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ANATOMIA I BIOMECÀNICA 

FUNCIONS DEL MÚSCUL: 

• Estabilitzadora : to muscular. Estat de semicontracció que manté la nostra postura global. 

• Dinàmica: Realització dels moviments corporals. 

Durant la marxa intervenen realitzant aquestes dues funcions uns 200 músculs del cos humà. 



MÚSCULS PRINCIPALS 

Estabilitzadors principals: 

- Abdominals i lumbars

- Erectors dorsals

- Psoas ilíac

- Gluti mig 

Dinàmics Principals:

- Psoas ilíac

- Gluti major 

- Quàdriceps

- Isquiotibials

- Bessons 

- Tibial Anterior 



LESIONS
CLASSIFICACIÓ

• Lesions Agudes: ocorren sobtadament durant la pràctica esportiva ( ex: esguinç de Turmell)

Símptomes: 

- Dolor greu sobtat, inflamació, incapacitat per realitzar l’activitat, dificultats de moviment, rubor, 
deformitat.

• Lesions Cròniques : es produeixen de forma “acumulativa” al llarg de més temps i no es manifesten 
de forma immediata, acostumen a ser causades per moviments repetitius. (ex: sd cintilla iliotibial ) 

Símptomes: 

- Dolor mentre es realitza l’activitat que cedeix o disminueix un cop finalitzada, dolor que apareix de 
forma progressiva, no incapacitació total per a realitzar l’activitat. 



PREVENCIÓ DE LESIONS 



Propiocepció

És el sistema mitjançant el qual el cervell rep informació sobre la posició i moviment del cos, donant així major 
equilibri i coordinació durant el moviment. S’aconsegueix gràcies a uns receptors presents en l’organisme. 

El treball propioceptiu ens aporta: 

- Millora en els mecanismes reflexos

- Ajudar a recuperar la posició del cos

- Millora la sensibilitat i restablir patrons motors normals i funcionals



Treball reeducació propioceptiva de turmell: 



Treball de reeducació propioceptiva genoll: 



Potenciació muscular global i CORE: 

La paraula CORE és utilitzada per a referenciar a un grup de músculs clau per al nostre rendiment esportiu. 
Els músculs que inclou són:

- Abdominals 

- Músculs de l’articulació del maluc 

- Músculs lumbars 

Beneficis d’entrenar el CORE: 

- Aporten contenció i estabilitat : millora de l’equilibri

- Milloren la forma, ergonomia i eficiència del gest esportiu i per tant el rendiment

- Ajuden a fatigar-te menys ja que eviten un treball excessiu d’altres grups musculars 

- Redueixen dolors lumbars : al mantenir la musculatura en un bon to, l’impacte durant la carrera és 
absorbit per aquesta i redueix l’impacte a nivell articular 



Rutina d'exercicis de CORE 



Estiraments musculars 

Quan realitzar-los?

• MAI abans de la pràctica esportiva

• SEMPRE 30 min-1 hora finalitzada la pràctica esportiva 

Quins músculs estirar?

• Cadena posterior

• Piramidal

• Quàdriceps

• Adductors

• Psoas ilíac

• Tensors de la fàscia lata

• Lumbars

• Dorsals



Rutina diària d’estiraments: 



Altres: 

• Entrenament creuat : escollir altres disciplines que siguin menys agressives per a les nostres 
articulacions però que ens permetin treballar aeròbica i anaeròbicament: bici, natació... 

• Bona alimentació i hidratació : mantenir el cos en un PH òptim permet una major regeneració 
dels teixits després de la pràctica esportiva. 

• Descans : durant el descans és quan hi ha major regeneració cel·lular. 

• Material:  bambes que s'adeqüin a l’activitat que anem a realitzar i que ens siguin còmodes. 
Vigilar el desgast d’aquestes. 

• Descàrregues musculars : mantenir la musculatura en bon estat evita sobrecàrregues i lesions 
musculars o articulars. 

• Anàlisi biomecànic : valorar possibles alteracions posturals i/o biomecàniques de la marxa.



