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L’atletisme: els llançaments 
 

Una mica d’història 

 

 

L’atletisme, com a competició, té el seu origen a l’antiga Grècia. Entre les modalitats que 

constituïen el programa de competició es trobaven  els llançaments de disc i de javelina, el salt 

de llargada, les curses de fons, els concursos hípics, la boxa i la lluita. A estat en l’època 

moderna que s’hi han afegit els llançaments de pes (en molts països se l’anomena llançament 

de bala) i de martell (un pes o bala al que se li afegeix un cable d’acer i un ansa). 

 

  

 

En els antics Jocs Olímpics, guanyar era el 

més important. Només hi havia un 

guanyador, que era equiparat a un heroi, i la 

seva única recompensa era ser coronat per 

la deessa de la victòria Niké (¿què us 

recorda?), amb una corona de llorer o amb 

unes cintes. L’esperit i la moral dels Grecs 

impedien recompensar la glòria amb 

possessions materials.  

 

 

El Discòbol és una escultura del grec Miró 

creada vers el 455 aC. Representa un atleta 

just abans de llençar un disc. L'original era 

de bronze però només es coneix per les 

copies romanes en marbre. Aquesta n’és 

una. Es conserva al British Museum de 

Londres. 

 

 

Les formes del disc i de la javelina no han canviat al llarg del temps. Allò que sí ha fet la 

reglamentació moderna és anar modificant el pes. En el cas de la javelina,  s’ha modificat 

també la posició del centre de gravetat (si situem la javelina en aquest punt sobre un dit es 

manté en equilibri: no cau ni d’un costat ni de l’altre). La decisió es va prendre a partir del 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mir%C3%B3,_l%27atenenc
http://ca.wikipedia.org/wiki/455_aC


Prof. Antonio Tinajas                                                                                                  Atletisme: Els llançaments 

 

 

moment en què els llançaments començaven a superar els 100m. Això provocava que la 

javelina sortís del terreny central de la pista d’atletisme posant en perill la resta de participants. 

Així, el rècord del món va passar de 104.80m (de l’alemany Uwe Hohn, el 20.7.84) a 86m dos 

anys després, 

 

Quant a la participació femenina, les dones han estat excloses de la competició de martell fins 

fa poc. El primer rècord del món, de la russa Olga Kuzenkova (66.84m) és de 23 de febrer de 

1994, mentre que la primera participació en uns Jocs Olímpics no es va produir fins Sydney 

2000.  

 

En general, els atletes de l’est d’Europa i dels països escandinaus han estat els grans 

dominadors de les proves de llançaments. 

 

 

Quatre llançaments molt diferents 
 

Les quatre proves de llançament són molt diferents entre si. La primera diferència és òbvia: 

la forma del mòbil (javelina, disc, pes i martell). Un altre aspecte important és la seva 

massa: 7.26kg el pes (4kg pe a les dones), 7.26kg el martell i 0.8kg la javelina (0.6kg per a 

les dones). 

 

En tots els llançaments és fonamental la força explosiva (una combinació de força i 

velocitat) i els llançadors i les llançadores acostumen a ser alts i corpulents. El fet de què la 

javelina tingui un pes relatiu més petit fa que en el seu llançament predomini la velocitat 

sobre la força. Això fa que els llançadors siguin més estilitzats, menys corpulents.  

 

Una altra diferència entre els quatre llançaments és la manera com s’impulsa el mòbil. El 

moviment més natural és el que es fa servir per a llençar la javelina (semblant al que faríem 

servir per a llençar una pedra). En el cas del pes, la seva gran massa (uns 7kg) fa que no 

pugui ser llança com una pedra, doncs posaria en ris la seguretat de les articulacions del 

colze i de l’espatlla. En els casos del disc i del martell, l’impuls s’aconsegueix mitjançant 

un moviment de rotació (d’aquí la importància de ser alt,  amb braços llargs). 

 

 

Les semblances 

 

Els quatre llançaments tenen dos punts en comú: 

 

1. L’angle de llançament. Des d’un punt de vista teòric, la major distància en un llançament 

oblic s’assoleix amb un angle de 45º. Per damunt i per sota d’aquest angle de sortida, la 

distància assolida és menor. 

