
 
 
 

 

 
NOTA DE PREMSA 

 
Els fisioterapeutes donen pautes per nedar sense 

patir dolor d’esquena 
 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del 
País Vasco i el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra han dedicat el 
videoconsell de juny als beneficis que aporta l’exercici al medi aquàtic per reduir el 
mal d’esquena. 

 
(Barcelona, 18 de juny de 2015)-. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco i el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Navarra han dedicat el videoconsell del mes de juny de la seva campanya de 
prevenció de lesions “12 mesos, 12 consells de salut” a la pràctica de la natació i a 
donar consells de com nedar per millorar les lesions d’esquena.  
 
Així, a través del videoconsell, els fisioterapeutes desaconsellen nedar a papallona 
si es pateix algun problema d’esquena, atès que aquesta postura genera un 
increment de la curvatura de la columna vertebral gens beneficiosa i, a més, pot 
provocar lesions al manegot dels rotatoris (conjunt de músculs i tendons que 
proporcionen estabilitat a l’espatlla). 
 
En aquest sentit, els experts recomanen nedar practicant un o un altre estil segons 
la patologia que es pateix. Per exemple, si es té problemes de cervicals, 
aconsellen nedar a crol amb el cap fora, a crol normal, a esquena normal i, 
sobretot, a braça si es tracta d’una rectificació, i a esquena amb la barbeta a prop 
del pit si es pateix hiperlordosi. 
  
Per a les persones que pateixin hipercifosi dorsal recomanen nedar a crol amb el 
cap enfora, sense hiperextensió cervical, o d’esquena amb la barbeta allunyada del 
pit. Així mateix, en cas de patologia lumbar, aconsellen nedar a crol amb el cap a 
dins, i en cas d’hiperlordosi, realitzar tots els exercicis d’esquena i braça vertical. A 
més, si es tenen problemes d’espatlla s’han d’evitar els estils de crol i esquena i 
nedar a l’estil braça.  
 
Els beneficis de l’exercici en el medi aquàtic 
 
D’altra banda, els fisioterapeutes recorden que la immersió a l’aigua té una sèrie 
de beneficis per a la salut, com és l’efecte drenant, i el fet que pesem menys, cosa 
que ajuda en processos de recuperació de postoperatoris, persones amb artrosi i 
artritis, embarassades, etc.  
 



A més, existeix un menor risc de caigudes per a les persones grans i es pot 
enfortir la musculatura sense càrrega articular. “No és necessari saber nedar, 
només cal poder caminar per l’aigua per aconseguir beneficis”, expliquen els 
responsables dels quatre col·legis professionals.  
 
Així, recorden que la fisioteràpia aquàtica té com a finalitat la rehabilitació o 
l’assoliment d’objectius específics físics i funcionals. “Els resultats obtinguts 
confirmen que l’activitat física terapèutica, independentment del medi en què es 
desenvolupi, és una bona estratègia per millorar les variables que es consideren 
amb major freqüència (qualitat de vida, estat general de salut física i mental, 
capacitat funcional i dolor) en pacients que pateixen patologia crònica 
musculosquelètica”, asseguren. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Campanya: “12 mesos, 12 consells de salut” 
Contacte: Silvia Quiñonero comunicacio@fisioterapeutes.cat // 93 446 41 78 


