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1 Marc teòric 

1.1 Lesió medul·lar (LM) 

La medul·la espinal és un pac de nervis que baixa pel mig de l’esquena. Forma 

part del sistema nerviós central i constitueix la via principal per la qual es porten 

senyals entre el cos i el cervell a traves dels axons.  

Les lesions medul·lars danyen alguns, molts o gairebé tots els axons -de la 

medul·la espinal o de la cua de cavall- i per tant, es tallen els senyals. Poden ser 

completes o incompletes (segons els axons malmesos). La lesió altera o 

interromp la connexió nerviosa, la medul·la no pot enviar ni rebre senyals per 

sota el nivell de la lesió, i per tant, produeix una paràlisi de la mobilitat voluntària, 

una falta de sensibilitat, falta de control dels esfínters, trastorns en la sexualitat i 

fertilitat, alteracions del sistema nerviós vegetatiu i altres riscs. Aquesta pot tenir 

una causa inflamatòria, vascular, infecciosa, tumoral o traumàtica («Lesión 

medular | Institut Guttmann», s.d.; «Spinal Cord Injury | MedlinePlus», s.d.; 

«Spinal Cord Injury Information Page | National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke», s.d.; «Spinal Cord Injury (SCI)», s.d.; «Symptoms and 

causes - Mayo Clinic», s.d.). 

Segons la Organització Mundial de la Salut («Lesiones medulares», s.d.), hi ha 

entre 250.000 i 500.000 persones que pateixen anualment una lesió medul·lar. 

El risc és major en homes joves (20-29 anys) i ancians (>70 anys); per contra, 

les dones tenen més risc en l’adolescència (15-19 anys) i a partir dels 60 anys. 

La relació entre homes i dones és de 2:1 o major. 

La lesió medul·lar es pot considerar un accelerador sistèmic de la vellesa 

(Mercier & Taylor, 2016). 

1.1.1 Complicacions derivades de la lesió medul·lar 

1.1.1.1 Limitacions motores 

La complicació més visible de la lesió medul·lar és la reducció o la pèrdua 

completa del control muscular voluntari per sota el nivell de la lesió. 6 setmanes 

després de la lesió, l’atròfia dels músculs esquelètics paralitzats és significativa i 

hi ha una conversió de les fibres musculars vermelles (lentes i resistents) a fibres 

blanques (ràpides però febles i fatigables) a més d’observar una pèrdua de 

massa muscular (Mercier & Taylor, 2016). 

Degut a la lesió medul·lar hi ha una pèrdua de massa muscular que es tradueix 

en una disminució de l’àrea transversal del múscul. També hi ha un disminució 

del pic de força màxima, de la capacitat oxidativa i de la resistència a la fatiga (a 
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l’activació repetitiva) de tots aquells grups musculars per sota el nivell de la lesió 

(atrofia muscular) (Deley, Gaelle, 2016; Edgerton, V. Reggie & Roy, Roland R., 

2016). 

 

 
Spinal Cord Injury 

↓ 
 

Skeletal muscle atrophy ↔     Sedentarity     ↔ Decreased aerobic capacity 

 

Cardiorespiratory changes 

 

Muscular changes 

 

Other changes 

 

↓ 

Muscle atrophy (denervation or disuse atrophy) 

MHC-I ↓ 

MHC-II ↑ 

Mitochondrial density ↓ 

Metabolic enzymes activity and content (citrate synthase, SDH, NA+K+ ATPase...) ↓ 

Lactate/H+ transport capacity ↓ 

Force ↓ 

Contraction speed ↑ 

Relaxation speed ↑ 

Resistance to fatigue ↓ 

Femoral artery diameer and maximal blood flow per unit of muscle = 

Time to peak flow ↑ 

 

 

Il·lustració 1: Main alterations observed in people with spinal cord injury (Deley, Gaelle, 2016) 

1.1.1.2 Implicacions cardiovasculars  

La lesió medul·lar té un impacte significatiu a les estructures del sistema 

cardiovascular; hi ha una reducció de la mida dels vasos sanguinis (per sota el 

nivell de la lesió) i es produeix un deteriorament de la funció endotelial. 

Després d’una LM hi ha una acceleració de l’envelliment del sistema 

cardiovascular, sumat a la pèrdua de massa muscular i a la inactivitat de les 

extremitats inferiors (EEII) que indueixen a canvis estructurals i funcionals del 

sistema; disminueix la mida del cor, les arteries disminueixen de diàmetre i 

augmenta el gruix de les parets, hi ha menys resistència vascular de les arteries 

i menys teixit capil·lar. 

A més, es produeix una remodelació de les arteries i canvis en la funció vascular 

(disminució de la mida de les cavitats i de massa al miocardi) per sobre i per sota 

el nivell de la lesió; també s’observa una reducció del volum total de sang i 

d’hemoglobina i un augment de la concentració venosa per sota el nivell de la 

lesió, ja que són incapaços de redistribuir la sang de les extremitats inferiors (per 

culpa de la pèrdua de la vasoconstricció induïda pel sistema simpàtic), que, 

sumat a la inactivitat de la bomba muscular (contracció muscular que ajuda al 

retorn venós), el retorn venós queda danyat i la càrrega cardíaca disminueix 

(Barton, Thomas J., Low, David A., & Thijssen, Dick H.J., 2016; Mercier & Taylor, 

2016). 
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Il·lustració 2: Spinal cord injury results (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 2016) 

Aquesta remodelació estructural del cor, segurament representa una resposta 

fisiològica normal per mantenir la funció del miocardi. Aquests canvis es 

produeixen ràpidament durant les primeres setmanes de pèrdua de forma; 

aquesta remodelació tan ràpida pot ser explicada per la paràlisi (Barton, Thomas 

J. et al., 2016). 

Il·lustració 3: Cardiovascular consequences of SCI (Barton, Thomas J. et al., 2016) 

La remodelació i tots els canvis provoquen que el risc de patir una malaltia 

cardiovascular sigui tres vegades més gran (convertint-la en la primera causa de 

mort dels LM) i el de patir un ictus quatre; per això la taxa de mortalitat de les 
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persones amb LM són fins a un 47% més altes (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, 

Stephen E., 2016; Phillips, Aaron A. & Krassioukov, Andrei V., 2016)(Barton, 

Thomas J. et al., 2016; Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 2016; Mercier & 

Taylor, 2016). 

