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Al llarg de la vida, en un moment 
o un altre, totes les persones te-
nen mal d’esquena. El fet de ser 
una malaltia tan habitual de ve-
gades fa creure que és irremeia-
ble i es para poca atenció a la se-
va prevenció, però existeixen 
una sèrie d’exercicis que es po-
den fer per evitar patir aquest 
dolor incòmode. 

Malgrat que hi ha diverses te-
ories sobre com es genera el mal-
estar al coll, l’explicació és més 
senzilla del que sembla. «La cer-
vical és un punt diana», resumeix 
Cinta Mestre, fisioterapeuta i vi-
cesecretària del Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya. Tant és 
així que diverses circumstàncies 
poden fer que es reflecteixi la 
tensió en aquesta zona amb més 
facilitat que en altres zones. 

Al respecte, Mestre assegura 
que la zona del coll «se sol con-
tracturar per la falta de movi-
ment. Tenim tendència a ser una 
societat molt sedentària i a la 
llarga es torna rígida i es perd 
musculatura». Aquesta pèrdua 
de força ens fa més propensos a 
tenir dolors al cap del temps. 
Aquest fet, que afecta altres 
grups musculars, també pot aca-
bar afectant aquesta zona. Per 
exemple el mal d’espatlles, o el 
dolor dorsal pots anar pujant i 
acabar afectant el coll. 

Altres desencadenants 

Tot i que queda clar que els fac-
tors clau són el sedentarisme, la 
falta de mobilització de la zona i 
la falta d’exercici físic, hi ha 
 altres circumstàncies que  
poden contribuir que  
aparegui aquest dolor. 

De vegades, després de pas-
sar fred, també fa mal la zona 
cervical. Malgrat que sembla que 
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és el fred que ho provoca, el ve-
ritable causant és el reflex d’en-
congir les espatlles. No és el 
fred, sinó la tensió. «És una su-
ma de factors. El fred només 
provoca la reacció de tensió, 
d’encongiment, i això, sumat a 
la falta de musculatura, és el que 
provoca el dolor», explica Mes-
tre. Igual que passa a l’estiu amb 
l’aire condicionat, el fet de pas-

sar fred provoca una reacció 
muscular de contracció i això fa 
que es carregui la zona. 

En cas de sentir aquest dolor 
recurrentment, és recomanable 
visitar un fisioterapeuta per po-
der rebre una atenció personalit-
zada, però a manera preventiva i 
en cas d’aparèixer el dolor es po-
den fer una sèrie d’exercicis es-
pecífics que contribueixen a la 

salut de la musculatura de la zo-
na. Són els següents. 

Mobilitat  
del coll 

En primer lloc, podem fer movi-
ments de flexió i extensió del coll. 
Quan es fa aquest exercici, cal 
anar amb compte i el moviment 

ha de ser suau. És possible que se 
sentin molèsties o sensació de ri-
gidesa durant el procediment. 
Mentre es mou el cap endavant i 
enrere és bo respirar profunda-
ment. Després d’haver mobilitzat 
les vertebres cervicals, ara proce-
direm a fer un exercici semblant, 
però amb moviments de rotació 
del coll. Partint d’una posició 
d’estar dempeus i de cara anirem 
girant el coll com si volguéssim 
mirar per darrere de l’espatlla. 
Igual que amb l’exercici anterior, 
no hem de forçar el moviment i 
hem de parar en cas de sentir que 
el dolor s’incrementa. Després de 
fer els moviments anteriors, pro-
cedim a fer inclinacions del cap 
com si volguéssim recolzar-lo a 
les espatlles. Hem de mantenir 
l’esquena recta i no pujar les es-
patlles durant aquest exercici. Fi-
nalment, dibuixem cercles amb el 
cap, cap a un costat i cap a l’altre. 

Mobilitat de la 
zona cervical 

Per evitar dolors, és important te-
nir una bona mobilitat de la zona 
cervical i dorsal. Per això, mirarem 
d’involucrar les dues primeres 
vèrtebres durant l’exercici. Així, 
procedirem a moure cap endavant 
i cap enrere el cap com si volgués-
sim treure i ficar la papada. Des-
prés, és el torn de les cervicals bai-
xes, per a això, agafarem amb les 
mans les nostres espatlles i mira-
rem de posar-les cap endavant 
mentre inclinem el cap cap enrere. 

Exercitar la 
mobilitat dorsal 

Amb les mans a les espatlles di-
buixem cercles amb les espatlles. 
Com més gran sigui el cercle que 
dibuixem, més estarem mobilit-
zant. Moltes vegades, la causa del 
dolor cervical és també un dolor 
dorsal, per això, mobilitzar l’es-
patlla pot ajudar a alleujar el dolor. 
Després d’això, procedim a estirar 
les espatlles, entrellaçant les 
mans, aixecant-les amunt i enre-
re. En l’exercici hem d’anar amb 
compte amb apujar les espatlles o 
mobilitzar la dorsal. També po-
dem estirar el pectoral entrella-
çant els dits a l’esquena i mirant 
d’aixecar els braços. n

Les contractures  
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de moviment 
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