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Resum 

Objectiu: aquest estudi pretén avaluar l’impacte de la implementació d’un programa de 

CORE i stretching global actiu en transportistes de càrregues pesades en relació a la 

funcionalitat de la zona lumbar. Mostra: sis homes que presenten dolor lumbar (entre 3 

i 7 EVA), transportistes Cooperativa d’Apotecaris, d’entre 35-65 anys dividits en dos 

grups (grup control i grup intervenció). Metodologia: estudi de tipus quantitatiu en el 

qual s’ha realitzat una intervenció a un sol grup experimental escollit de manera no 

aleatòria. El disseny de l’estudi ha sigut quasi experimental. L’estudi es realitza de 

manera longitudinal durant 4 setmanes, i és de tipus prospectiu, realitzant una avaluació 

pre intervenció i una post intervenció als 2 grups. Variables: programa de CORE i 

stretching global actiu i dolor lumbar. Instruments: per a la mesura de la variable 

dependent s’han utilitzat dos qüestionaris. El primer és l’escala visual analògica (EVA) i 

l’altre és l’escala d’incapacitat per dolor lumbar d’Oswestry. Intervenció: realització d’un 

programa de CORE i stretching global actiu durant 4 setmanes a raó de 2 dies per 

setmana. Cada sessió té una durada de 40 minuts en la que consta d’una fase 

d’activació on es realitza mobilitat articular, la part principal on es fa un treball de CORE 

i una tornada a la calma on es treballa la flexibilitat a través de l’SGA. Resultats: es 

mostra una disminució en el grau d’intensitat del dolor a nivell lumbar, tot i que amb 

resultats no significatius. Conclusions: la combinació de CORE i l‘SGA tenen un efecte 

beneficiós en relació a la funcionalitat de la zona lumbar del transportista de càrregues 

pesades. Tot i això els resultats no són significatius i per tant s’han de fer més estudis 

amb mostres més grans i major temps d’intervenció. 

Paraules clau: dolor lumbar, CORE, stretching global actiu, transportista. 
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Abstract 

Objective: This study aims to evaluate the impact of the implementation of a CORE 

program and active global stretching in heavy loaders in relation to the functionality of 

the lumbar area. Sample: six men with lumbar pain (between 3 and 7 EVA), carriers 

Cooperative of Apothecaries, between 35-65 years divided into two groups (control 

group and intervention group). Methodology: Quantitative type study in which an 

intervention was performed in a single experimental group chosen in a non-random way. 

The design of the study has been almost experimental. The study was conducted 

longitudinally for 4 weeks, and is prospective, performing a pre-intervention evaluation 

and a post intervention in the 2 groups. Variables: CORE program and active global 

stretching and lower back pain. Instruments: Two questionnaires were used to measure 

the dependent variable. The first is the analog visual scale (EVA) and the other is the 

scale of incapacity for Oswestry lumbar pain. Intervention: conducting a CORE program 

and active global stretching for 4 weeks at 2 days per week. Each session lasts 40 

minutes, which consists of an activation phase where joint mobility is carried out, the 

main part where a CORE work is done and a return to calmness where flexibility is 

worked through the SGA. Results: shows a decrease in the intensity of the pain at the 

lumbar level, although with no significant results. Conclusions: the combination of 

CORE and SGA have a beneficial effect in relation to the functionality of the lumbar area 

of the heavy loader carrier. However the results are not significant and therefore more 

studies have to be done with larger samples and longer intervention time. 

Keywords: low back pain, CORE, stretching global active, carrier. 
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1. Introducció 

L’estudi que es presenta a continuació “Impacte d’un programa de CORE i stretching 

global actiu en transportistes de càrregues pesades en relació a la funcionalitat de la 

zona lumbar” correspon al Treball de Fi de Grau del Grau en Ciències de l’Activitat Física 

i de l’Esport, i està tutoritzat per la Marta Solà Serrabou. 

El tema de l’estudi s’ha escollit per vàries raons: primer de tot, el pare de l’autor i 

companys de treball del pare, fa temps que patien de dolor lumbar, cosa que afectava 

molt a l’hora d’exercir la seva professió de transportista de càrregues pesades, i per tant, 

intentar conèixer més a fons el perquè d’aquest dolor, i intentar trobar-hi una solució, 

creava un gran interès i alhora motivació en aquest treball, i a més suposava un gran 

repte portar-ho a terme mitjançant la combinació de les tècniques de CORE i stretching 

global actiu dins una mateixa intervenció. 

El treball està dividit en diferents parts, que en el seu ordre donen sentit a aquest projecte, 

i que s’explicaran a continuació. 

En el primer apartat, es troba una recerca teòrica que té com a objectiu contextualitzar 

la part pràctica del projecte. Així doncs en aquesta part, primer i trobem informació a 

nivell anatòmic  sobre la columna vertebral i les seves principals regions. Seguidament 

es realitza una repassada dels principals trastorns múscul-esquelètics que afecten la 

societat i la prevalença d’aquests. A continuació s’aprofundeix descrivint, classificant, 

dient els factors de risc, els símptomes i el tractament del dolor lumbar, per tal de lligar-

ho amb la professió de la mostra s’ha buscat els problemes múscul-esquelètics laborals 

dels transportistes, així com els factors de risc, i es finalitza fent una revisió bibliogràfica 

dels programes d’activitat física per problemes múscul-esquelètics lumbars on es parla 

de què la combinació de les tècniques de CORE i stretching global actiu poden ser un 

bon tractament per aquest dolor lumbar. 

En el segon apartat es planteja la pregunta de recerca, seguit dels objectius de l’estudi 

i de la hipòtesi final sobre quins seran els resultats. 

En el tercer apartat es troba la metodologia que s’ha seguit per dur a terme la intervenció 

amb el programa de CORE i stretching global actiu tant en el grup control (n=3) com en 

el grup intervenció (n=3) de l’estudi. Aquí s’explica la mostra que s’ha utilitzat, el 

procediment i disseny que s’han utilitzat, el tipus d’intervenció que s’ha fet i els 

instruments que s’han utilitzat per avaluar les variables de l’estudi. 
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En quart lloc es mostren els resultats obtinguts dels dos qüestionaris utilitzats tant en la 

pre intervenció com en la post intervenció per cada grup de la mostra. Uns resultats que 

es discuteixen en l’apartat següent on es comenten els resultats i es comparen amb 

resultats d’altres estudis similars al nostre. 

Finalment, s’exposen les conclusions on es revisen els resultats finals, i on es comenta 

l’assoliment de la hipòtesi. A part, es realitza una reflexió sobre la utilitat i importància 

del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i les seves assignatures en relació a 

la realització d’aquest treball. 
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2. Marc teòric  

2.1 Anatomia columna vertebral 

La columna vertebral, també denominada espina dorsal, representa al voltant de dues 

cinquenes parts de la longitud del cos i està composta per una sèrie d’ossos anomenats 

vèrtebres. Aquesta funciona com una vara forta i flexible amb elements que li 

proporciona mobilitat cap endavant, endarrere, lateralment i també pot girar sobre el seu 

eix. Les seves principals funcions són protegir la medul·la espinal i servir de suport pel 

cap, a més a més, és el lloc d’inserció de les costelles i els músculs de l’esquena. 

La columna vertebral d’un adult té 26 vèrtebres i aquestes tenen la següent distribució 

(vegeu figura 1): 

- 7 vèrtebres cervicals, a la regió del coll. 

- 12 vèrtebres toràciques, a la regió posterior de la caixa toràcica. 

- 5 vèrtebres lumbars, que són el suport de la porció inferior de l’espatlla. 

- 1 os sacre, format per 5 vèrtebres sacres fusionades. 

- 1 os còccix, format per 4 vèrtebres coccigeals fusionades. 

Les vèrtebres cervicals, dorsals i lumbars són mòbils, mentre que sacre i el còccix són 

ossos immòbils (Tortosa i Derrickson, 2006). 

La columna vertebral disposa de tres regions principals (Ullrich, 2014): 

2.1.1 La regió cervical: el coll suporta el pes del cap i protegeix els nervis que 

surten del cervell fins a la resta del cos. La majoria de la rotació de la columna 

cervical prové dels segments superiors mentre que la major part del moviment de 

flexió/extensió prové de les C5-C6 i C6-C7. 

