
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Els fisioterapeutes catalans expliquen com 
minimitzar el risc de patir lesions durant la pràctica 

de l’esquí 

D’acord amb les dades recollides a l’estudi1 publicat al butlletí oficial de Wilderness & 
Environmental Medicine, un 43% dels accidents que succeeixen durant la pràctica de 
l’esquí té com a resultat una lesió de genoll, percentatge que disminueix si ens fixem 
en altres parts del cos com l’espatlla (12%) o el dit polze (8%).  

Tenint en compte aquestes dades i el fet que la temporada d’esquí a casa nostra ja 
està a ple rendiment, des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya creiem 
necessari donar unes indicacions bàsiques que minimitzin el risc de patir lesions 
durant la pràctica de l’esquí. 

Entre d’altres, hem considerat tres aspectes essencials que cal tenir en compte: 

 El material: es recomanable revisar que estigui en bon estat, especialment les 
fixacions. A banda, hem de tenir present que l’angle d’inclinació que té la bota 
cap endavant provoca que la tíbia quedi avançada respecte del fèmur, fet que 
incrementa la tensió del lligament creuat anterior quan l’esquiador està inclinat 
cap enrere. 

 L’exigència: cal adequar-la al nivell tècnic que tenim. La pràctica de l’esquí s’ha 
convertit en un esport de masses i no tothom està preparat per realitzar la 
mateixa activitat ni al mateix nivell.  

 L’activitat física: la manca d’activitat física i la vida sedentària incrementen les 
probabilitats de patir lesions mentre es practica aquesta modalitat esportiva. 
Per aquest motiu, els fisioterapeutes recomanem realitzar, durant tot l’any, 
exercicis que treballin la força i l’estabilitat a les extremitats inferiors per tal de 
millorar la coordinació dels moviments, l’elasticitat articular i incrementar la 
força muscular. 
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D’altra banda també volem incidir en la importància de fer un escalfament previ a la 
pràctica de l’esquí, mobilitzant, especialment, la musculatura de les cames: 
quàdriceps, isquiotibials i glutis. Un bon escalfament reduirà la probabilitat de lesió, de 
la mateixa manera que realitzar estiraments d’aquests mateixos músculs un cop 
finalitzada la jornada, ens ajudarà a gaudir d’una recuperació més ràpida. 
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