Els factors que contribueixen a aquest augment del risc són: el control inestable 

i anormal del sistema cardiovascular, la disfunció autonòmica (produeix 

inestabilitat en el sistema cardiovascular i una disminució de la pressió sanguínia 

i de resposta del ritme cardíac a l’exercici), la inactivitat física i un perfil metabòlic 

pobre (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 2016; Mercier & Taylor, 2016). 

Els sistema nerviós simpàtic és l’encarregat de controlar el múscul llis 

cardiovascular, que és l’encarregat d’augmentar la freqüència cardíaca i la 

pressió arterial durant l’exercici. Els nervis encarregats de controlar el miocardi i 

la vascularització de les extremitats superiors surten de D1-D5; mentre que els 

que surten de D6-L2 controlen la vascularització mesentèrica i de les extremitats 

inferiors. Si la medul·la resulta danyada a D5 o per sota, el control cardiovascular 

estarà desequilibrat ja que la vascularització de la part inferior del cos es 

controlarà per reflexes espinals no regulats (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen 

E., 2016; Phillips, Aaron A. & Krassioukov, Andrei V., 2016). 

La lesió medul·lar a mig tronc, provoca una pressió arterial baixa crònica i una 

disminució del volum cardíac. Això ve degut al mal retorn venós, provocat per la 

pèrdua del to i per tant de la capacitat de vasoconstricció per sota el nivell de la 

lesió, i al baix volum diastòlic final. La hipotensió resultant i la reducció del volum 

cardíac, provoquen un augment de l’activitat cardíaca simpàtica immediata i 

reflexa; i una disminució de l’activitat cardíaca parasimpàtica. Aquest augment 

de l’activitat simpàtica, la disminució de la parasimpàtica i la lesió medul·lar, 

provoquen danys al miocardi i una disfunció cardíaca (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, 

Stephen E., 2016).  
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Il·lustració 4: Sequence of events by which spinal cord injury leads to myocardial damage and cardiac 

dysfunction (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 2016) 

La interrupció de les vies autonòmiques porta a un sistema cardiovascular molt 

inestable, amb alteracions de la pressió arterial i de la regulació de la freqüència 

cardíaca. Si la lesió medul·lar és alta, la interrupció provoca episodis transitoris 

de pressió alta i baixa anomenats hipotensió ortostàtica (episodi de pressió 

baixa) i disreflexia autonòmica (episodi de pressió alta). Aquests processos 

també acceleren el perill d’ictus i de malaltia cardiovascular (Phillips, Aaron A. & 

Krassioukov, Andrei V., 2016). 

La disreflexia autonòmica afecta al 85% dels individus amb una lesió per sobre 

de D6. Es caracteritza per una hipertensió severa (elevació de la pressió sistòlica 

de com a mínim 20mmHg) acompanyada o no d’una disminució de la freqüència 

cardíaca, i pot venir causada per estímuls eferents que poden ser estimulacions 

viscerals o somàtiques doloroses o no; com per exemple estímuls nocius a la 

pell, distensió de la bufeta urinària o del colon, o per espasmes musculars. Si no 

es tracta immediatament, pot provocar hemorràgies cerebrals i supra-

aracnoidees, despreniments de la retina, feridures, insuficiència renal, arítmies 

cardíaques i fins i tot la mort (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 2016; Phillips, 

Aaron A. & Krassioukov, Andrei V., 2016). 

1.1.1.3 Limitacions ventilatòries 

La LM resulta freqüentment en problemes respiratoris per culpa de perdre 

innervació a la musculatura respiratòria. A més, degut a la pèrdua de massa 

muscular activa, no es pot imposar prou estrès al sistema respiratori per generar 
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restriccions ventilatòries o fatiga muscular inspiratòria durant l’exercici (Mercier 

& Taylor, 2016). 

Aquells lesionats medul·lars que tenen una lesió cervical o per sobre la D8, 

mostren una capacitat vital i un volum expiratori forçat per sota del límit “normal”. 

El principal mecanisme pel qual tenen un defecte obstructiu és per un excés de 

to del parasimpàtic, seguit per una pèrdua del control de les neurones pre-

ganglionars de la medul·la que finalment innerven els pulmons i la via aèria. Un 

altre mecanisme és la pèrdua del control muscular de les vies aèries.  

Aquests problemes respiratoris ajuden que hi hagi una prevalença de la 

inactivitat física i un augment del risc de malaltia cardiometabòlica (West, 

Christopher R., Sheel, Andrew W., & Romer, Lee M., 2016). 

1.1.1.4 Consideracions termoreguladores  

La lesió medul·lar resulta en un deteriorament de la termoregulació degut a la 

interrupció de la funció autonòmica, a la pèrdua de la innervació simpàtica a gran 

part del cos. Es diu que les persones amb lesió medul·lar són “poikilotherms”, 

que és la pèrdua de l’habilitat de mantenir una temperatura corporal constant 

independentment de la del medi. Els problemes deguts a la termoregulació tan 

es produeixen en repòs com durant l’exercici físic. 

La temperatura baixa per culpa de la inhabilitat de contraure els vasos sanguinis 

de la pell o d’activar la tremolor en ambients freds. Per altra banda, la 

temperatura puja per culpa de la inhabilitat de suar i d’augmentar el flux sanguini 

en condicions de calor; aquests efectes s’accentuen amb l’exercici, ja que el 

sistema cardiovascular no és capaç de mantenir la demanda de flux sanguini de  

l’exercici i la termoregulació. 

Aquesta manca de regulació, en ambients càlids i el fet que la temperatura 

augmenti a un ritme superior durant l’exercici, afavoreixen que les persones amb 

lesió medul·lar puguin patir insolacions. I en ambients freds fa que hi hagi més 

risc d’hipotèrmia (Mercier & Taylor, 2016; Minson, Christopher T. & Brunt, Vienna 

E., 2016). 

1.1.1.5 Alteracions en la composició corporal i la inflamació 

Les persones amb LM amb el mateix Índex de Massa Corporal (IMC) que una 

persona sense LM, té aproximadament un 13% més de greix degut a la pèrdua 

de massa muscular.  

Degut a la disminució de l’activitat física i de l’obesitat que es produeix sovint 

amb la LM, hi ha un risc més elevat de tenir un estat d’inflamació de baixa 

intensitat. 
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Les persones amb LM tenen més marcadors inflamatoris que fan augmentar la 

propensió a desenvolupar diabetis i malalties cardiovasculars (Mercier & Taylor, 

2016). 

