
L’equilibri i el cerebel 
 

Quina part és la que predomina al teu cos, l’esquerra o la dreta? Quin ull 

és més gran? Quin braç més fort? Veuràs que el nostre cos està ple de 

desequilibris. L’equilibri és un moviment, entre un desequilibri i un altre.  

Quan fem exercicis d'equilibri, provoquem el desequilibri. Anem cap a un 

costat, davant, darrere o ens movem lateralment per desequilibrar el cos 

conscientment. ‘s Activaran molts músculs per descompensar aquest 

desequilibri. Així tonifiquem tot el cos. Si tens una musculatura 

abdominal entrenada sabràs alinear millor, perquè el centre del teu cos 

està fort.  

I no són només els músculs que estan treballant, quan fem un exercici 

d’equilibri. Els ulls, les orelles i el cervell estan en plena acció. Fer un 

equilibri requereix la col·laboració de tot el nostre cos i la ment. Per 

consequëncia, els exercicis d’equilibri són una bona eina per concentrar.  

Quan comencem una sessió de consciència corporal, sovint comencem 

per un exercici d'equilibri, perquè ajuda a portar l’atenció del cervell cap 

al cos. Per no caure, el cervell posa tota l’energia en les accions per 

mantenir l’equilibri i deixarà de banda tota l’informació que no li ajuda 

amb aquesta tasca. Així que ens oblidem de les coses que estavem fent 

abans o les que farem després per centrar-nos única i exclusivament en 

el aquí i ara. 

Aquesta primera sessió de la formació online, la començarem doncs 

també amb uns exercicis d’equilibri. Ja heu preparat els peus i ara anem 

a mirar desde més aprop com funciona l’equilibri i quins són els diferents 

tipus d’exercicis d'equilibri. Els pots anar fent cada dia al matí o just 

abans de començar a treballar. Observa el canvi que produeixen en cos i 

ment, ‘t ajuden a concentrar-te? Comenta’ns les teves experiències!  

A l’orella interna es perceben alteracions en l’equilibri. Desde l’orella 

s’envien missatges al cervell perquè dongui ordres per produir els canvis 

necessaris per recuperar l’equilibri. Per exemple, canviar la posició per 

no caure. A dintre del cervell, el cerebel controla aquesta informació. 



 

 

El cerebel és especialitzat en el control dels moviments, de les 

integracions sensitivomotoras i de l'equilibri corporal. Aquesta part de 

l'encèfal es troba sota els hemisferis cerebrals. Té múltiples connexions 

amb diferents parts del còrtex cerebral que envien informació sobre els 

moviments del cos. Juntament amb els ganglis basals, interacciona amb 

el sistema sensoriomotor, coordinant i modulant la seva activitat. 

El cerebel integra tota la informació rebuda per a precisar i controlar les 

ordres que el còrtex envia a l'aparell locomotor i s'encarrega de regular 

el moviment i la postura.  

El cerebel està connectat estretament amb les els ulls. Quan fem un 

equilibri i tanquem els ulls, tindrem la sensació de perdre l’equilibri 

perquè hem desactivat la connexió del cerebel amb els ulls. Has intentat 

alguna vegada fer un equilibri amb els ulls tancats? Prova-ho, aixeca un 

genoll i busca l’equilibri, ara tanca els ulls. Quina és la diferència? 

 

Ara ens posem a la pràctica. En els 3 vídeos “equilibri 1 -2 -3” 

practicarem diferents equilibris: 

-puntetes/talons (vídeo equilibri 1) 

-devant/darrere (vídeo equilibri 2) 

-lateral (vídeo equilibri 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=vI71vheoCUQ&list=PLxzLb_hXZN4v8V9F9uVsBURe7-2vy0LLk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wzjdtKHxZsg&list=PLxzLb_hXZN4v8V9F9uVsBURe7-2vy0LLk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=iu8oo26lL6E&list=PLxzLb_hXZN4v8V9F9uVsBURe7-2vy0LLk&index=4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