2.1.2 La regió toràcica: la columna toràcica és bàsicament una caixa resistent 

dissenyada per protegir els òrgans vitals com el cor i pulmons. La part superior de 

l’esquena no està dissenyada pel moviment i, per tant, les lesions en aquesta regió 

són poc freqüents. No obstant això, la irritació dels grans músculs de l’esquena i 

espatlles o la disfunció articular a la part superior de l’esquena poden produir dolor 

d’esquena molt molest. 

2.1.3 La regió lumbar: la part baixa de l’esquena té més mobilitat que la regió 

toràcica i també suporta el pes del tors. Degut això, és la part de la columna que es 

lesiona amb major freqüència. 
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El moviment de la regió lumbar està dividit en tres segments de moviments, encara que 

una gran quantitat de moviment es produeix en els segments caudals (L3-L4 i L4-L5). A 

conseqüència, aquest dos segments són els que tenen major probabilitat de lesionar-se 

per desgast. Els dos últims discs (L4-L5 i L5-S1) d’aquesta regió són els que han 

d’esforçar-se més i tenen major probabilitat de patir una hèrnia. Això pot causar 

lumbàlgia i possiblement entumiment que irradia a través de la cama fins al peu produint 

una ciàtica. 

 

Figura 1. Columna vertebral. Extret de M. Rodts. (2017). Copyright Digital Millennium. 

És sobre la regió lumbar, més concretament en la lumbàlgia on es centrarà aquest estudi. 

2.2 Problemes múscul-esquelètics 

Els trastorns múscul-esquelètics s’entenen, segons el (National Institute for 

Occupational Safety and Health 1997, p. 213 citat per Piedrahíta, 2004) com un conjunt 

de lesions i símptomes que afecten el sistema osteomuscular i a les seves estructures 

associades, és a dir, ossos, músculs, articulacions, tendons, lligaments, nervis i sistema 

circulatori.  

Yelin (1992), explica que aquests trastorns representen a l’actualitat un dels principals 

problemes de salut en els països occidentals, ja que, presenta un alt índex de morbiditat 

relacionada principalment a la seva enorme incidència i prevalença , representant el 

40% de totes les malalties cròniques. 
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Segons Manent, Ramada i Pujadas (2016) els trastorns múscul-esquelètics són la 

primera causa d’incapacitat temporal en Espanya i la segona a Catalunya. Per altra 

banda, el diagnòstic més freqüent va ser la lumbàlgia (35,07%) (veure taula 1): 

Taula 1. Episodis d’incapacitat temporal per patologia osteomuscular (10 diagnòstics 

més freqüents) i duració mitjana, d’acord al diagnòstic. Catalunya, 2007-2010.  

 

Nota. Extret de “Duración y características de los episodios de incapacidad temporal por trastornos músculo-

esqueléticos en Cataluña, 2007-2010”, de I. Manent, J.M. Ramada i C. Serra, 2016, p. 225. Copyright 2016 

de Ignasi Manent Bistué et al. 

 Més concretament, l’ESCA (2014) apunta que els principals trastorns que pateix o ha 

patit la població adulta són diferents per grup d’edat i per sexe. El mal d’esquena lumbar 

o dorsal i el mal d’esquena cervical són els dos trastorns crònics més freqüents entre 

les dones de 15 a 44 anys, mentre que per als homes aquests trastorns estan en segon 

i quart lloc. 

D’entre tots els trastorns múscul-esquelètics, en aquest estudi ens centrarem en la zona 

lumbar. 

2.3 Columna lumbar 

Dels nombroses síndromes i lesions que podem patir a nivell múscul-esquelètic ens 

centrarem solament amb el dolor lumbar o lumbàlgia. 

2.3.1 Dolor lumbar - lumbàlgia 

El dolor lumbar (en llengua anglesa low back pain i en endavant abreujat com LBP) és 

definit com un dolor a la zona lumbar baixa de l’esquena, podent ser intermitent o 

constant (Marsden i Schwellnus, 2010). És un problema que afecta el 70-80% de la 
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població general en algun moment de la seva vida (Morales, Queraltó i Fernámdez, 

2008). 

Aquest dolor lumbar pot desencadenar en una lumbàlgia (“lumb-” de columna lumbar i 

“-àlgia” de dolor) definida com a dolor o sensació de molèstia que es localitza entre 

l’última costella i la zona glútia, i que pot anar acompanyat o no d’irradiació a l’extremitat 

inferior (European Commission Cost B13, 2005 i Chou et al, 2007, p. 25 citat per Valle i 

Olivé, 2010).  

2.3.2 Classificació del dolor lumbar  

El LBP es pot classificar de diferents formes, entre elles pel temps d’evolució i el seu 

origen. 

Temps d’evolució 

 Per una banda, Pérez (2006) classifica aquest LBP segons el temps d’evolució com: 

- LBP agut:  És difícil concretar de manera unilateral el temps d’evolució, ja que, alguns 

autors consideren que aquestes lumbàlgies són les que tenen un temps d’evolució 

inferior a les 4 setmanes, per altres serien les que no van més enllà de les 2 setmanes 

o inclús de la primera setmana. 

- LBP subagut: Hi ha autors que consideren que aquestes lumbàlgies són les que tenen 

un temps d’evolució compres entre les 4 i 12 setmanes, per altres en canvi, serien les 

compreses entre les 2 i 12 setmanes o inclús entre la primera i les 7 setmanes. 

- LBP crònic: Per uns autors serien les que tenen un temps d’evolució superior als 3 

mesos, mentre que per altres serien les que superen les 7 setmanes. 

Origen  

Per altra banda, Waddell (2005) ens ensenya una classificació internacionalment 

acceptada del LBP segons el seu origen que es divideix en tres categories: 

- Patologia espinal especifica. 

- Dolor de l’arrel del nervi/dolor radicular. 

- LBP no específic. 

Aquest últim és el més comú dels tres i es defineix com el dolor més o menys intens, 

que modifica la seva intensitat en funció de les postures i l’activitat física, s’acompanya 
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de dolor amb el moviment i pot associar-se o no al dolor referit o irradiat (Moix et al, 

2008). 

Atenent factors etiològics, ens crida l’atenció que el 85% dels casos de LBP s’atribueixen 

a una causa inespecífica , ja que no es pot realitzar un diagnòstic definitiu a través dels 

mètodes radiològics actuals (Moix, Cano i Grupo español de Trabajo del Programa 

COSTB13 , 2006). 

2.3.3 Símptomes  

Hi ha diferents classificacions segons els signes i símptomes, alguns autors no tenen en 

compte el diagnòstic de la patologia i d’altres es centren en l’examen clínic per una 

estratègia en el tractament (Fransoo, 2003). 

La majoria de classificacions dels símptomes de dolor lumbar tenen en compte qualsevol 

combinació dels següents símptomes (Fransoo, 2003): 

- Dolor zona baixa de l’esquena 

- Presencia de rigidesa 

- Espasticitat (contractures) 

2.3.4 Factors de risc 

El coneixement dels factors de risc pel desenvolupament de dolor lumbar pot ser útil a 

l’hora d’adquirir estratègies preventives (Guía de Práctica Clínica sobre Lumbalgia, 

2007). 

Factors de risc no modificables: 

- Edat 

- Sexe 

- Genètica 

Factors de risc modificables:  

- Factors psicosocials laborals 

- Obesitat 

- Tabac 

- Activitat física en el treball 

- Activitat esportiva 

- Inactivitat física 
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2.3.5 Tractament 

El tractament de les lumbàlgies es pot abordar des de diferents línies d’actuació (Guía 

de Práctica Clínica sobre Lumbalgia, 2007): 

 Tractament mèdic: els grups farmacològics que s’utilitzen amb major freqüència són: 

- Analgèsics 

- Antiinflamatoris no asteroïdeus 

- Relaxants musculars 

- Antidepressius 

 Tractament fisioterapèutic: s’utilitzen tècniques manuals com: 

- Massatge 

- Manipulació 

 Tractament d’exercici físic: un programa controlat i progressiu disposarà d’aquest 

tres components: 

- Condicionament aeròbic  

- Exercicis d’estiraments 

- Exercicis d’enfortiment 

Els objectius d’aquest tractament han de ser (Fransoo, 2003): 

- La disminució del dolor 

- Introduir forces no destructives per fomentar el moviment 

Moix, Cano i Grupo español de Trabajo del Programa COSTB13 (2006), recomana la 

prescripció d’exercici a partir de les 2-6 setmanes (i no abans) i escola d’esquena a partir 

de les 4-6 setmanes (sempre que es centri en conceptes “d’actitud activa” i no “d’higiene 

postural”). 

