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els bons consells

Les articulacions, essència 
del nostre moviment

L’
artrologia és la ciència 
que estudia les ar ti-
culacions, és a dir, les 
estructures del nostre 
aparell locomotor, que 

constitueixen la unió de dos o 
més ossos, per tant, són les 
responsables que el conjunt de 
prop dels 206 ossos dels hu-
mans s’uneixin per configurar 
el que coneixem com el nostre 
esquelet. A banda d’aquesta 
funció estructural, les articula-
cions són les responsables de 
possibilitar el moviment dels 
ossos, de fet el seu grau de 
moviment es veurà limitat pel 
tipus d’articulació on queden 
units amb els seus veïns. Però 
cal saber que no totes les arti-
culacions permeten el moviment 
dels ossos que les configuren. 
Així, i des del grau de moviment 
que permeten, podem classificar 
de manera genèrica les articula-
cions com a immòbils, semimò-
bils i mòbils. A les articulacions 
immòbils, els ossos encaixen 
entre ells molt estretament, i 
provoquen que l’estructura ar-
ticular sigui molt compacta i, 
com a resultat, impossibiliten el 
moviment dels seus ossos, per 
exemple, trobem aquest tipus 
d’articulacions al crani (sutures 
que uneixen els diferents ossos) 
i a la unió de les arrels de les 
dents amb els maxil·lars. A les 
articulacions semimòbils, les es-
tructures de contacte dels ossos 
són planes, tot i que la suma de 
moltes d’aquestes articulacions 
poden provocar 
molta mobili-
tat (columna 
ve r t eb ra l ) . 
A i x í  , e n t r e 
d’altres, es 
consideren ar-
ticulacions se-
mimòbils: les 
unions de les 
vèrtebres, les 
unions de les 
costelles amb 
l’estèrnum (a 
partir del cartílag) i la unió dels 
ossos del tars i del carp. I a les 
articulacions mòbils, les més im-
portants pel que fa a l’amplitud 
de moviment que permeten són 
també les més complexes, és 
a dir, en elles les superfícies 
de contacte dels ossos que les 

configuren no s’uneixen entre 
elles estretament, i són els ele-
ments articulars, com ara els 

lligaments, els que 
uneixen els ossos 
i els que refor-
cen, protegeixen 
i estabilitzen les 
articulacions. És 
per això que una 
inoportuna disten-
sió de lligaments 
en plena pràcti-
ca esportiva ens 
dificulta tant la 
mobilitat. Així, el 

conjunt de les arti-
culacions mòbils són aquelles 
més popularment conegudes: 
les del colze, el genoll, l’espatlla, 
el turmell...  

Una de les principals carac-
terístiques dels éssers humans 
és la magnífica capacitat que te-
nim per desenvolupar una gran 

quantitat de moviments, tots 
ells controlats pel nostre siste-
ma nerviós. Així, i amb una gran 
capacitat de precisió, podem en-
cistellar amb un moviment de 
canell, rematar de cap una pilo-
ta per posar-la lluny de l’abast 
del porter/a,  després d’un pre-
cís gir del coll i colpeix amb el 
frontal, saltar amb l’impuls del 
turmell per superar una tanca 
en una cursa atlètica..., i tan-
tes i tantes accions tècniques 
de cadascuna de les múltiples 
disciplines esportives que po-
dem arribar a practicar. Però 
perquè tot això sigui possible, 
no podem descuidar allò més 
important: la higiene de l’aparell 
locomotor i de tots aquells sis-
temes que permeten el seu òp-
tim funcionament. No oblidem 
que, a banda de permetre’ns la 
pràctica esportiva, el seu òptim 
funcionament serà fonamental 

El grau de moviment 
dels nostres ossos va 
en funció de quines 
són les articulaciones 
que els uneixen
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els consells

 articulacions 
immòbils: els ossos 
encaixen entre elles 
molt estretament 
i provoquen una 
estructura articular  
molt compacte. 
exemple: les del crani

 articulacions 
semimòbils: les 
estructures de 
contacte amb els 
ossos són planes. 
exemple: les unions  
de les vèrtebres 

 articulacions mòbils: 
les superfícies de 
contacte dels ossos 
que les configuren no 
s’uneixen entre elles 
estretament. exemple: 
els lligaments

els Tipus

la pràctica física i esportiva controlada és una de les millors 
mesures per prevenir trastorns a les nostres articulacions  
i evitar anar perdent gradualment qualitat de vida

Ignasi Caballé 
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pel manteniment d’una bona 
qualitat de vida, qualitat de 
vida que anem perdent amb 
l’aparició dels trastorns de 
l’aparell locomotor. ¿Us heu 
preguntat mai quantes per-
sones fan cua diàriament al 
seu metge de capçalera com 
a conseqüència de patir do-
lors articulars,  musculars, 
cervicals...? Segurament que 
si penseu en tots els vostres  
familiars més propers, us 
adonaríeu que estem parlant 
d’unes malalties força comu-
nes i esteses. I el pitjor de tot 
és que si no prenem mesures, 
i la pràctica física i esportiva 
controlada, n’és una d’elles, 
es pot donar fàcilment el cas 
que alguns d’aquests mals es 
converteixin en crònics. ¿Has 
sentit parlat de l’artritis? ¿I de 
l’artrosi? La primera, l’artritis, 
és una inflamació articular que 
es pot arribar a curar, però la 
segona, l’artrosi, és una dege-
neració articular que es dóna 
pel desgast del cartílag, que 
provoca un dolor horrible, que 
pot arribar a limitar, i molt, la 
nostra mobilitat, i que actual-
ment encara és irreversible.  No 
oblidis que els ossos també són 
estructures vives del teu orga-
nisme, que estant formats per 
cèl·lules com la resta d’òrgans 
(cor, pulmons, estómac...) i què 
per mantenir-los sans, també 
cal alimentar-los i sobretot cui-
dar-los. ¡Cuida’t i garanteix-te un 
futur ple de mobilitat i d’acció!
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