Les limitacions motores que provoca la lesió medul·lar, poden portar a una vida 

relativament sedentària que comportarà que la persona mostri un perfil lipídic 

caracteritzat per un augment del colesterol total i del de baixa densitat i una 

disminució del colesterol d’alta densitat. (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 

2016). 

La lesió medul·lar influencia en la composició corporal, ja que provoca 

sarcopènia, una baixada significativa del metabolisme basal i conseqüentment, 

es desenvolupa obesitat neurogènica, present en proporcions epidèmiques de la 

població amb LM; tot i que és poc detectada. La obesitat provoca que hi hagi 

més risc de càncer, patologies cardiovasculars i altres morbiditats associades. 

La World Health Organization defineix la obesitat com una BMI (Body Mass 

Índex) de ≥30Kg/m2; i el sobrepès com una BMI de ≥25Kg/m2. Tot i que degut a 

la pròpia LM, hi ha menys massa òssia i sarcopènia, per tant la BMI pot donar un 

resultat baix i per tant s’hauria de determinar la composició corporal, per exemple 

quina part del pes corporal és greix (Gater, David R. & Farkar, Gary J., 2016). 

Les persones amb lesió medul·lar, conviuen amb un component de risc per la 

salut extra com és el Síndrome Cardiometabolic (CMS).Els causants de CMS 

són el sobrepès/obesitat, resistència a la insulina, hipertensió i dislipèmia; que 

estan associats amb la pèrdua de forma física, molt comú després de la LM, que 

a més, empitjora la pronòstic de totes les causes de malalties cardiovasculars.  

El síndrome cardiometabòlic és un perill pandèmic causat pel conjunt dels risc 

per la salut cardiovasculars, renals, metabòlics, protrombòtics i inflamatoris. Es 

defineix per l’aparició de 3 o més components de risc (obesitat abdominal, 

hipertensió, resistència a la insulina i dislipèmia (baixa concentració de HDL-C 

en el plasma). És produeix per un consum d’energia superior a la despesa. Un 

dels riscs relacionats amb el CMS és el baix condicionament físic. 

S’ha observat una associació entre baixes capacitats aeròbiques i baixos nivells 

de HDL-C.  

Les persones amb LM, degut als canvis en la composició corporal després de la 

lesió i els nivells baixos d’activitat física, tenen més facilitat per desenvolupar 

diabetis II (Maher, Jennifer L., McMillan, David W., & Nash, Mark S., 2016). 

1.1.1.6 Dolor 

El 80% de les persones amb LM pateixen dolor crònic (Mercier & Taylor, 2016). 

Aquest dolor està associat amb nivells elevats d’estrès, ansietat i depressió. 
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El dolor es defineix com una experiència sensorial no-gratificant associada amb 

el dany (ja present o potencial) de teixits.  

El dolor crònic és el dolor que perdura en el temps més enllà de la suposada 

curació, normalment a partir dels 3 mesos. 

La definició de dolor nociceptiu és el dolor que sorgeix de l’activació dels 

receptors perifèrics dels nervis sensorials capaços de codificar i enviar els 

estímuls nocius. El dolor neuropàtic, en canvi, es defineix com el dolor causat 

per una lesió o malaltia del sistema nerviós somatosensorial. 

També hi ha l’anomenat “altre dolor” que és el que està causat per estímuls 

nocius no identificables ni cap inflamació detectable ni cap dany identificable al 

sistema nerviós (Bryce, Thomas N., 2016). 

1.1.1.7 Activitat física 

Les persones amb LM tenen dificultats per aconseguir realitzar el mínim d’activitat física diària 

recomanada per tenir una bona salut. Les conseqüències de la inactivitat física són augment del 

pes corporal, alt percentatge de greix, disfunció dels músculs esquelètics i una menor capacitat 

vital forçada; aquests factors també augmenten el risc d’ictus, de malaltia coronària i la possibilitat 

de mort.  

 Les principals dificultats que es troben per portar una vida saludable són les barreres 

arquitectòniques i/o socials per exercitar-se, o bé, si fan exercici, la no consecució del consum 

global d’oxigen necessari per aconseguir beneficis degut a que la paralització dels músculs 

esquelètics no hi contribueix (Mercier & Taylor, 2016). 

A més, per culpa de la interrupció de les funcions autonòmiques, hi ha un resposta inapropiada 

a l’exercici que sovint comporta una mala capacitat cardiovascular. Si la LM és cervical o toràcica 

alta, la resposta provocada per l’exercici de pressió arterial és reduïda o absent (Phillips, Aaron 

A. & Krassioukov, Andrei V., 2016). 
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Il·lustració 5: Cardiovascular implications for exercise in SCI (Barton, Thomas J. et al., 2016) 
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1.2 Exercici físic 

L’activitat física és definida com qualsevol moviment provocat pels músculs 

esquelètics que produeix una despesa d’energia. L’exercici físic és un subconjunt 

d’activitat física caracteritzat per estar estructurat, planificat i repetitiu que té com 

a finalitat la millora o el manteniment de la forma física (Bryce, Thomas N., 2016). 

L’exercici promou la salut física i psíquica al llarg de la vida, reduint el risc de 

mortalitat i disminuint la prevalença de complicacions de la salut que 

contribueixen a patir malalties cròniques; dóna com a resultat adaptacions a 

l’entrenament que protegeixen del risc de mort i malaltia i redueixen els límits 

que la LM pot imposar al cos. L’exercici físic requereix integrar les respostes 

fisiològiques a través dels sistemes muscoloesquelètic, cardiovascular, 

autonòmic, pulmonar, termoregulador i immunològic (Mercier & Taylor, 2016). 

L’American College of Sports Medicine (ACSM) defineix exercici com “un tipus 

d’activitat física consistent en moviments del cos planificats, estructurats i 

repetitius per millorar i/o mantenir un o més components de forma física.” 

La World Health Organization (WHO) i la ACSM han creat unes guies per la 

població general de prescripció d’exercici per tenir una bona salut; i aquestes són 

extrapolables a les persones amb lesió medul·lar (Maher, Jennifer L. et al., 2016). 