Conesa i Moya (2005) afirma que la lumbàlgia és un greu problema en l’àmbit 

sociosanitari i si parlem del cos econòmic associat a la lumbàlgia a nivell espanyol, 

segons un estudi epidemiològic realitzat per la Sociedad Española de Reumatología en 

el nostre país, la lumbàlgia seria la malaltia amb major prevalença en la població adulta 

de més de 20 anys, amb un 14,8% de lumbàlgia puntual i un cost de 75 milions d’euros 

(EPISER, 2001, p.382 citat per Morales, Queraltó i Fernámdez, 2008). 

Després d’haver classificat i definit els tipus de LBP o lumbàlgies que hi ha, hem decidit 

centrant-se en aquest estudi en el LBP inespecífic o lumbàlgia inespecífica, ja que, és 

la que té un major impacte i incidència tant a nivell sociosanitari com econòmic.   
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2.4 Problemes múscul-esquelètics laborals dels transportistes 

El transport constitueix una activitat econòmica que des de la dècada dels anys setanta 

ve experimentant un desenvolupament extraordinari. Aquest sector econòmic 

representa aproximadament 1 bilió d'euros anuals, la qual cosa equival a més del 10% 

del producte interior brut de la Unió Europea i aporta uns 10 milions de llocs de treball 

(Llibre Blanc aportat per la Comissió Europea, 2001, citat per Cachafeiro, 2006). 

En el mateix llibre s’explica que el transport per carretera representa avui dia un 44% 

del transport de mercaderies, enfront d'un 41% per a la navegació de curta distància, un 

8% per al ferrocarril i un 4% per a les vies navegables. El predomini del transport per 

carretera és encara més impressionant per als passatgers, ja que representa una quota 

de mercat del 79%, enfront del 5% per al transport aeri, a punt de superar al transport 

ferroviari, que no va més enllà del 6%. 

El sector del transport per carreteres, amb empreses de menys de 100 treballadors, no 

duen a terme correctament les revisions mèdiques en els controls de vigilància de la 

salut en l’esquema de prevenció de riscs laborals, el que deriva un gran nombre de 

malalties de caràcter laboral cap al sistema de salut de la Seguretat Social (Pedragosa, 

2008). 

En l’àmbit espanyol, si busquem els riscs laborals-vials relacionats amb els 

transportistes per carretera quasi mai apareixen llistats amb les malalties professionals. 

Hem d’anar a treballs internacionals per recollir les referències més destacades: 

 A l’estudi de (M. Chirón, 1988 p. 8 citat per Pedragosa, 2008) veiem per ordre 

decreixent, les patologies associades a la professió de transportista de carretera: 

- L’obesitat. 

- El tabaquisme. 

- Els dolors d’esquena a l’altura de les vèrtebres cervicals i de les vèrtebres 

dorsals i lumbars. 

- El consum diari d’alcohol. 

- La hipertensió arterial. 

- Els dolors o signes funcionals de l’aparell digestiu. 

- Els quists pilòrics (a l’altura de la regió sacrococcígia). 

Des del punt de vista reumatològic, es presenta com a factor més freqüent les 

lumbàlgies i amb el temps les hèrnies discals. Entre les raons que poden contribuir al 
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seu desenvolupament trobem: estar assegut constantment, les vibracions, la 

musculatura paravertebral poc treballada i l’obesitat. 

 A les conclusions de l’estudi de Van Ouwerkerk (1988, p. 10) citat per Pedragosa 

(2008)  es diu que una proporció important de conductors es queixen de dolors 

d’esquena, seguit en igual importància per les alteracions derivades de la tensió 

nerviosa. 

 Dins l’estudi de Backman (1983, p. 10) citat per Pedragosa (2008)   trobem els 

resultats de l’enquesta on mostren que: 

- Més d’un 70% de conductors sofrien dolors d’esquena. 

Per altra banda, aquest estudi demostra que l’edat en què es retiren de la professió és 

entre els 45 i els 49 anys i que un 66% ho fa a causa d’alguna malaltia que els invalida 

per seguir exercint-la. Les causes més comunes són les alteracions cardiovasculars 

(angines de pit), seguides de lesions d’esquena o d’incapacitacions degudes a accidents 

(Pedragosa, 2008). 

En aquest estudi ens centrarem en transportistes per carretera, més concretament 

transportistes de càrregues pesades que treballen en una cooperativa d’apotecaris. 

2.5 Factors de risc  

En estudis relacionats amb la càrrega física laboral dins el treball amb transportistes 

veiem que els elements que més vegades es valoren i analitzen són: 

- Agenollar-se i ajupir-se. 

- Aixecar o estirar pesos. 

- Vibració corporal. 

En aquest sentit, l’estudi d’Hoogendoorn, Poppel, Bongers, Koes i Bouter (1999) on 

s’analitzava la càrrega física durant el treball, es troba una forta evidencia pel que fa a 

la vibració corporal, l’elevació de pesos i flexió i/o torsió del tronc respecte al risc de patir 

dolor lumbar. 

En un altre estudi on es feia un seguiment del nivell d’activitat física en el treball i el risc 

de patir dolor lumbar crònic, indica que el treball extenuant i l’aixecament d’objectes 

pesats augmenta el risc de dolor lumbar crònic en dones i homes (Heuch, Heuch. I, 

Hagen i Anker, 2017). 
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Dins la mateixa línia, la metanàlisi i les estimacions de risc de patir dolor lumbar que 

apareixen a l’estudi de Coenen, Gouttebarge, Burght, Dieën, Dresen, Beek i Burdorf 

(2014) van demostrar que la intensitat i freqüència d’elevació varen ser significativament 

associats amb la incidència anual de dolor lumbar d’espatlla (LBP). En aquest mateix 

estudi explica que l’elevació de més de 25 kg o aixecar més de 25 vegades al dia pot 

conduir a un augment de les incidències anuals de LBP del 4,3% i el 3,5% 

respectivament. 

En conclusió, es pot afirmar que algunes de les activitats físiques que es realitzen en el 

desenvolupament d’alguns llocs de treball (vibració corporal, elevació de pesos i flexió 

o torsió del tronc) poden ser considerades com desencadenants de dolor lumbar. Per 

altra banda, segons Hoogendoorn et al (1999) no existeix evidència de què la realització 

d’exercici físic sigui un factor de risc pel desenvolupament de la lumbàlgia. 

 Malgrat l’alt índex de patir malalties múscul-esquelètiques, l’ergonomia habitualment en 

les empreses no és un tema prioritari de prevenció. 

2.6 Programes d’activitat física per problemes múscul-

esquelètics lumbars 

Després de fer una revisió bibliogràfica per conèixer quins programes d’activitat física 

milloren la funcionalitat de la zona lumbar, destaquem aquests estudis. 

En un primer estudi s’analitzaven les modalitats de Pilates, gimnàstica abdominal 

hipopressiva i programes tradicionals, amb l’objectiu de conèixer quin programa 

d’exercici desenvolupava més la força muscular, flexibilitat de columna lumbar i 

membres inferiors (Galindo i Espinoza, 2009). 

 

Estudi 1: 

Galindo i 

Espinosa, 2009 

 

Mostra 16 dones i 14 homes amb una edat de 36,6 ± 6,2 

anys amb diagnòstic de lumbàlgia mecànica 

crònica, dividits en tres grups intervenció.  

Intervenció - Grup programa tradicional (n=10) on realitzaven 

exercicis de relaxació, respiració, flexió i extensió 

de columna lumbar, isomètrics de glutis i 

abdomen. 

- Grup programa Pilates (n=10) aplicació baix 

aquesta modalitat, amb exercicis de respiració, 
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relaxació, enfortiment abdominal i flexibilitat per 

columna i membres inferiors. 

- Grup gimnasi abdominal hipopressiva (n=10) 

que rebien exercicis de respiració, relaxació i 

enfortiment en diferents posicions, basant-se en 

el principi de l’estabilització lumbar. 

Tractament de 20 sessions de 40 minuts. 

Valoració Història clínica completa, valoració de flexibilitat 

de membres inferiors, soli, bessons, isquiotibials, 

columna lumbar, força muscular abdominal, 

paravertebrals (escala de Lowett) i estudi 

d’electromiograma.   

Conclusions El mètode Pilates va ser el tractament que va 

obtenir el benefici més gran en la valoració clínica 

i electrofisiològica. 

