
Incidè ncia de les le sions en el fut bol.
Pri me ra di vi sió. Tem po ra da 1999-2000

Resum

El fut bol cons ti tueix al nos tre país, igual com

en d’al tres Estats del nos tre en torn, un fe no -

men que trans cen deix allò me ra ment es por -

tiu per es de ve nir  un re fe rent so cial que des -

per ta pas sions i que té el seu con se güent re -

flex als mit jans de co mu ni ca ció so cial. 

No és, doncs, es trany, que de for ma dià ria

la prem sa es por ti va d’àmbit na cio nal pro -

por cio ni in for ma ció cons tant so bre la matè -

ria, in cloent-hi allò que con cer neix a les

 lesions que afec ten els ju ga dors, car con si -

de ren que és un fet no ti cia ble en la me su ra

en què això pu gui in fluir en les ex pec ta ti ves

dels di fe rents equips. 

La in for ma ció es men ta da, ade qua da ment

re co lli da, sis te ma tit za da i ana lit za da és

sus cep ti ble de pro por cio nar va luo ses da des 

so bre la in cidè ncia de les le sions en aques -

ta mo da li tat es por ti va. 

Aquest és, pre ci sa ment, l’ob jec tiu del nos -

tre es tu di, sen se una al tra pre ten sió que la

de pro por cio nar unes pau tes a pren dre en

con si de ra ció per part dels pro fes sio nals,

per què el seu es forç se cen tri en l’op ti mit za -

ció del ren di ment, la pla ni fi ca ció de la tem -

po ra da, l’es ta bli ment de pro gra mes de pre -

ven ció i, al cap da vall, en la mi ni mit za ció

del risc de le sions. 

Introducció

El fut bol és l’es port amb un ma jor nom bre

de llicè ncies fe de ra ti ves a Espan ya, el de

ma jor nom bre de se gui dors i que ai xe ca un

més alt grau de pas sions. D’al tra ban da, és

l’es port que té més pres su post econò mic, i

com a con se qüèn cia, no hi ha ni un sol dia

du rant l’any en què els mit jans de co mu ni -

ca ció no re flec tei xin in for ma cions so bre

aquest es port. 

No sal tres hem vol gut es tu diar i ana lit zar

aques ta in for ma ció, con cre ta ment so bre la

pa to lo gia de les le sions en el fut bol de

la pri me ra di vi sió, du rant la tem po ra da

1999-2000 del fut bol Espan yol. 

El fut bol és un es port col·lec tiu, dur, on es 

pro dueix el con tac te fí sic i, com a re sul -

tat, s’o ca sio nen una gran va rie tat de pa -

tologies, per la qual cosa és im por tant

 intentar d’es bri nar quins són els fac tors,

si guin in trín secs i/o ex trín secs que de ter -

mi nen que un ju ga dor es le sio ni i, com a

con se qüèn cia, no pu gui en tre nar o ju gar

el pròxim par tit. 

Per in ten tar d’a cla rir les pos si bles cau ses

per les quals els ju ga dors es le sio nen, es ta -

bli rem dos ti pus de fac tors ex trín secs i in -

trín secs, cal dir que els uns re per cu tei xen

so bre els al tres. 
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Abstract

Foot ball is in our coun try, the same as 

in other states around us, a

phe nom e non that goes be yond be ing

just a sport to be come a so cial

ref er ence that awak ens pas sions and

that has its re sult ing re flex in the

me dia of so cial com mu ni ca tion.

So it is noth ing to be amazed at if,

ev ery day, the sport ing press

through out the coun try, pro vides

con stant in for ma tion on the sub ject,

in clud ing the in ju ries that the play ers

suf fer, con sid er ing this in for ma tion to

be of in ter est in that it could af fect the 

pros pects of dif fer ent teams.

This in for ma tion, duly col lected,

sys tema tised and ana lysed, is ca pa ble 

of pro vid ing valu able in for ma tion on

in ju ries in this sport.

This is pre cisely the aim of our study,

with no other ob ject than to pro vide

guide lines to be taken into ac count by

the pro fes sion als whose ef forts are

cen tred on bet ter ing per for mance on

the sea sons long term plan ning, on

the es tab lish ment of pre ven tion

programmes and, in short, on the

mini mi sa tion of injury risks.
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Pel que fa als fac tors ex trín secs, es men ta -

rem el medi, els ob jec tes, les per so nes i el

mo vi ment.

n Del medi cal des ta car el ti pus de su per -

fí cie on es rea lit za la pràcti ca del fut bol, 

ti pus de ges pa, es tat del te rreny de

joc...

n Els ob jec tes, la pi lo ta (ve lo ci tat, trajec -

tòria, su per fí cie on s’im pac ta) és im por -

tant te nir-la en comp te atès que té una

pos si ble re per cus sió en les le sions bé im -

me dia ta ment o so bre fu tu res pa to lo gies;

el cal çat és un al tre ob jec te a te nir en

comp te, for ma de la pet ja da, amor ti ment 

de les plan ti lles...

Al fut bol hi ha (per so nes) en tre na dors,

met ges, pre pa ra dor fí sic, ju ga dors col·la -

bo ra dors, ju ga dors opo nents, àrbi tre...

Com que és un es port de con tac te ens tro -

bem amb càrre gues, en tra des, mar cat -

ge... ele ments tècnics, tàctics, i es tratè -

gics que a cau sa de l’e xigè ncia de l’es port

d’al ta com pe ti ció fan que es pro duei xin

cops, con tu sions...