Aerobic exercise 

Intensitiy Moderate Vigorous 

Weekly total ≥150 min ≥75 min 

 *Can be accrued in ≥10 minuts bouts 

Lay intensity guide “somewhat hard” 

“you can talk but not sing” 

5 or 6 on a 0-10 scale 

“really hard” 

“you can’t say moret han a few 

words sithout pausing for breath” 

7 or 8 on a 0-10 scale 

 

Resistance training 

Frequency 2-3 days per week 

Number of exercises All major muscle groups (≈4-5 upper body exercises) 

Sets and repetitions Three sets of 8-12 reps each exercise 

Weight  Enough to create a feeling of “quite challenged” at the end of each set 

Il·lustració 6: Exercise guidelines to improve health and wellness in individuals with SCI/D (Maher, Jennifer 

L. et al., 2016) 

1.2.1 Teoria de l’entrenament 

La teoria de l’entrenament és la tècnica que integra coneixements científics que 

provenen de l’esport i de les diverses ciències auxiliars. El seu coneixement ens 

permet saber els efectes de l’exercici físic sobre l’organisme, proporcionant els 

fonaments teòrics i pràctics per la preparació dels esportistes. 
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Quan l’organisme s’adequa a les condicions naturals, de vida, de treball... es 

produeix el procés d’adaptació que el porten a una millora morfològica i funcional 

que comporta un millor rendiment. Les adaptacions es produeixen a nivell 

fisiològic, bioquímic, neuromotor i conductual (Solé, 2014). 

1.2.1.1 Qualitats físiques 

1.2.1.1.1 La resistència 

És la qualitat que ens permet portar a terme esforços de diferent intensitat i 

duració en les millors condicions d’execució possible. Aquesta capacitat 

condicional es requereix per la majoria de les activitats de la vida quotidiana; a 

més, el desenvolupament i manteniment de les seves prestacions prevenen 

l’aparició de patologies en el sistema cardiocirculatori i respiratori, i facilita el 

manteniment del pes ideal. 

- Resistència aeròbica: la major part de l’energia que s’utilitza per la 

realització del treball mecànic prové de la glucòlisi aeròbica i de la lipòlisi. 

o Aeròbic lleuger: zona d’entrenament de la resistència aeròbica que 

s’associa amb percentatges del 50 al 65% del VO2 màx. Aquesta 

zona s’identifica amb el llindar aeròbic. 

o Aeròbic mig: zona d’entrenament de la resistència aeròbica que 

s’associa amb percentatges del 66 al 85% del VO2 màx. Aquesta 

zona s’identifica amb el llindar anaeròbic. 

o Aeròbic intensiu: zona d’entrenament de la resistència aeròbica 

que s’associa amb percentatges del 86 al 100% del VO2 màx. 

Aquesta zona s’identifica amb el VO2 màx. (esportistes) 

- Resistència anaeròbica làctica: la major part de l’energia que s’utilitza per 

la realització del treball mecànic prové de la glucòlisi anaeròbica 

(esportistes). 

- Resistència anaeròbica alàctica: la major part de l’energia que s’utilitza 

per la realització del treball mecànic prové del CP i ADP (esportistes). 

Mètodes d’entrenament: 

- Mètode continu: no hi ha recuperació entre l’esforç 

o Continu harmònic: intensitat constant. 

o Continu variable: intensitat variable. 

- Mètode fraccionat: fracciona els esforços en diverses repeticions i 

introdueix una recuperació entre elles 

o Intervàlic curt: esforç de fins a 2 minuts amb pauses petites entre 

repeticions. 

o Intervàlic mig: esforç d’entre 2 i 10 minuts amb pauses petites entre 

repeticions. 
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o Intervàlic llarg: esforç de més de 10 minuts amb pauses moderades 

entre sèries.  

 Aeròbic lleuger Aeròbic mig 

Volum total per 

sessió 

>30 minuts 30-60 minuts 

Intensitat 

45-55% VMA 55-70% VMA 

65-70% FC màx 70-80% FC màx 

2-3 mM/L lactat 3-4 mM/L lactat 

Mètodes 

d’entrenament 

- Intervàlic Lleuger Extensiu 

- Continuo Variable Extensiu 

- Continuo Harmònic 

Extensiu 

- Continuo Harmònic Extensiu 

- Continuo Variable Extensiu 

- Intervàlic Lleuger Extensiu 

- Intervàlic Mig Continuo 

Extensiu 

Il·lustració 7: Pautes metodològiques per l'entrenament de la resistència aeròbica (Solé, 2014) 

Procés d’adaptació de la resistència: 

- Variació del programa motor  7-10 dies 

- Augment de les reserves energètiques  20 dies 

- Millora dels sistemes i estructures reguladores  30 dies 

- Millora de la coordinació dels sistemes de control  40-60 dies 

(Solé, 2014) 

1.2.1.1.2 La força 

És la qualitat física que ens permet mantenir, vèncer o oposar-se a una 

resistència externa. És la capacitat d’un múscul o grup muscular de generar 

tensió muscular sota unes condicions específiques. 

- Força màxima: part de la força absoluta que pot activar-se voluntàriament; 

s’identifica amb tot el potencial de força que presenta morfològicament un 

múscul o grup sinèrgic de músculs. 

- Força velocitat: capacitat del sistema neuromuscular de superar 

càrregues externes amb una gran velocitat de contracció. 

- Força resistència: capacitat del múscul d’oposar-se a la fatiga produïda 

pels exercicis de força repetits durant un temps més o menys llarg. 

En aquest cas utilitzarem l’entrenament per la musculació esportiva, que busca 

aconseguir el percentatge de massa muscular adequat a les necessitats 

individuals sense disminuir els nivells de potència (Solé, 2014). 

Component de la càrrega Concèntric Isomètric Excèntric 

Intensitat 60-70% 1RM 80-100% 100-140% 

Repeticions 10-15 5-10 de 5-8” 4-6 

Pausa 1-2’ 3-5’ 3-5’ 

Nº sèries 3-6 3-5 3-6 

Velocitat Màxima Nul·la  Lenta  

Il·lustració 8: Metodologia de la musculació esportiva (Solé, 2014)  



WEREABLES PER LA PROMOCIÓ DE L’EXERICIC FÍSIC 15 

1.3 Beneficis de la vida activa 

L’activitat física ofereix adaptacions per les limitacions fisiològiques provocades 

per la LM; aquestes protegeixen del risc de mort i de malaltia i redueixen els 

límits que la LM imposa al cos; s’obtenen beneficis des de nivells cel·lulars fins 

a funcionals i psicosocials (Mercier & Taylor, 2016). L’exercici és fonamental per 

mantenir una bona salut cardiovascular i metabòlica (Maher, Jennifer L. et al., 

2016). 