 

En el següent article de Ángel, Martínez, Saturno i López (2015), es realitza una revisió 

sistemàtica de guies de pràctica clínica basades en evidencies que tinguin 

recomanacions explícites sobre el tractament de dolor lumbar crònic, amb l’objectiu 

d’analitzar el seu contingut i sintetitzar-lo a fi de poder traslladar-ho a la pràctica. 

 

Estudi 2: Ángel, 

Martínez, 

Saturno i López, 

2015 

 

Mostra 746 resultats d’on s’identifiquen 20 guies de 

pràctica clínica potencials. D’aquestes 20 guies 

primerament en van excloure 12, però finalment 8 

varen ser incloses. 

Valoració Anàlisis i identificació  del nivell d’evidència i força 

de recomanació. 

Conclusions L’exercici i l’escola d’esquena s’estableixen com 

la base del tractament no farmacològic aportant 

l’evidencia més solida, a més de tenir una menor 

incidència d’efectes secundaris. 
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En el següent article de Cuesta, García, Labajos i González (2010),  s’analitza 

l’efectivitat clínica d’un programa de fisioteràpia multimodal complementat amb carrera 

aquàtica d’alta intensitat sobre la lumbàlgia mecànica inespecífica crònica, amb 

l’objectiu d’avaluar la mida de l’efecte de la intervenció i si existeix alguna diferència 

significativa dintre el grup una vegada finalitzat el programa d’intervenció.  

 

Estudi 3: 

Cuesta, García, 

Labajos i 

González, 2010 

 

Mostra Grup de 43 subjectes, 28 dones i 15 homes amb 

una edat de 48 ± 7,97 amb diagnòstic de 

lumbàlgia mecànica inespecífica crònica. 

Intervenció  Programa de fisioteràpia multimodal consta del 

següents punts: 

- Valoració individual: entrevista clínica general. 

- Programa individual d’exercici físic terapèutic 3 

cops per setmana durant 8 setmanes. Teràpia 

manual per la normalització del moviment i 

l’ensenyança de l’estabilització segmentària. 

- Sessió de 60 min: 15 min millora de mobilitat 

mitjançant teràpia manual i estiraments de les 

principals cadenes musculars, 15 min control 

motor de l’estabilització lumbopèlvic i 30 min de 

resistència i enfortiment muscular. 

 Complementació que consta d’exercici aeròbic 

mitjançant carrera aquàtica (CA). 

-  Temps total per sessió de CA, exercici continu 

durant 20 min a intensitat controlada en la zona 

de transició aeròbic-anaeròbic.  

-  Duració de 8 setmanes. 

Valoració Escales i qüestionaris: Grau d’incapacitat física 

(Roland Morris Questionnaire), el dolor (escala 

visual analògica EVA), estat general de salut (SF-

12) i la qualitat de vida (EQ-5D).  
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Conclusions El procediment multimodal complementat amb 

CA produeix sobre la lumbàlgia mecànica 

inespecífica crònica una millora clínicament molt 

rellevant pel dolor, la qualitat de vida i el grau 

d’incapacitat física. 

 

En el  següent article Bigorda (2012), té com objectiu analitzar l’eficàcia de l’escola 

d’esquena sobre la lumbàlgia inespecífica en el servei de Rehabilitació de l’Hospital 

Santa María de Lleida.  

 

Estudi 4:  

Bigorda, 2012 

 

Mostra Grup de 93 subjectes en la seva majoria dones 

(70%), amb una mitjana d’edat de 46 anys (DE: 

13) amb diagnòstic de lumbàlgia inespecífica.  

Intervenció Programa d’escola d’esquena:  

- Consta de 10 sessions de 1 h. 

- Grups de 8 subjectes. 

- Exercici físic específic i educació sanitària. 

- Realització de cinesiteràpia de flexibilització, 

tonificació muscular, reeducació i conscienciació 

corporal. 

Valoració - Qüestionari inicial: variables 

sociodemogràfiques (gènere, edat, nivell 

d’estudis, situació laboral i activitat laboral) i 

relatives a la molèstia de l’esquena (duració del 

dolor, presencia dolor cervical, dorsal o ciàtic), 

l’escala visual analògica (EVA) del dolor i el 

qüestionari d’incapacitat per dolor lumbar 

d’Oswestry. 

- Qüestionari final: Compost novament per l’EVA, 

el qüestionari d’Oswestry i una valoració 

subjectiva de la millora percebuda de la 
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satisfacció amb el tractament i de la percepció 

d’utilitat d’aquest. 

- Enquesta telefònica 3 mesos després de la 

finalització del tractament.  

Conclusions Es valora positivament els resultats i la satisfacció 

dels subjectes amb el tractament de l’escola 

d’esquena. 

 

Un cop feta la revisió bibliogràfica dels principals programes d’activitat física per a 

millorar la funcionalitat de la zona lumbar, no hem trobat estudis rellevants que treballin 

simultàniament la força lumbo-abdominal (CORE) i estiraments globals actius (SGA). 

Creiem que aquesta combinació pot ser efectiva i per tant és el que volem implementar 

dins la intervenció d’aquest estudi. 

La combinació d’aquests dos mètodes de treball en un mateix programa d’activitat física 

pot ser interessant portar-la a la pràctica, ja que, Montero, Sierra, Monteagudo, López. 

J, López. A i Barco, (2013) asseguren que l’exercici terapèutic que inclou l’enfortiment 

abdominal i l’estirament ha demostrat ser eficaç entre els diferents tractaments en 

l’abordatge del dolor lumbar crònic. 

Resultats d’estudis biomecànics i epidemiològics indiquen que el dèficit de control 

neuromuscular de l’estabilitat del tronc està relacionat, tant amb la síndrome de dolor 

lumbar com amb lesions en membres inferiors (Vera, Barbado, Moreno, Hernández, 

Juan i Elvira, 2015). Per altra banda, l’SGA segons Garcia (2009) és una eina eficaç per 

millorar el rendiment muscular, eliminar sobrecàrregues musculars, així com prevenir 

lesions. 

 Per tot això, creiem que la utilització de tècniques de CORE i SGA pot ser interessant 

implementar-les en el nostre programa d’activitat física, i així saber si el grup intervenció 

mostra diferencies respecte al grup control. 
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 3. Objectius de la recerca 

En aquest estudi es vol aprofundir sobre l’efecte que podrien tenir les tècniques de 

CORE i SGA en la millora de la funcionalitat de la zona lumbar. 

Així doncs, ens plantegem com a pregunta de recerca: 

 Quin és l’impacte d’un programa d’activitat física de CORE i SGA en el seu temps 

de lleure amb transportistes de càrregues pesades d’entre 35-65 anys per 

millorar la funcionalitat de la zona lumbar? 

Per tal de respondre la pregunta de recerca s'estableixen els següents objectius: 

 Objectiu general: Avaluar l’impacte d’un programa d’activitat física a 

transportistes per millorar la funcionalitat de la zona lumbar. 

 Objectius específics:  

- Avaluar els canvis en el dolor lumbar (EVA). 

- Avaluar els canvis en la funcionalitat (Oswestry). 
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4. Hipòtesis 

Tenint en compte la pregunta de recerca realitzada, la hipòtesi d’aquest estudi és que: 

 Els transportistes que participen en el programa d’activitat física milloraran el 

dolor lumbar i la seva funcionalitat. 
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5. Metodologia 

5.1. Disseny de l’estudi 

Es planteja un estudi on s’utilitzarà la metodologia quantitativa, quasi experimental pre-

post amb assaig no aleatori complint els criteris d’inclusió. Aquest estudi es realitza de 

manera longitudinal durant 4 setmanes, i és de caràcter prospectiu, ja que l’estudi s’inicia 

abans de començar la intervenció, i acaba en finalitzar-la. Crec que és la metodologia 

més indicada pel tema que he escollit, ja que, vull analitzar mitjançant dades numèriques 

(escales de valoració, qüestionaris) l’impacte d’un programa d’activitat física en 

transportistes que manipulen habitualment càrregues pesades i que pateixen dolor 

lumbar.  

5.2. Mostra 

Dividirem la mostra en dos grups: 

- Grup intervenció: subjectes que realitzen el programa d’activitat física i mesurem les 

variables a l’inici i al final del programa (n= 3). 

- Grup control: no realitzen el programa d’activitat física, només mesurem les variables 

a l’inici i al final del programa (n= 3). 

