
les fàscies 

El nostre cos està format per cèl·lules, òrgans i músculs que estàn en moviment. Els 

músculs es contreuen i tornen a relaxar-se per moure'ns d'un costat a l’altre. 

L'expansió dels pulmons en respirar o el batec del cor, tot és moviment. Tancem un 

moment els ulls i concentrem-nos en els moviments que hi ha a dintre del nostre cos 

quan estem quiet(e)s. No para de moure!  

Si ens posem de peu ara i caminem en el lloc durant 2 minuts, notem que augmenta el 

ritme cardíac i el de la respiració, i potser pots sentir la circulació de la teva sang, 

perquè els vasos de sang en els teus músculs estan dilatats.  

Tots aquests moviments, automàtics o conscients, són facilitats per les fàscies, que 

envolten els músculs, els ossos i tots els òrgans del cos humà. Tenen una gran capacitat 

de lliscar i moure's entre ells, permetent el moviment i la funció correcta de les parts 

del cos que envolten. 

Podriem comparar la fàscia amb una bossa. Una bossa molt ajustada, de teixit suau, 

que envolta el múscul com una membrana. La fàscia dona forma al múscul, el 

protegeix i el separa d'altres músculs i estructures al voltant. Igual que la fàscia envolta 

els músculs ho fa de la mateixa manera amb els ossos, òrgans, nervis, vasos sanguinis, 

etc. La fàscia cobreix totes les parts que conformen el cos humà, des de la més 

superficial, la fàscia de revestiment com la pell, fins al més profund, com la cèl·lula. 

N’hi ha més de 100 tipus diferents de fàscies. 

Les fàscies faciliten el lliscament entre els ossos, activen la circulació de la sang i 

limfàtic. Permeten al múscul una correcta contracció en oferir-li una resistència lateral 

que garanteixi el seu correcte funcionament.  Estan connectades entre elles per les 

cadenes microfacials que faciliten la comunicació nerviosa i electromagnètica entre les 

diferents estructures corporals. D’aquesta manera el nostre cos esta connectat de cap 

a peus i de peus a cap. 

La inactivitat, les lesions, i mals hàbits posturals poden generar adhesions entre les 

fàscies musculars. Aquestes adhesions dificulten el moviments lliure dels músculs i 

poden conduir, per consequëncia, a una rigidesa o tensió que provoca dolor. 

La realització d’estiraments adequats, els massatges miofascials i activitats com el ioga 

o pilates poden contribuir a mantenir els músculs i les fàscies en bon estat de 

funcionament i evitar aquestes adhesions. 

El col·lagen és una proteïna i el principal component del teixit connectiu en el cos, en el 

qual s’inclou la fàscia. L’aigua és un component essencial del col·lagen, motiu pel qual 

és important consumir bones quantitats d'aigua durant el dia. Us convidem a prendre 

un got ara. 



 

 

 