 

2. La velocitat de sortida. Para un determinat angle, la distància assolida augmenta amb la 

velocitat de sortida del mòbil. Per això cal molta força, però també aplicar-la en un temps 

molt petit. 
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Compte amb els llançaments! 
 

Els llançaments són perillosos si l’objecte llançat colpeja algú. Només poden ser practicats 

a classe si seguim unes normes de seguretat molt estrictes. Qui no segueixi fil per randa 

aquestes normes serà exclòs de l’activitat. 

 

 

El llançament de javelina 
 

És el més natural. Cal tenir en compte dues coses. La primera, es la manera d’agafar la 

javelina, que s’ha de recolzar sobre la palma de la mà, però en diagonal. La segona és que 

la javelina ha d’estar en tot moment en la direcció del llançament 

 

 

 

 

Si agafes d’aquesta manera la javelina 

aconseguiràs mantenir-la en la direcció 

correcta quan portis el braç cap enrere per 

a iniciar el llançament. Si l’agafes com si 

fos un martell, la javelina es torçarà quan 

la portis enrere i, al llançar-la, et donarà 

un cop al clatell. 

 

 

  
 

A la dreta tens a Jan Zelezny, de la República Txeca, el millor llançador de javelina de tots 

els temps. 

 

Si madeixes l’angle de llançament veuràs que és inferior als 45º teòrics. Això passa també en 

el cas dels llançament de disc i és degut a la influència que té sobre aquests mòbils el 

fregament de l’aire. 
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El llançament de disc 

 

Els llançadors i les llançadores aprofiten l’impuls  d’un gir d’1.5 voltes (es col·loquen 

inicialment d’esquena al sentit del llançament), però per als principiants és molt més fàcil (i 

menys perillós) si el llançament es fa sense gir, mirant cap endavant. 

 

 

 

El disc no s’agafa, sinó que es recolza en 

les darreres falanges de tots els dits 

menys el polze. Si posem  els braços en 

creu, cau (i, si no ho fa , és que l’estem 

agafant incorrectament). Si el disc no cau 

quan movem els braços per donar-li 

impuls és perquè la força centrífuga 

l’empeny contra les falanges dels nostres 

dits. 

El disc ha de sortir per davant del dit 

índex, girant en el sentit de les agulles del 

rellotge. 

 

  

 

Posició inicial, d’esquena al sentit del llançament (esquerra) i impuls final (dreta) després 

de girar volta i mitja. 

 

 

 

El llançament de pes 

 

Els 7,26kg del pes impressionen de debò. A classe farem servir pesos de 4-5kg. És molt 

important que els aprenents mantinguin el colze elevat i no caiguin en la temptació de 

llençar la bola com si fos una pedra (separant el pes del coll i portant-lo cap enrere), doncs 

es poden fer molt de mal a l’articulació del colze i de l’espatlla. 
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El pes no es recolza  sobre la palma de la mà, sinó sobre els dits (per tal d’aprofitar els seu 

impuls final). El reglament obliga a posar la bola sota el coll. L’impuls s’assoleix gràcies 

al gir brusc del cos (gràcies als músculs abdominals creuats) i a l’extensió del braç.  

 

Per la posició dels braços es pot deduir quin serà l’angle de llançament. En aquest cas, 

s’apropa molt (si no coincideix) als 45º que mana la teoria. Això és degut a que la forma 

esfèrica del mòbil, el seu pes elevat i l’escàs vol que té resten importància a l’efecte de 

l’aire sobre la seva trajectòria 

 
 

El llançament de martell 
 

Segurament és el més complicat d’executar. Cal molta força i molta coordinació per a no 

perdre l’equilibri durant els girs i no desviar el llançament. És el llançament que més agrada 

als alumnes. Cal , però, fer servir un instrument diferent. A classe farem servir una pilota de 

bàsquet o de futbol dins d’una xarxa i lligada a un cordill. 

 

 

 
 

 
Com en el cas del llançament de pes, les fotografies ens permeten comprovar que l’angle de 

llançament serà molt proper als 45º. 
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En la figura 1 tens la seqüència dels llançaments de disc (amb  un gir de 1.5 voltes), de pes 

i de javelina. 

 

 

Figura 1: Moviment seqüenciat de tres dels llançament: disc, pes i javelina. 
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