Criteris d’inclusió: 

- Homes o dones d’entre 35-65 anys. 

- Transportistes de l’empresa “Cooperativa d’apotecaris”. 

- Que pateixin dolor lumbar d’entre 3 i 7 a l’escala EVA. 

- Que es comprometin a realitzar únicament el nostre programa d’activitat física 

durant la intervenció. 

Criteris d’exclusió: 

- No siguin transportistes de l’empresa “Cooperativa d’apotecaris”. 

- Aquelles persones que no pateixin en l’actualitat dolor lumbar o sigui superior al 

7 de l’escala EVA. 
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- Que no es comprometin a realitzar únicament el nostre programa d’activitat física 

durant la intervenció. 

Procediment de reclutar la mostra 

Primerament ens vam posar en contacte via e-mail amb el gerent de l’empresa, 

explicant-li qui érem i en què consistia el nostre projecte. Una vegada donada l’aprovació, 

per facilitar-nos la feina de reclutament de la mostra, el gerent va enviar un correu a tots 

els transportistes on es sol·licitava a tota persona que estigues interessada a participar 

de manera voluntària en el nostre estudi, és persones a una reunió informativa. A la 

reunió citada per dia 26 de març, es van presentar 10 transportistes, dels quals 4 van 

ser exclosos per no reunir els criteris d’inclusió. El nombre total de subjectes que van 

passar a formar part de la mostra de l’estudi van ser 6 transportistes amb edats 

compreses entre els 35 i els 65 anys. 

Tots firmaren el consentiment informat i entraren dins la llei de protecció de dades. 

Tots els subjectes han estat informats en tot moment de les característiques de l'estudi 

i han llegit i firmat el document de consentiment informat de l'estudi (annex 3), en el que 

s'explica en què consisteix l'estudi i també es diu que el procediment s’ha realitzat 

respectant els principis ètics de la declaració de Helsinki (Rev. 2008) i la llei de protecció 

de dades 15/1999. 

Una vegada es té tota la documentació legal en ordre es passa a fer de manera no 

aleatòria i voluntària els dos grups (grup control i grup intervenció). Per escollir qui anava 

a cada grup es va mirar la disponibilitat horària, d’aquesta forma els subjectes que 

disposaven de més temps passaven a formar part del grup intervenció, per altra banda 

els que no disposaven de tant temps passaven a formar part del grup control. En aquests 

dos grups se’ls fa una avaluació inicial on a través d’una seria d’instruments mesurarem 

diferents variables que considerem rellevants i importants per l’estudi. Aquests 

instruments són: l’escala visual analògica (EVA), i l’escala d’incapacitat per dolor lumbar 

d’Oswestry. 

Una vegada feta l’avaluació inicial als dos grups, per una banda el grup control segueix 

fent la labor de transportista i per altra banda el grup intervenció a més d’això, comença 

la fase d’intervenció de l’estudi. Aquesta intervenció té un període compres entre 28 de 

març i 20 d’abril de 2018. 
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5.3. Intervenció 

Pel que fa a la intervenció d’aquest estudi, aquest consta de l’aplicació d’un programa 

d’activitat física per una banda de CORE i per l’altre d’SGA. La durada d’aquesta 

intervenció serà de 4 setmanes a raó de 2 sessions per setmana (veure taula 2 i 3) i 40 

minuts de durada. Aquesta programació s’ha fet seguint la revisió tècnica del Dr. Aittor 

Loroño (especialista en RPG), tot i que en el pròleg del llibre Shouchard (2010) deia “La 

pràctica habitual de les autopostures, 2 postures per setmana o una sessió setmanal de 

40 minuts, és suficient per no tenir cap problema d’esquena” (p. 6). 

Shouchard (2010) explica que hauríem de mantenir durant 10 minuts cada autopostura, 

realitzant l’estirament de manera lenta, suau i progressiva.  

Taula 2. Calendari intervenció. Font: Elaboració pròpia 

Març 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Taula 3. Calendari intervenció. Font: Elaboració pròpia 

Abril 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

El primer dia d’intervenció (28 de març), ens vam reunir a la mateixa empresa dins una 

sala que ens habilitaven i se’ls explicà el funcionament del programa d’activitat física, 

així com es realitzaven per una banda les 2 autopostures d’SGA i per altra banda els 

exercicis de CORE,  perquè quedes més clar vam realitzar l’explicació de la tècnica dels 
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diferents exercicis a manera d’exemple. Totes les sessions van estat supervisades o bé 

per mi o per un altre company format i dirigit per mi, en cas de no poder assistir per algun 

motiu.  

El programa que s’ha portat a terme consta primerament  d’una fase d’activació on es 

realitza mobilitat articular, la part principal on es fa un treball de CORE i per acabar una 

tornada a la calma on es treballa la flexibilitat a través de l’SGA. 

Les característiques més generals del programa són (veure taula 4): 

Taula 4. Característiques generals de la intervenció. Font: Elaboració pròpia 

Característiques generals 

Part de la 

sessió 

Tipus de 

treball 

N⁰ exercicis N⁰ series N⁰ repeticions Durada 

Activació Mobilitat 

articular 

1 1 1 5 minuts 

Part principal Treball Core 6 1 Entre 10 i 12 30 minuts 

Tornada a la 

calma 

Stretching 

global actiu 

1 1 1 5 minuts 

 

A continuació es presenta una sessió tipus del programa amb els exercicis que s’han 

anat realitzant al llarg de la intervenció (veure tala 5): 

Taula 5. Sessió tipus amb els exercicis més utilitzats en el programa. Font: Elaboració 

pròpia 

Exercicis Breu explicació 

Mobilitat articular per activar tot l’organisme 

Durada: 5 minuts 

 

Repeticions: 12 

Títol: Abdominal profund. 

Contreure l’abdomen mantenint la columna en 

posició neutre, a continuació aixecarem 

alternadament cada cama del terra uns 30 cm, 

quan l’exercici ja es domina es podria realitzar 

alternant amb els braços. 
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Duració: 10 segons 

Títol: Transvers i lumbars. 

Contreure l’abdomen aixecant una cama i un braç 

del costat contrari, tots els segments corporals han 

d’estar degudament alineats. 

 

Duració: 20 segons 

Títol: Quadrat lumbar i abdominals. 

Amb els avantbraços i els peus recolzats a terra 

aixecarem la pelvis i contraurem els glutis sense 

modificar els segments corporals de l’esquena 

mantenir la posició de descens de la pelvis. 

 

Duració 20 segons 

Títol: Oblics i abdominals. 

Amb els avantbraços i els peus recolzats a terra 

però amb posició lateral, es manté elevada la 

pelvis contraient el gluti sense modificar els 

segments corporals de l’esquena mantenint la 

posició de descens de la pelvis. Si es pot, elevar 

l’altra cama que no està en contacte amb el terra. 

                      

Duració: 5 segons  

Títol: Abdominals, quadrat lumbar, oblics. 

Assentat sobre una fitball amb els peus separats a 

l’alçada de les espatlles, contraiem l’abdomen i a 

continuació aixequem una cama del terra uns 5 cm 

mantenint activat l’abdomen. 

  

  

 

Repeticions: 7 

Títol: Transvers de l’abdomen, abdominal profund. 

Partint de la mateixa posició que l’exercici anterior, 

contraurem l’abdomen mentre fem girar l’esquena 

fins a fer-la recolzar completament sobre la fitball, 

a continuació aixequem l’abdomen a l’alçada del 

tòrax estirant la columna cervical intentant tocar la 

part inferior de les costelles amb la part superior de 

la pelvis.  

SGA, cadena posterior Títol: Autopostura “Rana a l’aire”. 



Treball Fi de Grau                         Arnau Gaià Mates                      

30 
 

 

 

          

En posició de cúbit supí amb flexió de 90⁰ de maluc 

i extensió de genolls, turmells neutres i junts, les 

puntes dels peus una mica separades, esquena 

recta mantenint els segments corporals naturals i 

les mans recolzades al costat del cos amb els 

palmells mirant cap al sostre, intentarem mantenir 

la postura un mínim de 2 minuts podent arribar fins 

a 10 minuts una vegada perfeccionada la tècnica i 

sempre repassant el protocol seguir. 

 

Una vegada passades aquestes 4 setmanes, es realitza als dos grups l’avaluació final 

on tornem a passar tots els instruments per així recopilar i posteriorment analitzar les 

dades extretes. Per veure si el programa ha funcionat i la hipòtesi és correcta, comparem 

les dades entre els dos grups i d’aquesta forma veurem per una banda, si hi ha cap 

diferencia i si és així quina i que representa o significa. 

