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Flexibilitat i estiraments
La flexibilitat és una qualitat física bàsica del cos, que 
consisteix en la capacitat dels músculs i lligaments 
d’estirar-se per poder-se adaptar a un nou valor d’amplitud 
de moviment. 

La flexibilitat és la qualitat que ens permet fer 
moviments amb la màxima amplitud.

La flexibilitat depèn d’aquests factors:

1. L’elasticitat muscular, que és la capacitat que 
té el múscul d’escurçar-se i d’estirar-se.
2. La mobilitat articular, que és el grau de 
moviment que té cada articulació.

La flexibilitat és l’única qualitat bàsica del cos que anem 
perdent amb l’edat; per tant, és molt important mantenir-la 
el màxim de temps possible.

Sense aquesta qualitat, som molt vulnerables de patir 
lesions musculars i lligamentoses, que afecten la qualitat 
de vida.

La millor manera de conservar i augmentar la flexibilitat 
és fer estiraments musculars. 

L’estirament muscular és una forma d’exercici físic en 
què un determinat múscul esquelètic (o grup de músculs) 
és deliberadament estès, amb la finalitat de millorar-ne 
l’elasticitat i aconseguir un to muscular relaxat.

Els estiraments musculars aconsegueixen diversos efectes 
sobre el cos:

Efectes preventius
•	Prevenció de lesions musculars, tendinoses i capsulars.

Efectes mecànics
•	Manteniment i millora de la mobilitat articular.
•	Millora de la flexibilitat.

Afavoriment de la circulació de les venes.
Producció de cicatrius musculars més funcionals. 

Efectes neurofisiològics
•	Activació del reflex miotàtic invers, de manera que 

permet al múscul més quantitat d’estirament.
•	Ruptura del cercle viciós: dolor-contractura-dolor-

retracció-dolor.
•	Millora de l’esquema corporal i les qualitats 

propioceptives.

•	Equilibri de la sinergia agonista-antagonista (qualitat 
del múscul que fa que quan aquest es contrau 
[agonista], el seu múscul contrari [antagonista] es 
relaxi per permetre el moviment).

Efectes terapèutics
•	Millora de rangs de moviment després de lesions.
•	Millora de les seqüeles de les immobilitzacions.
•	Efecte analgèsic.
•	Consecució d’un reforç muscular dels músculs 

atrofiats (atròfia: falta de força).
•	Disminució de l’espasticitat (augment de to muscular 

a causa d’una lesió del sistema nerviós central).

Per a millorar la flexibilitat a través dels estiraments, hi 
ha algunes precaucions que hem de tenir en compte. 
Són aquestes:
•	Els exercicis per a millorar la flexibilitat es fan 

lentament.
•	Un exercici de flexibilitat pot causar una certa 

molèstia, mai dolor! 
•	Progressió i continuïtat són dos principis fonamentals. 

La millora s’aconsegueix per un treball regular i 
freqüent, fet de manera progressiva.

•	Quan es fan exercicis per a millorar la flexibilitat, 
cal respirar lentament, mai en apnea (sense respirar, 
aguantant l’aire). És aconsellable que quan forcem 
l’estirament anem traient l’aire a poc a poc.

•	La durada dels estiraments musculars ha de ser de 
uns 45 a 60 segons per estirament i múscul (o grup 
muscular).
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