LESIONS MÉS FREQÜENTS: 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT



Sd piramidal, lumbàlgia i escurçament musculatura isquiotibial. 

Prevenció :

• Treball de CORE

• Estiraments musculars 

• Anàlisis de la biomecànica

• Descans

Tractament: 

• Massoteràpia i tractament dels PGM 

• Estiraments musculars

• Exercicis d'estabilització muscular

• Correccions posturals globals 

• Termoteràpia 



Coxàlgia i gonàlgia i sd cintilla iliotibial: 

La cintilla iliotibial és una banda grossa de teixit fibrós que va des del maluc fins a la cara externa de la tíbia i ens 
estabilitza el genoll durant la carrera. 

Prevenció :

• Corregir alteracions biomecàniques

• Estirament del tensor de la fàscia lata, sobretot en sd de la cintilla iliotibial

• Enfortiment dels estabilitzadors de maluc : CORE

• Treball propioceptiu en recolzament unipodal sobre la cama afectada 

Tractament :

• Repòs i adequació de l’activitat 

• Massatge i tractament dels PGM

• Tractament simptomàtic: electroacupuntura, crioteràpia 

• Cyriax a nivell tendinós 



Esguinços: 

Es produeix a causa d’una distensió de les estructures lligamentoses, es classifiquen en diferents graus en funció de la intensitat del 
mateix que dependrà de la quantitat de fibres del lligament que han sigut afectades per la lesió. El mecanisme lesional més freqüent 
és una eversió forçada causada per un agent extern.  

Prevenció :

• Escalfament 

• Treball propioceptiu turmell

• Treball potenciació muscular EEII

• Adequació del material i si és necessari TAPE 

• Treballar la tècnica de carrera i el recolzament. 

Tractament:

• Primeres 24h : PRICE 

• Exercicis de mobilitat articular sense dolor 

• Càrrega total o parcial sense dolor 

• Exercicis de reeducació propioceptiva 

• Exercicis de tonificació muscular 

• Readaptació del gest esportiu  



Rampes musculars: 

Contracció muscular involuntària, intensa i dolorosa que afecta a varis grups de fibres musculars

Prevenció : 

• Mantenir un bon to muscular 

• Hidratació i alimentació adequades

• Mantenir la musculatura relaxada, sense sobrecàrregues 

Tractament: 

• Estiraments musculars 

• Hidratar-se 

• Massatges de relaxació 



Contractures musculars : 

Excessiva tensió en un grup de fibres musculars a causa de una contracció mantinguda. Provoquen 
dolor local i/o dolor irradiat. 

Prevenció :

• Escalfament

• Mantenir un bon to muscular : CORE

• Estiraments musculars 

• Massatges relaxants 

• Descans, No sobreentrenament

Tractament: 

• Aplicació de calor a la zona afecta 

• Estiraments suaus

• Massatges i tècniques passives de relaxació muscular  



Tendinitis: 
Inflamació de la vaina que envolta el tendó produïda per un ús excessiu. Ex: tendinitis rotuliana. 

Prevenció 

• Esclafament

• Anàlisi de la tècnica i/o biomecànica de la marxa

• Treball de reforç muscular excèntric ( baixades)

• Mantenir una bona hidratació i alimentació 

• Treball de propiocepció

• Descans i entrenament creuat

• Estiraments musculars 

Tractament 

• Repòs relatiu

• Aplicació de crioteràpia les primeres 48 h

• Treball muscular en funció de l’estat de la lesió: Isomètric/concèntric/excèntric 

• Estiraments musculars 

• Cyriax a nivell tendinós 

• Embenat neuromuscular 

• Treball per part de podologia si hi ha alteració de la marxa



Periostitis: 

Inflamació de la capa de recobriment de l’ós. La més freqüent és a la tíbia.  