5.4 Instruments  

 Variable independent: La variable independent principal considerada en l’estudi 

que duran a terme els subjectes és el programa d’activitat física de força lumbo-

abdominals (CORE) i estiraments globals actius (SGA). 

 Variable  dependent: La variable dependent principal a considerar en aquest 

estudi és la mesura que es realitzarà del dolor lumbar a través de dos tipus de 

qüestionaris. 

 El dolor lumbar a través de l’escala visual analògica (EVA). 

 La funcionalitat lumbar relacionada amb el dolor a través de l’escala 

d’incapacitat per dolor lumbar d’Oswestry. 

És important que abans de buscar els instruments que utilitzarem per a portar a terme 

la recollida d’informació, ens assegurem que aquest sigui vàlid (que realment mesuri el 

que ha de mesurar) i sigui precís, ja que, la precisió es compon de la validesa, fiabilitat, 

exactitud i objectivitat del mesurament. 

Així doncs, els instruments que s’utilitzaran durant la intervenció permetran analitzar la 

variable dependent d’aquest estudi, el LBP. 
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Aquests qüestionaris eren per una banda l’escala visual analògica (EVA) per mesurar la 

intensitat de dolor que descriu el pacient amb la màxima reproductibilitat entre els 

observadors. Consisteix en una línia horitzontal de 10 centímetres, en els extrems dels 

quals es troben les expressions extremes d’un símptoma. A l'esquerre es situa 

l'absència o menor intensitat i a la dreta la intensitat més gran. Es demana al pacient 

que marqui en la línia el punt que indiqui la intensitat i es mesura amb una regla 

mil·limetrada. La intensitat s'expressa en centímetres o mil·límetres. Clarett (2012) 

explica que l’escala EVA és un instrument vàlid per moltes poblacions de pacients, ja 

que, és fàcil de comprendre i correlaciona bé amb l’escala numèrica verbal. 

Per altra banda passarem l’escala d’incapacitat per dolor lumbar d’Oswestry que 

Alcántara, Flórez, Echávarri, i García (2006)  descriu com la més utilitzada i recomanada 

a nivell mundial juntament amb l’escala de Roland-Morris. Acaba dient que “Pareix 

l’escala ideal en pacients amb dolor lumbar d’intensitat moderada-intensa” (p. 156). 

 Alcántara et al. (2006) explica que l’escala Oswestry és un qüestionari autoaplicat, 

específic per dolor lumbar, que mesura les limitacions en les activitats quotidianes. 

Consta de 10 preguntes amb 6 possibilitats de resposta cada una. La primera pregunta 

fa referència  a la intensitat del dolor, les altres preguntes inclouen activitats bàsiques 

de la vida diària que poden veure’s afectades pel dolor (cures personals, aixecar pes, 

caminar, estar assentat, estar dret, dormir, activitat sexual, vida social i viatjar). 

5.5. Anàlisi de dades 

Una vegada obtinguts els resultats de les escales pre i post intervenció, es realitza un 

buidatge de la informació en un full d’Excel, i es divideixen aquests resultats respecte 

l’escala EVA pre i post i l’escala Oswestry pre i post intervenció. 

A partir d’aquestes dades i utilitzant les eines d’anàlisis de dades i estadístiques que ens 

ve incorporades al mateix Excel, es realitza els càlculs de mitjanes, derivacions 

estàndards, freqüències i gràfiques d’aquestes freqüències, així com la significació de 

l’índex Z de Wilcoxon per aquells resultats que s’extreuen de les mitjanes. Un cop 

realitzat tots aquests passos, es poden extreure les conclusions sobre l’efecte que ha 

tingut el programa d’activitat física de CORE i SGA sobre la funcionalitat de la zona 

lumbar. 
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6. Resultats 

6.1 Descripció de la mostra 

Les característiques de la mostra dels dos grups són (veure taula 6): 

Taula 6. Característiques del grup control i grup intervenció. Font: Elaboració pròpia 

Grup Subjecte 
Altura 

(m) 
Pes (kg) Edat Sexe IMC 

 

 

 

Control 

1 1.73 67 37 H 22.39 

2 1.69 71.5 44 H 25.03 

3 1.84 88 60 H 25.99 

Desviació 

estàndard 

 (s) 

 

±0.078 

 

±11.06 

 

±11.79 

  

±1.87 

Mitjana 1.75 75.5 47 24.47 

 

 

 

Intervenció 

1 1.77 78 55 H 24.9 

2 1.80 80.2 35 H 24.75 

3 1.75 82 39 H 26.78 

Desviació 

estàndard 

 (s) 

 

±0.025 

 

±2 

 

±10.58 

  

±1.13 

Mitjana 1.77 80.07 43 25.48 

  

Com podem veure a la taula 6, de cada subjecte s’han recopilat paràmetres com l’altura, 

pes, edat, sexe i l’índex de massa corporal (IMC). D’aquest últim, on es relacionen els 

dos paràmetres pes i altura, ens ha servit per tenir una idea més precisa, de si els 

nostres subjectes tenen un pes adequat o per altra banda si estan en una categoria de 

sobrepès o obesitat. A la següent taula (veure taula 7) es defineixen els valors de l’IMC:    

Taula 7. Criteris SEEDO per definir l’obesitat en graus segons l’índex de massa corporal 

(IMC) en adults. 

Categoria 
Valors límit de IMC 

(kg/m²) 

Pes insuficient < 18,5 
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Pes normal 18,5-24,9 

Sobrepès grau I 25-26,9 

Sobrepès grau II 

(preobesitat) 
27-29,9 

Obesitat tipus I 30-34,9 

Obesitat tipus II 35-39,9 

Obesitat tipus III (mòrbida) 40-49,9 

Obesitat tipus IV (extrema) ≥50 

Nota. Adaptat de “Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesitat y el 

establecimiento de criterios de intervención terapèutica”, 2007, p. 184. Medicina Clinica Barcelona. 

Després d’analitzar els resultats del paràmetre IMC, veiem que 3 dels 6 subjectes es 

troben dins la categoria de sobrepès grau I. A part de tot això, s’ha realitzat la desviació 

estàndard i la mitjana de tots els paràmetres menys el del sexe. 

6.2 Escala Visual Analògica (EVA): Intensitat del dolor pre i 

post intervenció 

En la taula 6 es presenten els resultats inicials i finals de l’escala EVA on es mesura la 

intensitat del dolor que han percebut els subjectes del grup control i grup intervenció.   

Com es pot veure (veure taula 8), podem observar com en el grup intervenció hi ha una 

disminució en els seus nivells d’intensitat del dolor percebut després de la intervenció.  

A conseqüència d’això, la mitjana dels 3 subjectes ha disminuït gràcies a la disminució 

que han realitzat cada un, una disminució que no ha sigut igual en tots ells, ja que veiem 

que la desviació estàndard ha variat disminuint la diferència entre el resultat més petit i 

el més gran. Per últim, tot i la millora en els resultats de cada subjecte, aquest canvi no 

ha sigut significatiu (p>0.05) segons el càlcul realitzat d’acord amb l’índex Z de Wilcoxon. 

Taula 8. Resultats de l’Escala EVA, pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia 

Grup Subjecte 
Escala EVA 

INICIAL 
Escala EVA 

FINAL 

 
 
 

Control 

1 4 5 

2 5 5 

3 5 6 

Desviació 
estàndard (s) 

±0.577 ±0.577 

Mitjana 4.7 5.3 
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Intervenció 

1 6 4 

2 4 3 

3 5 3 

Desviació 
estàndard (s) 

±1 ±0.577 

Mitjana 5 3.3 

Significació de 
l’índex Z de 
Wilcoxon 

 
P > 0.05 

 

Per ajudar a entendre de manera més visual els resultats que es mostren en la taula 8, 

a continuació es poden veure les gràfiques que n’hem extret de cada grup (veure gràfic 

1 i 2): 

 

Gràfic 1. Grup control escala EVA. Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 2. Grup intervenció escala EVA. Font: Elaboració pròpia 
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A la següent taula (veure taula 9) trobem la graduació de l’escala EVA: 

Taula 9. Graduació escala EVA 

Graduació del dolor 

1-3 Lleu-moderat 

4-6 Moderat-greu 

> 6 Molt intens 

Nota. Adaptat de “Escalas de evaluación de dolor y protocolo de analgèsia en teràpia intensiva”, de Ahlers, 

Veen, Dijk, et al, 2010 citat per Clarett, 2012, p. 8. 

