
la columna vertebral 
 
La nostra columna vertebral és l’eix del nostre cos. És resistent i flexible gràcies a una xarxa 

de lligaments i a nombroses capes de músculs esquelètics. És una gran estructura articulada, 

composada de 7 vèrtebres cervicals, 12 vèrtebres dorsals i 5 vèrtebres lumbars. És 

important que aquest eix corporal estigui sa i treballi de manera correcta per el 

funcionament de tots els músculs i òrgans del cos. Fem dos exercicis per localitzar i sentir les 

diferents vèrtebres. (VÍDEO GATOVACA) 
 

les cervicals 

 

En tots els mamífers es compon de set vèrtebres que permeten girar el cap. La primera 

vèrtebra cervical (atles) forma amb l'os occipital del crani una articulació que li permet 

avançar i retrocedir. 

 

Fes-t’ un petit auto-massatge a les 7 vèrtebres cervicals. És important no prémer sobre la 

vèrtebra, fes una lleugera pressió just al costat d’ella, sobre els músculs paravertebrals. La 

primera vèrtebra cervical està entre les escàpules, és la que surt una mica. Després vas 

pujant, vèrtebra per vèrtebra. Les últimes cervicals no es perceben gaire, si portes el cap 

una mica endavant les sentiràs més. Notaràs com s’acaben les cervicals en el crani. Ara 

deixem caure el cap lleugerament cap a un costat. Intenta no moure les espatlles. Només es 

mou al cap. L’orella s’acosta a l’espatlla. Deixa que el cap pesi. Tiba, si és massa, torna una 

mica. Amb el pes del cap es va estirant el múscul esternoclidomastoïdal de l’altre costat. 

Canviem de costat.  

 

 

 

 

https://youtu.be/rvaMZgsz3XA


 

les dorsals  

 

Tenim 12 vèrtebres dorsals sobre les que s'articulen les costelles que formen la caixa 

torácica. Entre vertebra i vertebra trobem els discos intervertebrals, fets de cartílag, que 

proporcionen flexibilitat a la columna vertebral; són més elàstic que els ossos, resisteixen als 

xocs i a la compressió. Gràcies a ells la columna vertebral pot flexionar  i girar. 

 

Ens posem drets i flexionem una mica els genolls per treure la tensió a la zona lumbar. 

Per localitzar i sentir les vèrtebres dorsals farem un moviment amb el pit, obrirem el pit i 

tornarem al centre, primer lentament i després més ràpid, com si estiguessis fent un ball de 

hip-hop. (VÍDEO “DORSALS”) 

 

les lumbars  

 

Aquestes cinc vèrtebres són més grans que les altres, perquè suporten la major part del pes  

del cos. Abans de que caminessim drets, els homes anavem de 4 potes. El còccix és el vestigi 

involucionat de la nostra antiga cua. Està format per la fusió de les últimes vèrtebres 

lumbars. Encara que és una estructura petita forma part de la columna. El fet d’erigir-nos ha 

tingut un gran impacte, sobre tot sobre la zona lumbar, que es carrega molt més. Fem 

l’exercici de bascular la cadera (VIDEO LUMBARS) i moviments de gat i vaca per cuidar la 

zona lumbar. (VIDEO “GATOVACA”) 

 

flexió, extensió i torsió 

 

Per cuidar la columna vertebral hem de donar mobilitat a les vèrtebres. Podem fer tres 

moviments de columna: flexió, extensió i torsió. Comencem amb la flexió.  
 

Ens posem de peu i portem la nostra atenció cap a la columna vertebral. Creix, obrint el pit i 

allargant la teva columna cap el cel. Els peus estan separats a la distància dels nostres 

malucs, sentim els peus ben arrelats al terra. Per treure tensions a la part baixa de 

l’esquena, semiflexionem els genolls. Busca el punt de flexió amb els genolls  que et vagi bé 

per l'esquena. La barbeta baixa una mica en direcció al pit i així relaxem les vertebres a dalt, 

treient el pes del cap. Deixem que el cap pesi i vagi baixant més en direcció de l’esternum. 

Els braços relaxats al costat del cos. 

 

https://youtu.be/HcLgqPOVfLY
https://youtu.be/fFkH18lismI
https://youtu.be/rvaMZgsz3XA


 

 

 

Anem baixant vèrtebre a vèrtebre fins que ens quedem amb una esquena rodoneta i notant 

que s’estira. No baixis massa, quan les mans pengen a l’alçada dels genolls ja t’has passat.  

Torna a poc a poc i para en diferents llocs. Imagina que estàs contruint de nou la teva 

columna, com si fos un collaret de perlas o un trencaclosques. 

 

 

 

 

 

Ara creu els braços davant del pit i agafa les escàpules per fer una gran auto-abraçada. 

Respira bé amb aquesta postura. 

 

Proposem fer una extensió, inspirada per la figura de la cobra. Posa’t recte, Allarga tot el 

cos, creix des de la teva coroneta imaginant que has de portar la part alta del cap al cel.  

Inspira i ves creixent encara més. Ara treu el pit i porta al teva mirada cap al sostre i aixi el 

teu cap farà una extensió de cervicals.  La mateixa postura es pot fer estirat al terra com la 

postura “cobra” del ioga. (VÍDEO COBRA) 
 

Quan fem rodones amb la pelvis alternem flexió (quan estem davant) i extensió (quan estem 

darrere) . Canviem de costat. (VÍDEO LUMBARS) 
 

 

https://youtu.be/_Gc-giVqit4
https://youtu.be/fFkH18lismI


 

La torsió es produeix quan girem la columna en dos direccions oposades, com quan treus 

aigua d’una tovallola. Agafa’t la cintura amb un braç per davant i un braç per darrere i sense 

moure el tronc. Gira i mira enrere. Mira més enrere encara amb els ulls. Torna al centre, 

molt a poc a poc i canvia de costat.  Aquest moviment fa un massatge intern als teus orgàns, 

els ajuda a depurar, i els aporta més oxigen i sang.  

 

 

 

 

 


