherar, Bruner, Munroe-
Chand ler, & Baxter-Jones, 2007), la qual cosa les 
empeny a desenvolupar en major grau la tàctica i so-
bretot el gest tècnic, a més d’habilitats psicològiques 
com major capacitat de frustració i capacitats cogni-
tives com l’autocontrol o la visualització (Burgess & 
Naughton, 2010).

Tots aquests indicis podrien demostrar que el siste-
ma de selecció de talents esportius basat estrictament 
en els resultats esportius utilitzat per la RFEP no és del 
tot vàlid; amb aquest mètode, els piragüistes que pre-
senten uns nivells de maduració primerenca tenen més  
probabilitats de ser seleccionats, mentre que aquells pi-
ragüistes presenten una maduració tardana generalment 
es veuen apartats d’aquest tipus de programes. Aques-
ta pèrdua de potencials esportistes d’alt nivell s’obser-
va en la majoria dels esports, no sols en piragüisme. 
Aquesta tendència representa una important pèrdua de 
talent potencial, i les solucions l’han de cercar tots els 
involucrats en la selecció dels talents i en el procés del 
seu desenvolupament. Hi ha diverses propostes plante-
jades des de diversos àmbits i esports, com canvi en 
la data de tall (Vaeyens et al., 2005); retard del pro-
cés d’agrupació per rendiment i/o retard de l’especia-
lització esportiva (Gutiérrez, 2013); formació de grups 
d’edat més petits (Glamser & Vincent, 2004), calendari 
rotatiu de dates de tall (Hurley, Lior, & Tracze, 2001); 
divisió dels esportistes pel seu rendiment (Kaiserman, 
2005); disseny de les proves de selecció (tryouts) de 
manera adequada (Horn & Okumura, 2011), etc., tot a 
fi de resoldre el problema de l’EER i fer que els siste-
mes de competició i selecció siguin més justos, perquè 
el que ha de prevaler és el rendiment a llarg termini i 
no a curt.
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Conclusions
S’ha trobat que mentre que els piragüistes que acudei-

xen als centres de tecnificació esportiva del PNTD són 
els nascuts en el primer trimestre d’any, la qual cosa ve 
a demostrar l’existència de l’EER en la selecció de pira-
güistes, els que han aconseguit les medalles en l’àmbit 
internacional són principalment els que neixen en l’últim 
trimestre de l’any. Per tant, haurien de restituir-se els cri-
teris per elegir els piragüistes que s’inclouen en els pro-
grames de tecnificació esportiva, tenint en compte factors 
com l’estat maduratiu del subjecte, a fi de fer una ade-
quada selecció de talents esportius i minimitzar l’EER. 
Una altra possibilitat pot ser que es dugui a terme una 
avaluació contínua dels joves piragüistes i se’ls seleccioni 
en funció del seu historial de millora, tenint en compte 
aspectes com els anys de pràctica, el volum d’entrena-
ment dut a terme fins a l’actualitat, la capacitat emocio-
nal i/o la capacitat cognitiva. D’altra banda, d’acord amb 
els resultats obtinguts en aquest estudi, així com en molts 
altres esports i països, sembla necessari incloure varia-
bles relacionades amb el “potencial de desenvolupament” 
del piragüista en els processos de detecció i selecció dels 
integrants del PNTD. En tot cas, sembla indicat trans-
metre l’EER i les seves conseqüències als entrenadors, 
tècnics i directius de les federacions, i tractar-ho amb 
més freqüència i de manera pràctica en els cursos i esde-
veniments de formació i actualització dels entrenadors, ja 
que només fent arribar aquesta informació als principals 
responsables de seleccionar, entrenar i prendre decisions 
amb els esportistes aconseguirem mitigar aquest pervers 
efecte de conseqüències altament negatives.
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