Un programa d’exercici ha de ser la pedra angular del pla de tractament integral 

de l’estil de vida; especialment per mantenir un bon funcionament i una bona 

salut al llarg de la vida (Maher, Jennifer L. et al., 2016). També com a rehabilitació 

de les funcions del cos i del control fisiològic (Mercier & Taylor, 2016). 

Els efectes positius de l’exercici físic es produeixen a nivell motor, cardiovascular, 

respiratori, en la composició corporal, en la inflamació i la capacitat de 

termoregular-se, a més de reduir el dolor. 

Les millores a nivell motor són les millores en les característiques musculars 

(augmenta la massa, la força, la capacitat oxidativa i la vascularització), la força, 

la capacitat d’exercici i la densitat mineral òssia (Deley, Gaelle, 2016). 

 
Physical Activity 

 

 

Cardiorespiratory changes 

 

Muscular changes 

↓ 

Other changes 

 

CSA ↑ 

MHC-I ↑/= 

MHC-IIA ↑ 

MHC-IIB ↓ 

Metabolic enzymes activity and content (citrate synthase, SDH, NA+K+ ATPase...) ↑ 

Glucose transporters ↑ 

Force ↑ 

Contraction speed ↓ 

Relaxation speed ↓ 

Resistance to fatigue ↑ 

Number of capillaries ↑ 

Lower limbs blood flow ↑ 

 

 

Il·lustració 9: Main effects of physical activity in people with spinal cord injury (Deley, Gaelle, 2016) 

A nivell cardiovascular, pot provocar remodelacions cardíaques que disminuiran 

els dèficits estructurals i funcionals provocats per la LM. Pot crear un efecte 

protector gràcies a incrementar el volum del plasma, millorar el retorn venós i 

conseqüentment el volum de càrrega del cor, el qual manté la funció contràctil, 

la pressió arterial i la reducció de la neuroplasticitat patològica. Aquestes 

adaptacions són importants per la disminució de la incidència de problemes 

cardiovasculars i la reducció de fins el 25% dels factors de risc associats a una 
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vida sedentària (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 2016; Maher, Jennifer L. 

et al., 2016; Mercier & Taylor, 2016). 

L’activitat física millora la capacitat aeròbica, les capacitats funcionals i el control 

autonòmic del cor i de la circulació, i també dels perfil lipoproteics; aquestes 

millores són gràcies a l’augment del volum del plasma, al retorn venós, a la 

millora de la funció cardíaca, a l’augment de l’activitat parasimpàtica eferent i la 

disminució de l’activitat simpàtica eferent.  

Els lesionat medul·lars, tot i no poder activar tots els grups musculars, poden 

provocar canvis en el sistema cardiovascular de les zones no actives com la 

dilatació dels vasos sanguinis, i un increment de la pressió sanguínia gràcies a 

que l’exercici. El flux sanguini augmentarà durant l’exercici en les zones actives, 

com més grups musculars s’activin, més augmentarà la pressió arterial; aquests 

augment de flux i pressió a les zones actives, provocarà també el canvi en les 

zones no actives (Barton, Thomas J. et al., 2016). 

Il·lustració 10: Exercise results after SCI (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, Stephen E., 2016) 

S’ha observat que també actua com a tractament per atenuar la severitat de la 

disreflexia autonòmica gràcies a la reducció de l’activitat nerviosa simpàtica. A 

més, es redueix la sensibilitat de resposta del receptors α-adrenergics post-

exercici que contribueix als efectes antiarítmics (Lujan, Heidi L. & DiCarlo, 

Stephen E., 2016). 

La millora de la funció respiratòria es dona per l’increment de la força i la 

resistència dels músculs respiratoris a més de millorar la forma física i per tant 

reduir la demanda ventilatòria gràcies a les adaptacions perifèriques. 

Exercise

Increased Plasma 
Volumem, Venous Return 

and  Cardiac Volum 
Loading 

Increase Blood Pressure 

Loaded Arterial Baro-
receptors Mediate 
Increased Cardiac 

Parasympathetic and 
Decreased Cardiac 

Sympathetic Activity 

Reverse Cardiac 
Dysfunction and Structural 

Remodeling
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Les millores que s’observen són en els valors de volum pulmonar, en el volum 

tidal, en la reserva ventilatòria, en la reducció de la resistència de les vies 

respiratòries i en l’augment del flux expiratori (Deley, Gaelle, 2016). 

Els beneficis en el canvi de la composició corporal són gràcies a la influència de 

l’exercici en el metabolisme general del cos, a que té efectes antiinflamatoris i a 

que ajuda a reduir el BMI (Body Mass Index) i la massa de greix (%BodyFat); per 

tant, mitiga l’impacte de l’obesitat neurogènica i les seves comorbiditats fins i tot 

si aquest és només recreacional.  

En aquest sentit, l’objectiu de l’exercici és revertir la sarcopènia, augmentar la 

despesa d’energia basal i millorar la composició corporal per millorar els perfils 

cardiovascular, de glucosa i de lípids (Gater, David R. & Farkar, Gary J., 2016). 

Authors Number - SCI Activity Gender BMI (Kg/m2) % BF 

Tanhoffer et al. (2014) 6 para/tetra Active M 24 28 

7 para/tetra Sedentary M 27 38 

Yarar-Fischer et al. (2013) 24 para Sedentary F 26,1 37,8 

6 para Sedentary F 22,6 45,5 

8 para Active F 20,8 31,9 

Il·lustració 11: Body composition assessment for persons with SCI (Gater, David R. & Farkar, Gary J., 2016) 

Si aquest exercici es complementa amb una dieta, el teixit adipós visceral (VAT), 

l’àrea de la secció transversa de VAT, la proporció de VAT de la proporció de 

teixit adipós subcutani a L5-S3, i el percentatge de greix intramuscular 

disminueixen significativament, també millora la sensibilitat a la insulina (Maher, 

Jennifer L. et al., 2016). 

Una intervenció contínua basada en un programa d’entrenament pot millorar el 

perfil dels marcadors de risc inflamatori de les persones amb LM. Això és degut 

a que la pràctica continua contribueix en la repetida creació d’un ambient 

antiinflamatori que afecta a la secreció de citoquines immunològiques i redueix 

la secreció de citoquines pro inflamatòries, i finalment, es redueixen els nivells 

de citoquines pro inflamatòries en repòs. També ajuda a mantenir els nivells de 

cortisol elevats ajudant a crear l’ambient antiinflamatori i a més fent-lo més 

durable (Leicht, Christof A. & Bishop, Nicolette C., 2016). 