En el grup intervenció veiem que després de realitzar la intervenció hi ha subjectes que 

passen de greu a moderat (6-4) i de moderat a lleu (4-3 i 5-3). 

6.3 Escala d’incapacitat per dolor lumbar d’Oswestry 

 En la taula 10 es presenten els resultats inicials i finals de l’escala Oswestry dels 

subjectes del grup control i intervenció. 

Com es pot veure (veure taula 10), podem observar com en el grup intervenció hi ha 

una disminució en els seus nivells d’incapacitat per dolor lumbar percebut després de la 

intervenció.  

A conseqüència d’això, la mitjana dels 3 subjectes ha disminuït gràcies a la disminució 

que han realitzat cada un, una disminució que no ha sigut igual en tots ells, ja que veiem 

que la desviació estàndard ha variat disminuint la diferència entre el resultat més petit i 

el més gran. Per últim, malgrat la millora en els resultats de cada subjecte, aquest canvi 

no ha sigut significatiu (p>0.05) segons el càlcul realitzat d’acord amb l’índex Z de 

Wilcoxon. 

Taula 10. Resultats de l’Escala Oswestry, pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia 

Grup Subjecte 
Escala Oswestry 

INICIAL 
Escala Oswestry 

FINAL 

 
 
 

Control 

1 16 18 

2 25 25 

3 28 31 

Desviació 
estàndard (s) 

±6.245 ±6.506 

Mitjana 23 25 

 
 

1 32 27 

2 20 18 



Treball Fi de Grau                         Arnau Gaià Mates                      

36 
 

 
Intervenció 

3 26 20 

Desviació 
estàndard (s) 

±6 ±4.726 

Mitjana 26 22 

Significació de 
l’índex Z de 
Wilcoxon 

 
P > 0.05 

Per ajudar a entendre de manera més visual els resultats que es mostren en la taula 10, 

a continuació es poden veure les gràfiques que n’hem extret de cada grup (veure gràfic 

3 i 4): 

 

Gràfic 3. Grup control escala Oswestry. Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 4. Grup intervenció escala Oswestry. Font: Elaboració pròpia 

A la següent taula (veure taula 11) trobem la graduació de l’escala Oswestry: 

Taula 11. Graduació escala Oswestry 
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Graduació limitació funcional 

0-20 % Mínima 

20 %-40 % Moderada 

40%-60 % Intensa 

60 %-80% Discapacitat 

> 80 % Màxima 

Nota. Adaptat de “Escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry”, de Alcántara, Flórez, Echávarri y 

García, 2006, p. 153. 
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7. Discussió de resultats 

En el següent apartat, un cop aplicat el programa d’activitat física de CORE i SGA i 

recopilats i analitzats els resultats pre i post intervenció, es passarà interpreta tots 

aquests resultats obtinguts. 

Primerament s’ha de recordar l’objectiu de l’estudi, avaluar l’impacte d’un programa 

d’activitat física a transportistes per millorar la funcionalitat de la zona lumbar, amb la 

idea de provar la combinació de dues tècniques d’exercici que després de fer la revisió 

bibliogràfica hem vist que no hi ha antecedents d’un programa com el nostre com a 

tractament d’aquest dolor. Per tant respecte a l’objectiu general, cal dir que els resultats 

posteriors a la intervenció, respecte a la funcionalitat de la zona lumbar, no han sigut 

significatius respecte als previs a la intervenció, tot i això es pot observar una disminució 

del grau d’intensitat del dolor a nivell lumbar. 

D’altra banda, si parem atenció en el primer objectiu específic del treball que era el 

d’avaluar els canvis en el dolor lumbar a través de l’escala EVA, es pot observar que no 

hi ha hagut canvis significatius de la pre intervenció a la post en el grup intervenció, no 

obstant això hi ha hagut disminucions en el grau d’intensitat de dolor percebut per tots 

els subjectes que conformen aquest grup passant de 5 a 3,3. Tot el contrari passa en el 

grup control, on veiem que a part de no haver-hi cap tipus de disminució en el grau 

d’intensitat del dolor percebut, aquest augmenta una mica en 2 dels 3 subjectes passant 

de 4,7 a 5,3. Aquest petit augment podria anar lligat a què durant el transcurs de la 

implementació del programa en aquesta empresa, el volum de treball s’ha vist 

augmentat a causa d’una major demanda de productes farmacèutics, afectant 

indirectament als kg que aixecaven els transportistes, aquesta hipòtesi coincideix amb 

l’estudi de Coenen et al, (2014) on es va demostrar que la intensitat i freqüència 

d’elevació de pesos estan associades amb la incidència d’incrementar el LBP. 

Pel que fa al segon objectiu específic del treball que era avaluar els canvis en la 

funcionalitat a través de l’escala Oswestry, s’ha pogut veure que els resultats post 

intervenció del grup intervenció han variat positivament respecte als pre intervenció, 

passant de 26 a 22, disminuint el percentatge de limitació funcional respecte la 

realització d’activitats quotidianes, però aquests resultats no han tingut un canvi 

significatiu. Per altra banda, en el grup control veiem que aquest percentatge o bé no 

varia o augmenta en 2 dels 3 subjectes, passant de 23 a 25. Aquest petit augment podria 

estar relacionat amb la mateixa hipòtesis anteriorment plantejada.  
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Cal dir que la discussió dels resultats de l’estudi, resulta difícil, ja que és el primer estudi 

en el qual s’han aplicat la combinació de les tècniques d’exercici de CORE i SGA com 

a possible tractament per millorar la funcionalitat de la zona lumbar en transportistes. A 

més a més, tampoc s’han trobat altres estudis en els que s’utilitzin qualsevol altra tècnica, 

com a tractament per millorar la funcionalitat de la zona lumbar en transportistes. Això 

fa impossible la realització d’una comparació dels resultats d’aquest estudi amb altres 

que siguin semblants. 

En el present estudi s’ha realitzat una intervenció al grup intervenció de 4 setmanes on 

s’ha utilitzat la combinació de les tècniques d’exercici de CORE i SGA, s’ha pogut veure 

una disminució en el grau d’intensitat de dolor percebut de tots els subjectes, tot i que 

amb uns resultats no significatius.  

En la tesi doctoral de Vásconez (2015) on es volia conèixer si l’enfortiment del CORE 

abdominal disminuïa el dolor lumbar en pacients d’un hospital després d’una intervenció 

de 8 setmanes on s’avaluava la força i estabilitat de la zona abdominal i el dolor percebut 

mitjançant l’EVA i qüestionari Oswestry, els pacients van obtenir una diferència 

significativa en la millora del dolor observat. 

Vélez et al, (2011) va obtenir també uns resultats positius en el programa on 

s’implementava l’escola d’espatlla mitjançant la tècnica de CORE durant 12 mesos en 

treballadors d’una empresa dedicada a la fabricació de  geotèxtils, en el que s’avaluaven 

el dolor percebut mitjançant l’EVA, avaluació de CORE i enquesta de percepció sobre 

la implementació de l’escola d’espatlla i que després d’analitzar els resultats s’evidencia 

mitjançant l’EVA un augment del nombre de treballadors asimptomàtics en un 12%.   

Per altra banda, en l’estudi de Castro et al, (2011) on s’implementava un programa 

durant 12 mesos de pauses actives on es realitzaven activitats de flexibilitat, mobilitat 

articular, relaxació, postura i lúdica, en treballadors d’una universitat amb desordres 

múscul-esquelètics (DME) entre ells el segment inferior de l’espatlla, s’observen 

diferencies estadísticament significatives entre el pre i post qüestionari Nòrdic de DME 

sobre la percepció del dolor o molèsties, el que implica un efecte positiu en la disminució 

de DME durant aquells 12 mesos. 

