
L’escurçament muscular pot provocar molèsties per sobrecàrrega, lumbàlgies, cerviàlgies, tendinitis 
cròniques, trencaments fibril·lars i altres problemes conseqüència d’una postura o marxa alterades.
Els estiraments musculars es basen en un treball postural conscient, suau i progressiu combinat 
sempre  amb la respiració. 

La pràctica habitual d’estiraments ens aporta beneficis tals com:

Aconseguim més llibertat de moviments
Això ens beneficia a la vida quotidiana: arribarem més amunt per agafar objectes als armaris, ens 
podrem cordar les sabates fàcilment, arribarem al seien del darrera del cotxe mentre som asseguts al 
del conductor…

Millorem la nostra  postura
La tendència a corbar la part alta de l’esquena (cifosis), fet que ens fa semblar més grans, pot ser 
conseqüència de la falta d’elongació d’alguns grups musculars. Estirant podem millorar la postura i 
conseqüentment l’autoestima.

Augmentem la tranquil·litat mental
El fet d’estirar-se, pot ajudar a disminuir el ritme cardíac i aportar un efecte de calma al cos. Per 
aconseguir aquest efecte és molt important tenir en compte la respiració.

Alliberem tensions
Respirar, relaxar  i estirar a la musculatura pot contribuir a reduir molèsties musculars i estats 
d’ansietat i estrès.

Reduïm el risc de lesions
ESTIRANT millorem la qualitat de vida ja que trobem l’ equilibri i l’harmonia del cos.

Degut a la força de la gravetat els nostres músculs 
estan sotmesos a un gran treball per a mantenir-nos 
en una postura determinada (drets, asseguts, 
caminant, treballant) i això  comporta el seu 
escurçament natural i progressiu. Quan un múscul 
s’escurça, és  torna rígid i perd elasticitat i,  aleshores  
provoca la pèrdua de mobilitat de les articulacions.

També la pràctica habitual d’un esport desenvolupa una 

musculatura determinada que amb el temps s’escurça si no 

s’estira correctament.

ESTIRAR



Si practiquem esport a l’estiu, en condicions d’humitat elevada, altes temperatures i 
durant períodes prolongats sense prendre precaucions, podem patir els efectes 
d’una  deshidratació, i  inclús els d’un cop de calor.
Naturalment, el nostre rendiment en un ambient molt calorós és inferior al normal, 
degut a que l´arribada de sang i d’oxigen als músculs es redueix. El cos   desvia, de 
forma automàtica,  més sang a la circulació superficial (cap a l’epidermis) per a 
reduir la temperatura interna del cos. Si a més de calorós, l´ ambient és molt humit, 
l´intent de refrigerar l’organisme és encara més complicat. En aquestes  condicions el 
mecanisme de  refrigeració a través de l’evaporació perd eficàcia per l’alta pressió de 
vapor ambiental. 
Si fem exercici amb temperatures elevades i/o amb  humitat hem de beure 
quantitats abundants  de líquid. Igualment hem d’evitar  practicar durant les hores 
de més calor.

Quan fem exercici és molt  important recuperar els líquids  que perdem a través de 
la transpiració. 
L´ esportista ha de beure sense tenir set. La sensació de set no és un indicador fiable 
dels nivells d´ hidratació de l’organisme i per això és necessari recuperar més líquid 
del que el cos ens demana.
Una deshidratació interna, que freqüentment passa desapercebuda, pot causar 
problemes tals com mal de cap, sensació de cansament, falta de concentració o 
rampes musculars.
Per mantenir-se ben hidratat, el més recomanable és beure molta aigua a 
temperatura ambiental.  Evitar les begudes amb  gas que tendeixen a inflar 
l’estómac, solen portar sucre, i conseqüentment, moltes calories. Les begudes 
isotòniques, que contenen sals minerals com les que es perden amb la suor, tenen 
un gust agradable, però realment  només són imprescindibles pels atletes que 
realitzen competició d’alt nivell. 
En definitiva, el més important és beure aigua en abundància per mantenir-nos  
sempre ben hidratats.  

El bon temps  ens convida a passar més hores a l’aire lliure, gaudint 
d’un clima ideal per  practicar esport  a l’aire lliure.
L’estiu, és també l’època de l’any en que portem menys roba i, per 
això volem que el nostre cos estigui  bronzejat, amb una figura ideal 
i bona forma física. Aquest desig ens porta, a vagades a fer coses 
poc saludables, tals com prendre  el sol sense precaució, sotmetre’s 
a dietes poc  controlades o practicar exercici sense  considerar una 
hidratació i una alimentació correctes.



1. Cremaràs més calories al llarg del dia i acumularàs menys grassa 

corporal.
Entrenar amb peses permet  incrementar la quantitat de massa muscular del nostre 

cos. Un cos musculat consumeix  més calories simplement per respirar, caminar, córrer 

o jugar  a tenis. Per tant, si consumim més calories durant tot el dia tenim menys 

possibilitat d’acumular l’energia sobrant en forma de greix.