L’entrenament crea adaptacions a llarg termini com la consecució d’una activació 

més ràpida de la vasodilatació i de la sudoració, a més d’un augment de la 

densitat de les glàndules sudorípares i una major sudoració per glàndula, per 

tant, un augment de la sudoració general. També s’obtenen adaptacions en la 

vasculatura de la pell i un augment de la dilatació endotelial. Millorar la forma 

cardiovascular està associada amb una major resposta de flux sanguini per un 

estímul tèrmic; i per tant, fa que les persones entrenades siguin més capaces de 

termoregular-se (Minson, Christopher T. & Brunt, Vienna E., 2016). 
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El mètode més efectiu, que a més és segur, assequible i empoderador per reduir 

el dolor crònic és l’exercici. Les persones que es mantenen actives, pateixen 

menys dolor, depressió i estrès i a més, perceben una millor qualitat de vida i un 

millor concepte del seu físic (Bryce, Thomas N., 2016; Mercier & Taylor, 2016). 

Sembla que la reducció del dolor gràcies a l’exercici, és el que fa que millori la 

satisfacció amb la vida i per tant redueixi els símptomes de depressió. Hi ha una 

relació entre l’exercici, el dolor i els estats d’ànim.  

Els mecanismes pels quals l’exercici afecta al dolor nociceptiu i neuropàtic són 

la millora de l’activitat inhibitòria i la reducció de l’excitabilitat de la transmissió 

sinàptica.  

La relació entre freqüència, intensitat i duració de l’exercici i la reducció del dolor 

és linear; i l’abandonament del programa d’exercici comporta un augment del 

dolor crònic (Bryce, Thomas N., 2016). 

Totes aquestes millores i adaptacions que provoca l’exercici físic, fan que es 

pugui continuar practicant i fins i tot augmentar-ne la intensitat. Si es pot 

augmentar la intensitat, es podran programar entrenaments d’alta intensitat a 

intervals amb poc descans (HIIT) que és el que s’ha vist que és més efectiu per 

reduir els riscs derivats de la lesió medul·lar; els components de risc de CMS 

(dislipèmia, glicèmia i adipositat visceral) i de patir malalties cardiorespiratories 

(Maher, Jennifer L. et al., 2016; Mercier & Taylor, 2016).  
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2 Revisió bibliogràfica wearables 

S’ha fet una revisió bibliogràfica de wearables, centrada en els que s’utilitzen pel 

seguiment de l’activitat diària. La cerca s’ha fet utilitzant paraules clau com 

“wearable”, “tracking”, “physical activity” i “health” entre altres. Tot i que l’objectiu 

principal era per persones amb lesió medul·lar, la cerca s’ha fet sense tenir en 

compte a quin tipus de població estava centrat l’estudi. 

Les hipòtesis de la cerca, eren, primer de tot que els resultats dels estudis, 

estiguin centrats en la població que estiguin centrats, són extrapolables a 

qualsevol població i per tant, també a les persones amb lesió medul·lar i que 

utilitzen cadira de rodes per la seva vida diària. 

L’altra hipòtesis era confirmar que els dispositius wearables ajuden a que les 

persones siguin més actives i per tant, portin una vida més saludable; ajuden a 

crear i mantenir un canvi en les seves rutines diàries perquè sense una gran 

despesa de temps, siguin més actius. Aquests petits canvis, poden acabar 

evolucionant a canvis més grans en l’estil de vida, com per exemple practicar 

algun esport i realitzar exercici físic de manera programada i amb objectius 

específics. 

Aquesta era la hipòtesis més important ja que si per la població sana és molt 

important portar una vida activa i tenir un mínim control del que es fa al llarg del 

dia, per les persones amb lesió medul·lar és encara més important. El fet de tenir 

una lesió medul·lar, fa que l’activitat física no es pugui comptabilitzar igual, no es 

poden comptabilitzar els passos i per tant, s’hauria de controlar de manera 

diferent. També seria molt important el control de la freqüència cardíaca i de la 

pressió ja que, com està explicat anteriorment, la disreflexia autonòmica 

(augment de la pressió amb disminució o no de la freqüència cardíaca) afecta un 

85% de les persones amb una lesió per sobre de D6. 

Les informacions més rellevants trobades als articles han estat a nivell tècnic 

dels propis wearables i a nivell de canvis que han provocat en els usuaris. 
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Els wearables són dispositius tecnològics que avaluen diferents paràmetres des 

de diferents punts del cos i amb diferents tecnologies. Aquests però, no són 

invasius per la persona i per tant, els pot utilitzar al llarg del dia durant la seva 

vida diària. 

 

Il·lustració 12: What can consumer wearables do? (Piwek, Ellis, Andrews, & Joinson, 2016) 

Els  wereables tenen molt potencial per la promoció de l’activitat física gràcies a 

la utilitat, la viabilitat, i la motivació que proporcionen. La possibilitat de combinar 

diferents wearables amb diferents tecnologies i per tant diferents indicadors a 

mesurar, permet moltes possibilitats de valoracions diferents i molt completes. 

Els wearables, a més de servir a la pròpia persona, poden ser utilitzats pels 

professionals de la salut per monitoritzar el dia a dia dels pacients; a més, poden 

ajudar a obtenir un diagnòstic preventiu predictiu. Tot i que aquests potencials 

de les aplicacions encara estan en un estadi de desenvolupament inicial i no 

estan aprovats per un ús mèdic, per tant, de moment, s’utilitzen més en un 

context de recerca que en un context del món real (Piwek et al., 2016). 

Una intervenció per promocionar la vida activa, amb un programa d’activitat 

física, amb el suport d’algun wearable, té més efectivitat a l’hora d’augmentar 

l’exercici físic; estudis relacionats amb l’educació suggereixen que la utilització 

dels wearables ofereix informació personal, contextual, rellevant i immediata que 

pot promocional més actituds proactives; el nivells diaris d’activitat física 
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augmenten quan la tecnologia s’utilitza per augmentar la consciència d’activitat. 

