
El Club posa a la teva disposició 

experts professionals de la 

medicina esportiva per oferir-te 

els millors serveis amb l’objectiu 

principal de fomentar els hàbits i 

els beneficis d’una vida saludable 

i un millor rendiment esportiu.

Al Centre de Medicina de l’Esport 

hi trobaràs un gran equip de 

professionals de les ciències 

aplicades a l’esport que estan 

al servei dels nostres socis 

i esportistes per analitzar, 

diagnosticar i programar un 

tractament personalitzat. 

Des de metges especialitzats 

en medicina de l’esport, 

fisioterapeutes, massatgistes, 

nutricionista i podòloga esportiva 

que t’ajudaran a tenir cura del teu 

cos, prevenir lesions, rehabilitació 

i tractaments específics… 

El Centre de Medicina de l’Esport 

del Club Natació Sabadell ha 

estat homologat pel Departament 

de Salut de la Generalitat de 

Catalunya oferint un servei de 

confiança i d’excel·lent qualitat per 

a qualsevol esportista.

MÉS INFORMACIÓ: 

93 748 44 02
 WWW.NATACIOSABADELL.CAT
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SERVEI DE 
PODOLOGIA 
Mitjantçant les noves tecnologies et farem una exploració i un 

estudi dinàmic i estàtic dels teus peus.

El Servei de Podologia t’ofereix:

• Eliminació de durícies

• Cura de les ungles 

• Peu d’atleta

• Berrugues plantars

• Altres patologies

ESTUDI BIOMECÀNIC-PLANTILLES PERSONALITZADES

Els símptomes habituals de mal d’esquena, mal de maluc i genolls 

poden ser produïts per una mala trepitjada, al Servei de Podologia 

et farem un complert estudi de la marxa que podrà detectar l’origen 

d’aquestes anomalies. 

PODOLOGIA INFANTIL

La podologia infantil és una peça essencial pel correcte creixement i 

desenvolupament del cos de l’infant per això és totalment recomenable 

una revisió podològica a partir dels 4 anys.

PODOLOGIA GERIÀTRICA

Recomanem a la gent gran una bona cura dels peus acudint al podòleg 

per prevenir caigudes i altres problemes associats a la immobilitat.

MEDICINA I
TRAUMATOLOGIA 

DE L’ESPORT
EL SERVEI MÈDIC DEL CLUB

Si practiques esports i vols que el nostre equip mèdic et faci un 

estudi i un seguiment mèdic i esportiu de la teva evolució fisiològica, 

no dubtis, vine i posa’t en contacte amb els nostres metges, 

fisioterapeutes, entrenadors, preparadors físics, nutricionista i 

podòloga esportiva, i et facilitaran un programa personalitzat.

PROVES D’ESFORÇ

Per a qualsevol esportista i a qualsevol edat, és molt important 

conèixer l’estat físic i els límits del seu cos quan s’està desenvolupant 

una activitat físico-esportiva. 

Per aquest motiu és totalment aconsellable realitzar una revisió mèdica 

amb prova d’esforç un cop a l’any. Aquesta prova permet analitzar el 

teu estat actual i quina és la teva projecció per aconsellar-te nous 

sistemes d’entrenament i diferents opcions a l’hora de practicar esport.

Som coneixedors, per la nostra gran experiència, que els esportistes en 

general i qualsevol persona que realitzi una activitat física necessita 

un control mèdic regular, per confirmar que la pràctica esportiva és 

l’adequada en cada moment.

SERVEI  
DE FISIOTERÀPIA

FISIOTERÀPIA
L’equip de fisioterapeutes està format per especialistes en l’esport 

coneixedors de les millors tècniques terapèutiques i preventives per 

tal d’aplicar el tractament més adient a cadascú.

Massatge terapèutic, massatge esportiu, tractament preventiu 

de patologies, reeducació postural, osteopatia, electroteràpia 

(magnetoteràpia, ultrasò i electroestimulació).

Per poder millorar el teu rendiment, els fisioterapeutes treballarem 

i estimularem les extremitats, tot preparant i descarregant la 

musculatura per tractar l’excés d’hipertó, per realitzar estiraments de 

manera correcte i prevenir possibles lesions musculars.

ESCOLA D’ESQUENA

Des de fa més de 10 anys que el Club ofereix les classes d’Escola 

d’Esquena per a grups reduïts amb la supervisió d’un fisioterapeuta. 

T’ensenyarem a automatitzar correctament una varietat d’exercicis que 

milloraran la teva postura, aprendràs a tonificar els grups musculars 

debilitats  i t’ajudarà a relaxar la musculatura tensa cervical, dorsal i 

lumbar.

MÈTODE PILATES

Els nostres tècnics t’oferiran classes individuals o en grup reduïts 

d’entrenament físic i mental amb el mètode Pilates. Rebràs una 

tonificació global de la musculatura del cos combinat amb una 

respiració adequada i una relaxació mental.

SERVEI DE 
MASSATGES
Gràcies a les tècniques de massatge t’ajudarem a prevenir lesions 

esportives i patologies en general.

Massatge esportiu, anti-estrès, relaxant, drenatge limfàtic, 

reflexologia podal i facial i reeducació postural.

RELAXACIÓ
Si necessites alleugerar-te de les tensions físiques i emocionals de 

l’estrès diari, evitar l’insomni i altres alteracions que provoca el ritme 

de la vida quotidiana, el Servei de Massatges del Club et proporcionarà 

un ambient idoni, productes seleccionats per a tu i les mans 

especialitzades dels nostres massatgistes que t’alliberaran de les 

tensions musculars.

DRENATGE LIMFÀTIC I CIRCULATORI

El massatge anticel·lulític treballa els teixits estimulant venes i vasos 

limfàtics i facilita l’eliminació de toxines. Aquesta tipologia de massatge 

és molt eficaç si es pateix retenció de líquids a nivell de les extremitats. 

REFLEXOLOGIA

La reflexologia consisteix en l’aplicació de pressió amb el polze i els 

altres dits a punts dels peus o les mans per aconseguir un efecte 

benèfic en l’òrgan reflex.

Disminueix l’estrès, activa la circulació sanguínia, millora les 

contractures, la qualitat del son, activa el sistema immunològic i 

afavoreix l’eliminació de toxines.

SERVEI 
DE DIETÈTICA 

I NUTRICIÓ
El Servei de Dietètica i Nutrició del Club trobaràs el suport 

nutricional que necessites si vols millorar el sobrepès, equilibrar 

la dieta, tractar les intoleràncies alimentàries… I si t’agrada fer 

esport, t’ajudarem a assolir el nivell màxim de salut i un òptim 

rendiment esportiu.

La nostra nutricionista t’avaluarà segons el teu estil de vida, els teus 

hàbits alimentaris, el teu grau d’activitat i el teu estat de salut.