Encara que no hagem trobat cap estudi similar al nostre on es combinaven les tècniques 

de CORE i SGA com a possible tractament per millorar la funcionalitat de la zona lumbar 

en transportistes, si hem pogut veure en els resultats del nostre estudi, una millora en la 

funcionalitat a nivell lumbar i disminució del dolor en aquesta mateixa zona, encara que 

els resultats no són significatius, però si clínicament rellevants.  
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7.1 Limitacions i punts forts de l’estudi 

Les principals dificultats o mancances que es troben en aquest estudi són varies. Primer 

de tot cal dir que a escala espanyola, si busquem els riscs laborals-vials relacionats amb 

els transportistes per carretera quasi mai apareixen llistats amb les malalties 

professionals. Hem d’anar a estudis internacionals per recollir les referències més 

destacades. Per això s’ha vist que hi havia un buit, a l’hora de trobar estudis on 

s’implementés algun tipus de programa d’activitat física per a transportistes en relació a 

la funcionalitat de la zona lumbar, de manera longitudinal. 

Per aquesta raó, l’estudi que s`ha proposat és innovador i interessant, ja que intenta 

demostrar si la combinació de tècniques com el CORE i stretching global actiu són 

adequades per implementar-les com a tractament del dolor lumbar en transportistes. Tot 

i això, seria interessant que s’estudiés més profundament sobre si aquests tractaments 

són efectius o no per combatre el dolor lumbar en transportistes. 

D’altra banda també cal dir que el fet que solament s’hagin trobat estudis on s’utilitza 

per separat la tècnica de CORE i estiraments, i que aquests siguin molt escassos i en 

moltes ocasions, siguin pocs científics i significatius, fa que aquest estudi sigui important, 

ja que falta de molta més recerca sobre els beneficis d’aquesta combinació de tècniques. 

No obstant això, aquest estudi també compte amb una mostra molt petita, i per tant seria 

necessari realitzar estudis semblants on disposessin de mostres grans que permetessin 

obtenir resultats significatius. A causa d’aquesta mostra petita (3 subjectes) i que les 

diferències entre els tests pre-post intervenció no van ser tan grans, s’ha fet impossible 

obtenir resultats significatius, ja que la prova estadística utilitzada no permetia obtenir 

resultats significatius amb mostres més petites de 5. 

El temps també ha sigut un factor limitant en la realització de l’estudi, ja que tal vegada 

si s’hagués allargat el temps de la intervenció, i fins i tot s’hagués augmentat la 

freqüència de dies entre setmana que es duia a terme la intervenció, la diferència entre 

els resultats pre i post s’hagués elevat. 

Cal dir però, que la metodologia utilitzada en l’estudi a estat l’adequada, ja que s’ha 

assolit el que es plantejava en els objectius. L’únic element que s’ha trobat a faltar ha 

sigut un instrument que permetés ajudar a valorar la millora de la flexibilitat isquiotibial i 

lumbar (Sit & Reach), o potser algun test físic on es valorés la força d’aquesta 

musculatura. 
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7.2 Futures línies de recerca i implicacions 

Tal com ja s’ha dit, el dolor lumbar en transportistes encara necessita de què s’estudiï i 

s’aprofundeixi més. Les futures recerques hauries d’anar enfocades a buscar un 

tractament eficaç per cada factor de risc que provoca l’aparició d’aquest dolor lumbar en 

transportistes. Aquests tractaments ja existeixen avui en dia, ja que hi ha vàries 

tècniques i exercicis que podrien beneficiar a aquest col·lectiu, només faltaria dedicar-

hi més investigació amb l’objectiu de descobrir si són útils per reduir aquest tipus de 

dolor lumbar que té una prevalença tan alta en aquest  gremi de treballadors. 

Seria genial que els directius de les empreses que tenen aquests perfils de treballadors, 

donessin facilitats als científics per posar a prova aquests tractaments com a possible 

solució a aquesta lesió per sobreutilització. 

Per acabar, dir que en l’àmbit de la combinació de tècniques com el CORE i l’SGA hi ha 

molta feina a fer, ja que sobretot es troben estudis on sols s’utilitzen una d’aquestes 

tècniques per separat i normalment relacionat amb el caire esportiu. Per això seria 

necessari comprovar els efectes que tenen aquestes tècniques en homes i dones dins 

l’àmbit de salut, en el seu lloc de treball, i evidentment en transportistes de càrregues 

pesades, ja que aquest estudi vol obrir les portes a què es segueixi treballant en 

propostes d’investigació similars a aquesta. 
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8. Conclusions 

Els resultats d’aquest estudi no mostren unes diferències significatives després de la 

realització d’un programa de CORE i SGA de 4 setmanes, en transportistes de 

càrregues pesades en relació a la funcionalitat de la zona lumbar. Aquestes diferències, 

tot i no ser significatives, mostren una millora en la funcionalitat a nivell lumbar i 

disminució del dolor en aquesta mateixa zona. Això fa pensar que en futurs estudis seria 

interessant realitzar un estudi semblant a aquest, on hi hagués un major nombre de 

mostra i que la durada de la intervenció fos més llarga, per tal de valorar si hi ha realment 

canvis significatius quan a la percepció del dolor a nivell lumbar en transportistes.   

Es pot concloure que la hipòtesi del treball que es planteja al principi era correcta, ja que 

el dolor lumbar i la seva funcionalitat han millorat després del programa de CORE i SGA. 

D’altra banda és necessari esmentar la importància que tenen els 4 anys de grau 

universitari en la realització d’un treball com aquest. Tots els coneixements i eines que 

et proporcionen les diferents assignatures t’ajuden a afrontar el repte que suposa aquest 

treball final de grau amb la suficient validesa, coherència i subjectivitat possible a l’hora 

de destriar la molta informació que ens envolta. Això no obstant, l’experiència laboral i 

professional que guanyes en el grau és bastant escassa, ja que durant el grau sols es 

realitzen 2 pràctiques, i no és fins que es comença a realitzar el treball de final de grau 

que les portes del món real es comencen a obrir, en aquest cas, de l’àmbit de la salut. 

Per finalitzar, cal dir que aquest treball té l’objectiu de posar a prova la capacitat de 

millora i perfeccionament de l’alumne, enfrontant-lo tal vegada a una pregunta sense 

resposta, la qual sols es pot contestar a través d’un llarg procés de recerca dins el mateix 

tema. Aquest treball ens ha donat una visió completa de tots els passos que s’han de 

seguir per realitzar en un futur un estudi empíric. 
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Annexos   

Annex I Escala visual analògica (EVA) 

 

Se l’hi demana al pacient que marqui a la línia  el punt que indiqui la intensitat i es 

mesura amb un regle mil·limètric. La intensitat s’expressa en centímetres o mil·límetres.  

Graduació del dolor: 

- 1-3: lleu-moderat 

- 4-6: moderat-greu 

- > 6: molt intens 
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Annex II Escala d’incapacitat per dolor lumbar d’Oswestry 

 

O: 0 punts; 1: 1 punt; 2: 2 punts; 3: 3 punts; 4: 4 punts; 5: 5 punts. 

Sumar el resultat de cada resposta i multiplicar el resultat x 2 i obtindrem el resultat en 

% d’incapacitat. 
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Annex III: Document de Consentiment Informat 

Aquest document aporta informació important respecte el Programa d’activitat física de 

CORE i SGA que s’aplicarà en la intervenció d’aquest estudi, i les pautes de 

funcionament pel que fa als drets del participant. És important que es llegeixi atentament 

aquest document, ja que al signar-lo, el propi consultat està d’acord amb el que es 

portarà a terme durant la intervenció. L’autor de l’estudi es posa en disposició de 

respondre qualsevol pregunta que pugui tenir ara o més endavant. 

Programa d’activitat física de CORE i SGA 

Aquest programa tindrà una durada de 4 setmanes a raó de 2 sessions per setmana de 

40 minuts de duració. En aquestes sessions es realitzarà i s’aprendrà la tècnica dels 

diferents exercicis que formen part d’aquest programa. A més es compromet a realitzar 

dos qüestionaris al principi de la intervenció i els mateixos dos al final d’aquesta. 

Confidencialitat, deures i drets 

La recollida de dades personals i el tractament d’aquestes es realitzarà respectant els 

principis ètics de la declaració de Helsinki (Rev. 2008) i la llei de protecció de dades 

15/1999. A més el consultat es compromet a realitzar el programa d’activitat física de 

CORE i SGA que proposem, de manera completa, i de no realitzar cap altre tipus 

d’exercici, durant la durada del programa. Així i tot, el consultat té dret a suspendre la 

intervenció en el moment que ho desitgi. 

En signar aquest consentiment informat declara que està d’acord amb tot allò que es 

descriu anteriorment. 

Dades de contacte: Nom                             Tel.                              DNI:                          . 

En____, a____ de____ del 201__ 

 

            El consultat                                                       El Terapeuta 