El wearable sol no crearà ni farà iniciar un programa d’exercici, però pot ajudar 

a identificar el nivell actual d’exercici físic, aportant autoconeixement i ajudant a 

iniciar una millora; ajuda a identificar quines actituds poden canviar i/o introduir 

per tal de ser més actius. S’ha de ser conscient però, que són facilitadors i no 

conductors dels canvis; i possiblement aquests canvis es produiran per les 

estratègies que es puguin desenvolupar i no tant per la tecnologia en si (C. Mc 

Fadden & Q. Li, 2019). Els dos principals mecanismes pels quals faciliten la 

realització d’activitat física són la major motivació i autoconeixement que aporten 

(Carter, Robinson, Forbes, & Hayes, 2018). Empoderen a les persones a fer 

canvis en el seu dia a dia necessaris per tenir un estil de vida més actiu i 

saludable, canvis que creien impossibles o molt difícils. La capacitat de fer 

aquests canvis, provoca una sensació d’autonomia, de ser el motor del seu propi 

canvi (Karapanos, Gouveia, Hassenzahl, & Forlizzi, 2016). El feedbacks positius 

rebuts respecte la vida activa, millora la percepció personal de competència i 

d’autodeterminació (Kerner & Goodyear, 2017) 

Alguns participants vinculen una millora de la seva salut i del seu benestar a la 

utilització dels wearables. Tot i que no es pot assumir que hi ha una relació 

causal, qui els utilitza sovint atribueix al dispositiu ser el motivador dels canvis. 

El fet que les persones vulguin adquirir i utilitzar els dispositius, suggereix que ja 

estan motivats per canviar el seu dia a dia i per tant, el dispositiu és un suport 

per aconseguir aquests canvis. 

Alguns estudis descobreixen que els participants han augmentat el temps i la 

intensitat de l’activitat física realitzada, a més d’augmentar els propis objectius. 

Una de les experiències més explicada, és que obtenen una major consciència 

gràcies a la reflexió que els proporciona el wearable; a més, els ajudava a canviar 

les seves rutines i/o estils de vida per incorporar exercici físic addicional. (Carter 

et al., 2018). 

La majoria de persones que utilitzen un wearable, l’utilitzen durant tot el dia i nit. 

La majoria, veuen efectes des del primer moment, com per exemple veure que 

caminen menys del que creien i obligar-se a anar a comprar a peu o a passejar 

el gos. El feedback numèric pot reforçar i motivar a practicar activitats físiques. 

La utilització dels wearables ajuda a les persones a crear canvis duradors en el 

temps com caminar més, pujar per les escales en comptes de pujar amb 

l’ascensor, treballar de peu, entre altres.  

Tot i que la motivació inicial que aporta el dispositiu disminueix al llarg del temps, 

i que cada vegada s’utilitza menys per comprovar el progrés, continuen utilitzant-

lo i continuen rebent una motivació extra per continuar amb els canvis gracies al 

dispositiu. Hi ha canvis en el dia a dia que s’observen immediatament, per 

comprovar si hi ha canvis en el comportament i en l’estil de vida, s’ha d’estudiar 

mínim 1 any. Tot i que el feedback numèric i immediat és important, es poden 
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crear eines per tal que la motivació sigui pel manteniment, a llarg termini i per 

tant per crear un canvi en el comportament. 

El manteniment dels canvis es pot aconseguir canviant els objectius i el feedback 

que t’aporta el wearable al llarg del temps; primer el nombre de passes i amb el 

temps, hauria de valorar també altres activitats físiques (que defineixen que hi 

ha hagut un canvi en el comportament) com l’entrenament de musculació o el 

yoga. (Fritz, Huang, Murphy, & Zimmermann, 2014). Tot i que alguns participants 

deixen d’utilitzar els wearables al llarg del temps, això no implica que els 

wearables hagin fallat en la creació de canvis d’actitud (Karapanos et al., 2016). 

Els  wearables més utilitzats en els estudis són aplicacions mòbils, 

acceleròmetres, monitor de freqüència cardíaca i giroscopis (muntats en 

cinturons, rellotges, braçalets...); sempre amb la possibilitat de tenir un feedback 

automàtic (Bort-Roig, Gilson, Puig-Ribera, Contreras, & Trost, 2014) 

Els wearables valoren estar quiet, caminar, viatjar (amb vehicles a motor), temps 

destinat a un estat sedentari, a lleu, moderada o alta intensitat d’exercici físic, 

energia gastada (METs), córrer, pujar i baixar escales, saltar, estar estirat i també 

caigudes (Bort-Roig et al., 2014); la suor (gràcies a impressions en roba) (Oertel, 

Jank, Schmitz, & Lang, 2016) i la quantitat i qualitat del son (Strath & Rowley, 

2018). 

A partir dels wereables utilitzats i de les actituds valorades, s’estudia els efectes 

de l’exercici físic, les percepcions dels participants i el compromís d’aquests. Els 

resultats han estat: 

- Efectes: 

o Augment del nombre de passes 

o Millora de la composició corporal 

o Temps d’exercici físic 

o Millora de la capacitat aeròbica 

- Percepcions: 

o Augment de l’autoconeixement de l’exercici físic realitzat 

o Entusiasme per competir amb un mateix 

o Motivació pels reptes i el feedback 

o Possibilitat de desenvolupar les estratègies personals gracies a la 

configuració dels objectius 

o Ajuda pel control del pes 

- Compromís: 

o Utilització pràcticament continua del wereable 

o Utilització de ± una vegada al dia de l’aplicació mòbil 

(C. Mc Fadden & Q. Li, 2019) 

Com a conclusions, podem dir que les hipòtesis eren certes, els estudis estan 

fets en diferents grups poblacionals i, tot i que cap són persones amb lesió 
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medul·lar i/o usuàries de cadira de rodes, en tots s’observa que la segona 

hipòtesis, la de canvi en les rutines de la vida diària, també és certa. 

Els canvis comencen per petites rutines, pujar per les escales, anar caminant a 

buscar un cafè, anar a passejar el gos, etc. i acaben evolucionant a canvis més 

generals de l’estil de vida com fer entrenaments de força, practicar ioga o 

qualsevol altre esport. 

També s’ha observat que pels primer canvis són molt útils els wearables però 

pels canvis més grans, costa més ja que hi ha activitats més esportives que no 

queden comptabilitzades amb el dispositiu degut a que aquests només 

comptabilitza les passes. 

Aquest problema, és fàcilment solucionable canviant l’ítem a comptabilitzar de 

passes a moviment general del cos; aquest canvi a més, seria el canvi que 

s’hauria de fer principalment per tal que un wearable sigui útil pels usuaris de 

cadira de rodes. 