Prevenció :

• No sobreentrenament, aplicació progressiva de càrregues de treball

• Entrenament creuat

• Bona biomecànica i calçat

Tractament

• Crioteràpia 

• Embenat compressiu 

• Estiraments tibial, peroneals, bessons

• Propiocepció del turmell 

• Repòs relatiu 



Bulldofes i afectacions de la pell 

Prevenció 

• Portar el calçat de la talla correcta , ha de sobrar mig centímetre a la punta estant en repòs i en 
bipedestació

• Adequació del calçat al terreny 

• Mitjons transpirables i controlar que no quedin arrugues 

• Aplicació de vaselina per mantenir la zona hidratada

• Portar les ungles arreglades 

Tractament 

• Netejar la zona amb suero fisiològic i posteriorment desinfectar amb betadine

• Aplicar segones pells 

• Acudir a un podòleg o infermer si la lesió no millora 



Fascitis plantar :

Inflamació de la fàscia plantar, un teixit elàstic que s’inicia a nivell de la inserció del tendó d’aquiles i va fins a la zona metatarsal. Manté l’arc 
plantar i absorbeix i retorna l’energia durant la marxa. Causes :

- intrínseques: biomecànica i/o anatomia 

- Extrínseques: terreny o calçat 

Prevenció 

• estudi de la petjada per part de un podòleg. 

• canvi de bambes quan estiguin ja gastades 

• bona nutrició i hidratació

• estiraments de la musculatura posterior, tríceps sural. 

• automassatges suaus 

Tractament 

• correcció de la biomecànica

• massatges 

• Embenat

• exercicis per al guany de arc plantar en cas de ser necessari 

• potenciació de la musculatura intrínseca del peu

• exercicis de flexibilització del tríceps sural 

• tractament simptomàtic 



Ruptura fibril·lar:
Trencament de les fibres musculars d'un múscul ( sd de la pedrada) per un esforç brusc o molt intens, 
serà més o menys incapacitant en funció del número de fibres danyades i del múscul de que es tracti.

Prevenció :

• mantenir un bon to muscular

• estiraments musculars 

• escalfament

• evitar el sobreentrenament i la fatiga 

• Bona hidratació i alimentació 

Tractament 

• Agulletes: realitzar la mateixa activitat però a menor intensitat , crioteràpia, massatges suaus. 

• ruptura fibril·lar: aturar l'activitat física, crioteràpia, compressió, elevació, massatge a partir dels 10-
15 dies, estiraments suaus, exercicis de contracció muscular, reeducació del gest esportiu, retorn 
progressiu a l'activitat



ERRORS O MALA PRAXIS 

• No planificar la cursa i els entrenaments 

• Preparar la cursa amb massa poc temps

• Material inadequat o insuficient

• No escoltar-se el cos 

• Suplementar-se en detriment d’alimentar-se

• Hidratar-se en excès o no hidratar-se

• No conèixer els teus límits 

• No avaluar el teu estat de salut

• No entrenar la força i propiocepció

• No descansar suficient 

• Voler anar a un ritme per sobre del que podem 

• Sobreentrenar-se

• Estirar abans de una cursa o No estirar desprès



QUAN ACUDIR AL FISIOTERAPEUTA 

Abans de competir: es busca preparar el cos per a l'esforç amb l'objectiu de millorar el rendiment i prevenir 
lesions: 

1. reduir la fatiga 

2. reduir alteracions musculars per el sobreentrenament

3. educar i ensenyar al pacient exercicis específics d'escalfament per a fer els dies abans de la competició 

4. valorar la posició global del cos i la necessitat de recol.locar alguna estructura articular 

Després de competir: Es busca recuperar el cos desprès de l'esforç 

1. restablir el nostre estat muscular òptim 

2. Reduir la inflamació que es genera

3. Reduir la rigidesa dels teixits 

4. valorar possibles alteracions globals que puguin generar lesions 



MOLTES GRÀCIES 

ÉS FUNCIÓ PRINCIPAL DELS FISIOTERAPEUTES, FER ENTENDRE A LA 
POBLACIÓ, QUE HAURIEN DE TENIR MÉS POR DEL SEDENTARISME QUE 

DEL MOVIMENT 