2. Aturaràs la pèrdua de massa muscular.
A mesura que passen els anys una persona sedentària pot perdre aproximadament     1 

Kg de massa muscular per any. No obstant aquest procés de  deteriorament  físic es 

pot frenar amb un entrenament regular amb peses com ara el de BodyPump.

3. Incrementaràs  el nivell de força i  resistència muscular.
BodyPump millora la força i la resistència dels músculs. Això permet realitzar les 

tasques quotidianes amb més energia i vitalitat i augmentar el rendiment al fer 

qualsevol esport,  reduint la possibilitat de lesió.

4. Previndràs que el teu metabolisme basal disminueixi.
Perdre massa muscular (teixit metabòlicament actiu) provoca la disminució del 

metabolisme basal (energia mínima necessària  per mantenir les funcions bàsiques de 

l’organisme). Amb  un   metabolisme baix, necessitem poca energia per a sobreviure. 

BodyPump permet mantenir una massa muscular i un metabolisme bassal adequats,  

factors que entre d’altres,  eviten   l’acumulació de greix corporal i l’aspecte  flàccid i 

poc definit del cos.

5. Millorarà   la densitat óssia del teu esquelet.
Els exercicis amb peses com els de  BodyPump ajuden a millorar  la densitat mineral 

dels ossos i la resistència de l’esquelet, reduint el risc de patir    osteoporosis en un  

futur.

6. Controlaràs els valors de pressió arterial i de colesterol en sang.
La combinació d’un entrenament amb peses, com el de BodyPump i un entrenament  

cardiovascular ajuden a millorar els nivells de colesterol i a  controlar la pressió arterial.

7. Milloraràs la sensació de benestar i  controlaràs els efectes nocius de 

l’estrès. 
Practicar exercici físic d’intensitat mitja o alta augmenta la secreció de l’hormona 

endomorfina responsable de  la sensació de benestar que experimentem en acabar 

una sessió d’activitat física.

Vine regularment i els resultats estan assegurats!!! 

ASSISTINT  REGULARMENT
A CLASSES DE BODYPUMP  
COMPROBARÀS QUE:



Cuidem l’esquena amb l’arribada del fred!

Les lumbàlgies o mal a la zona baixa de l’esquena, ja sigui agut o crònic, afecten al 80% 

de la població mundial i són la causa principal d’absentisme laboral. Amb l’arribada del fred  

el risc augmenta. Afortunadament una activitat física controlada pot alleugerir o evitar per 

complert aquest problema.

A la tardor la baixada de temperatures pot provocar un augment dels mals d’esquena, però 

aquest només és un dels factors que el pot desencadenar. Molts estudis han demostrat 

que només el 20 % del mal d’esquena està provocat  per  problemes específics de la 

columna vertebral. El 80 % restant són conseqüència d’altres causes tals com postures 

incorrectes i moviments bruscs, estrès, falta d’exercici físic o sobrepès.

El dolor agut es com una punxada que apareix de repent i ens pot inhabilitar totalment.  

Aixecar un pes o fer un gir o una flexió del tronc sense control en poden ser les causes. 

Aquest dolor agut que sentim és un senyal que ens envia l’esquena dient que alguna cosa 

no està bé a nivell  muscular, del disc o dels lligaments de la zona lumbar amb 

conseqüències inflamatòries més o menys greus. És una reacció defensiva amb un paper 

protector que ens impedeix fer altres moviments perillosos que agreujarien la situació. 

Aquesta fase pot durar un mes i generalment es resol prenent analgèsics i amb exercicis 

de rehabilitació.

El dolor crònic, sorgeix quan hi ha factors secundaris físics o mentals que s’interfereixen i  

fan que el dolor agut es torni crònic. Aquests factors poden ser l’accés de pes, el 

sedentarisme, l’estrès o factors socials com la insatisfacció laboral i l’ansietat.  Els 

símptomes del dolor crònic es poden prolongar a varis mesos, inclús quan no hi ha una 

lesió, i es manifesten amb dolor irradiat cap a les extremitats i la limitació de la mobilitat 

articular.  El dolor que sentim en aquest cas, no té una funció protectora, però es pot 

convertir  en una discapacitat  total o parcial de l’autonomia.

Què hem de fer per evitar o gestionar el mal d’esquena?

En el dos casos es aconsellable moderar la medicació i evitar el repòs absolut. És 

important,  com a mínim durant els 7 primers dies d’una fase aguda, fer exercicis de 

relaxació, estiraments i descàrrega que ens ajudaran a reduir la pressió  sobre els discs 

vertebrals. D’aquesta forma limitarem el dolor  i evitarem les recaigudes i la cronicitat. Al 

final de la fase aguda es recomanable fer diàriament exercicis isomètrics per reforçar la 

musculatura  i moviments d’estabilització  lumbar i mobilització. Si el dolor és crònic i s’han 

descartat lesions específiques com ara hèrnies discals, hem d’acceptar que els problemes 

són conseqüència d’una mala gestió de la nostra columna.