Tots els wearables, a més, es poden vincular inalàmbricament amb un mòbil i/o 

amb una web a través de la qual es poden configurar algunes preferències (nº 

de passes com a objectiu, tipus d’esports, alarmes, hores de son...) i portar un 

control dels resultats obtinguts.  

Aquestes configuracions, es poden modificar i adaptar a les necessitats i per tant, 

es podrien personalitzar i adaptar a qualsevol grup poblacional i fins i tot persona 

(dins les possibilitats de cada dispositiu). 

  



WEREABLES PER LA PROMOCIÓ DE L’EXERICIC FÍSIC 24 

3 Disseny wereables 

Després de la cerca, no s’ha trobat cap dispositiu wearable que valori l’activitat 

diària pels usuaris de cadira de rodes ni cap estudi per aquest grup poblacional. 

Tampoc s’ha trobat cap enquesta similar per determinar els interessos dels futurs 

usuaris, de qualsevol grup poblacional. Tot i no trobar cap enquesta, és possible 

que els diferents fabricants de wearables hagin fet alguna cosa similar per saber 

els interessos i poder aconseguir un dispositiu que crei més interès i per tant que 

es vengui més. 

El que si s’ha pogut fer a partir de l’enquesta, ha estat confirmar que els 

wearables amb la seva respectiva aplicació mòbil són configurables i per tant 

tindria sentit fer una enquesta igual o similar. 

L’enquesta s’ha fet, principalment, per determinar si els usuaris de cadira de 

rodes els interessaria utilitzar algun wearable i quins ítems els interessaria que 

els informés, tant el propi wearable com l’aplicació. 

La idea era que l’enquesta la responguessin també professionals, l’àmbit 

professional dels quals està centrat en els usuaris de cadira de rodes. 

Es buscava la resposta tant per part dels usuaris com per part dels professional 

per tal de determinar si hi havia interessos conjunts o diferents. 
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Pregunta Qui respón 

 

Tothom 
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Tothom  

 

Tothom  

Il·lustració 13: Enquesta («Wereables per usuaris de cadira de rodes (Wereables para usuarios de sillas de 

ruedas)», s.d.) 
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L’objectiu de l’enquesta era determinar si els usuaris de cadira de rodes són o 

no actius, si els interessa un wearable i amb quina informació. Per altra banda, 

es volia saber si els professionals, de qualsevol àmbit, que treballen en relació 

als usuaris de cadira de rodes els interessa un wearable i amb quina informació 

també.  

Hi ha hagut un total de 108 respostes, de les quals el 56% eren dones, la majoria 

tenien entre 20 i 40 anys, un 43% eren usuaris de cadira de rodes i només 4 

respostes eren de professionals que treballessin amb els usuaris. 

Degut a que l’enquesta ha obtingut poques respostes de professionals, no s’han 

pogut extreure resultats d’aquests; tot i això, s’han pogut extreure altres resultats 

i els principals són el temps des de la lesió, l’interès en la utilització de wearables, 

la pràctica esportiva pre i post lesió, l’autopercepció de portar una vida activa pre 

i post lesió, el tipus de wearable preferit i els ítems que interessarien que 

comptabilitzes. 

 

Il·lustració 14: Temps des de la lesió 

1 -2 anys 3 -4 anys 5 o més ays
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Il·lustració 15: Interès en la utilització de wearables 

 

Il·lustració 16: Vida activa 
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Il·lustració 17: Practica esportiva 

 

Il·lustració 18: Tipus de wearable 
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Il·lustració 19: Ítems que comptabilitza el wearable 
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3.1 Conclusions  

A partir dels resultats obtinguts amb les respostes a l’enquesta, s’ha pogut 

determinar el temps que havia passat des de la lesió per saber si tenien ja o 

encara no unes rutines de vida establertes; si fa 1 o 2 anys de la lesió, el més 

probable és que encara estiguin adaptant les rutines a la “nova vida”; per contra, 

si fa 3 o més anys poden tenir ja unes rutines ben establertes. 

També l’interès que poden tenir en utilitzar un wearable i per tant saber si seria 

rentable la creació d’un wearable pensat per usuaris de cadires de rodes i 

l’interès que tenen per controlar diferents paràmetres de la seva vida i activitat. 

S’ha pogut veure que la percepció personal de portar una vida activa és similar 

abans i després de la lesió, són persones actives; per contra, i no esperat, 

després de la lesió practiquen més esport. 

El fet que siguin persones actives i practiquin esport, fa que la problemàtica, 

anteriorment comentada, de que la majoria de wearables no valoren 

objectivament el practicar esport o fer entrenaments de peses, entre altres, sigui 

més important de solucionar canviant la forma de valorar l’activitat i no només 

amb desplaçaments. 

Una altra resultat important ha estat descobrir que, amb una gran diferencia, 

l’interès sobre quin tipus de wearable interessa ha estat major per rellotges i 

dispositius a la cadira. 

Finalment, es preguntava quins ítems els interessaria que comptabilitzes, tant el 

propi dispositiu com l’aplicació vinculada, i aquests resultats demostren que a la 

gent li interessa que el dispositiu els informi de com més ítems millor, no hi ha 

una gran diferència entre uns i altres. 

Tot i això, m’ha sorprès que no incloguessin altres ítems no proposats prèviament 

a la mateixa enquesta, tot i que possiblement si es fessin entrevistes personals 

podrien sortir ítems nous. 

Seria molt interessant poder portar a terme aquestes entrevistes en el cas que 

es volgués crear un wearable amb aplicació per persones usuàries de cadires de 

rodes ja que, a part de valorar com canviar la manera de mesurar l’activitat 

realitzada, que s’hauria de fer a nivell tècnic, també s’hauria de tenir en compte 

el que els futurs usuaris volen a nivell personal. 

Aquesta intenció de personalitzar-ho per usuaris de cadira de rodes, és important 

ja que ningú millor que ells saben què els importa i què necessiten.  

També seria interessant aconseguir que l’enquesta, i fins i tot una entrevista 

personal, arribés a més professionals de tots els àmbits, ja que ells també poden 

tenir interessos diferents segons l’àmbit professional. Ja sigui diferents dels que 

poden tenir els usuaris, com diferents als que poden tenir els professional d’un 
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altre àmbit. Pels professionals poden ser molt útils per controlar tot el que envolta 

la lesió medul·lar, portar un control de tot el que envolta la persona i per tant, 

poder-lo tractar i aconsellar millor. 
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