En aquest cas hem d’aprendre a fer correctament tots els moviments quotidians, les 

postures i  el descans…. A més haurem de realitzar exercicis funcionals i analgèsics a 

casa o assistint a classes d’Escola d’Esquena creades                                      

especialment per a prevenir el dolor i mantenir-nos                                            

independents  i actius per molts anys.



Múscul per a vèncer a l’envelliment

Fa temps que els metges i els especialistes en ciències de la salut i l’esport 
avisen que l’exercici físic és més important que alguns fàrmacs per a prevenir    
o  alentir  alguns efectes  de l’envelliment.

Les nostres capacitats físiques  milloren fins els 30-35 anys i després comencen a declinar. No 
podem evitar perdre-les a mesura que fem anys però si que podem gestionar la velocitat amb 
que es deterioren i, el més important, podem aconseguir ser independents  i fer les activitats 
diàries amb facilitat durant més temps . La recepta és l’exercici físic adequat  a la nostra edat i 
nivell de condició física.

Per què es perd múscul amb el pas del temps?

Els estudis fisiològics indiquen que, de mitjana, durant la 
tercera i quarta dècada de la vida perdem uns 200 grams de 
múscul, mentre que a partir dels 50 anys, la pèrdua passa a 
ser d’uns 450 grams a l’any. Amb el pas dels anys la força per 
agafar de les mans es pot arribar a reduir en un 40% i la força 
de les cames en un 50% , unes conseqüències de fer-se gran 
que limiten a la persona per a fer determinades tasques de la 
vida diària i influeixen en la capacitat de portar una vida 
independent.
Per això el que realment és important per a la salut  i la 
qualitat de vida de les persones és entrenar la força per a 
mantenir la seva capacitat funcional.

Què podem fer?

Afortunadament, els estudis mostren que amb només dos o tres mesos 
d’entrenament  s’observen diferències  significatives en la massa 
muscular de les persones grans.
Metges i especialistes en activitat física  asseguren que la pràctica regular 
d’exercici és sinònim de poder caminar més anys, de poder viure mes 
temps sol a casa i de continuar fent el que t’agradi, de tenir menys dolor 
a les articulacions, d’enderrerir la hipertensió i les complicacions 
cardiovasculars que van associades a l’edat.
Els especialistes adverteixen que per aconseguir efectes realment 
transformadors sobre la salut no n´hi ha prou amb un exercici lúdic com 
caminar, passejar amb bici o jugar a pàdel o a golf el cap de setmana. 
S´ha de fer exercici amb resistències a una intensitat moderada, de 
forma regular i amb supervisió d’un expert.



50 anys? Dona?
Canvis que no vols ni imaginar?

La millor solució: EXERCICI

Les dones entre els 45 i els 50 anys entren en una etapa de la vida que comporta canvis físics i 
psicològics. La menopausa és inevitable però podem actuar sobre els seus símptomes. Està 
comprovat que una de les maneres més eficaces és fent  exercici físic.

Els exercicis amb resistències (peses, gomes, màquines…) frenen l'osteoporosi

La pèrdua de massa òssia, comença a la tercera dècada de la vida i s’accentua durant la 
menopausa degut a la disminució dels  estrògens. Encara que caminar o córrer, practicar ioga o 
Pilates són activitats saludables, no són les més adequades per a incrementar la massa òssia. 

S'ha comprovat científicament que l’entrenament amb càrregues és l’únic capaç  realment 
d’incrementar la densitat mineral de l’esquelet i prevenir l’osteoporosi. Per exemple els exercicis 
d’aixecament de peses com BodyPump; de tracció amb màquines a la sala de fitness; o amb 
gomes o peses a les classes de tonificació.

L’exercici influeix  positivament sobre l’estat d’ànim

Amb l’activitat física s’alliberen endomorfines, hormones segregades pel nostre cervell i que 
proporcionen sensació d’alegria  i benestar.  Per aquest motiu l’exercici té una acció  protectora 
contra la depressió , els trastorn d’ansietat, l’estrès, la irritabilitat…

Ajuda a conciliar millor el son

L’ insomni és una altre de les molèsties associades a la  menopausa.                                      
L’exercici incrementa la producció de melatonina, una hormona                                            
implicada en la regulació dels patrons de la son-vigília. 

L’exercici ens ajuda a mantenir un pes adequat. 
Durant la menopausa  augmenta el pes corporal per 
l’acumulació de greix i la distribució d’aquest sobretot a la 
zona abdominal. Per a mantenir una composició corporal 
adequada (% de greix i de massa muscular) és indispensable 
fer exercici físic cardiovascular  (per exemple caminar o 
córrer, ciclisme, Zumba, Ritmix o Combat) i exercicis de força-
resistència muscular (màquines de resistència a la sala de 
fitness, classes de tonificació o BodyPump).
L’accés de pes és un factor de risc de moltes malalties tals 
com les cardiovasculars i la diabetis mellitus.