Fi nal ment, din tre dels fac tors ex terns,

par la rem del mo vi ment, en el fut bol els ti -

pus de mo vi ment són molt va riats i amb

una pre sa de de ci sions im por tant (fin tes,

dri blat ges, es prints, girs...), mo vi ments

que re que rei xen en tre na ments de to tes

les ca pa ci tats fí si ques bàsi ques i tam bé

ca pa ci tats coor di na ti ves. Tots aquests

mo vi ments es rea lit zen en un es pai i con -

su mei xen un temps. El rit me de pendrà de

les cir cumstàncies del par tit. Rea lit zar els 

en tre na ments de for ma ade qua da ens

aju da a no cau re en so brecà rre gues, so -

breen tre na ments, rup tu res mus cu lars...

que al fi nal se ran una font im por tant de

le sions. 

Pel que fa als fac tors in trín secs, les con di -

cions ana to mi co mor folò gi ques de l’in di vi -

du se ran les més re lle vants. Les al te ra cions

en l’a li nea ció de ge nolls i peus, les dis me -

tries, els de se qui li bris mus cu lars, la mo bi li -

tat ar ti cu lar, la fal ta de fle xi bi li tat, i acon se -

guir l’e las ti ci tat de sit ja da, són parà me tres

més que su fi cients per jus ti fi car el nos tre

tre ball. 

Per tant, l’ob jec te d’a quest es tu di serà

comp ta bi lit zar i des co brir les le sions que es 

pro duei xen al llarg de la tem po ra da de fut -

bol de la pri me ra di vi sió del fut bol espa -

nyol. Va lo rar-ne la in cidè ncia i pro cu rar, en

la me su ra que si gui pos si ble, pren dre ini -

cia ti ves preventives per evitar lesions. 

Material
i mètode
Es re gis tren i es va lo ren les le sions pro -

duï des tot al llarg de la tem po ra da 1999-

2000, du rant els me sos de se tem bre

del 1999 a maig del 2000, en tots els

equips de fut bol que for men la lli ga es -

pan yo la de la pri me ra di vi sió del fut bol

na cio nal. 

Per rea lit zar l’es tu di de les le sions es por -

ti ves creiem con ve nient de fi nir el ter me

le sió: con si de rem que le sió és qual se vol

 patologia es de vin gu da du rant un par tit o

en tre na ment i que pro vo ca la pèrdua de

l’en tre na ment o par tit se güent del ju -

gador.

El col·lec tiu de ju ga dors con si de rat ha es tat 

de 488, tots els ju ga dors que con for men la

pri me ra di vi sió de la lli ga es pan yo la, dis tri -

buïts en els 20 equips. 

La re co lli da d’in for ma ció de da des es va

rea lit zar mit jan çant la prem sa es por ti va

(Mar ca, Mun do De por ti vo, Sport, As),

prem sa que era con sul ta da dià ria ment; es 

re gis tra ven to tes i cada una de les le sions

tro ba des i s’a na lit za ven sota di fe rents

parà me tres, per in ten tar, d’a ques ta for -

ma, fer-ne una mi llor clas si fi ca ció i sis te -

ma tit za ció. Així, les le sions han es tat di vi -

di des de la ma ne ra se güent: se gons l’àrea

anatò mi ca afec ta da, fent una sub di vi -

sió en l’ex tre mi tat in fe rior (ate sa la seva

im portància); tam bé han es tat consi -

derades amb de te ni ment les le sions de

ge noll.

Se gons la de mar ca ció del ju ga dor, vam sis -

te ma tit zar tam bé les le sions en fun ció del

ti pus d’ac ci dent pa tit, i vam rea lit zar una

sub di vi sió en les le sions mus cu lars se gons

la localització anatòmica. 

D’al tra ban da, vam comp ta bi lit zar les le -

sions per me sos, per equips i les le sions to -

tals. 

Resultats

El nom bre to tal de le sions re gis tra des tot

al llarg de la tem po ra da va ser de 572 per

a un to tal de 488 ju ga dors, la qual cosa

dóna un re sul tat d’1’17 le sions per ju ga -

dor/any. 

Pel que fa a la lo ca lit za ció de les le sions per 

re gions (gràfic 1), es va po der apre ciar que

la ma jor part de les le sions afec ten l’ex tre -

mi tat in fe rior, 83,58%, se gui des de la co -

lum na ver te bral i el tòrax (6,84%), l’ex tre -

mi tat su pe rior (5,20%), i del cap i la cara

(4,38%). Aques tes da des con cor den amb

al tres es tu dis rea lit zats (J. Ego chea ga et

al., 1997; J. C. Gon zá lez et al., 1995; J. J.

Gon zá lez Itu rri et al., 1994). 

Les le sions de l’ex tre mi tat in fe rior van ser

es que ma tit za des en re la ció amb la zona

afec ta da din tre d’a ques ta, i es va ob ser -

var una tendència su pe rior de le sions a ni -

vell del ge noll, se guit de cui xa i tur mell

(gràfic 2). 

Te nint en comp te la fre qüèn cia, i en oca -

sions la gra ve tat, de les le sions lo ca lit za des

al ge noll dels ju ga dors de fut bol, es ta blim

una re la ció de l’es truc tu ra anatò mi ca da -

nyada en les le sions d’a quest, i ob ser vem

que l’es truc tu ra dan ya da més so vint és la

de me niscs se gui da de la le sió de lli ga -

ments la te rals in terns i ex terns (els lli -

gaments la te rals in terns i ex terns els hem

comp ta bi lit zat junts per no tro bar-se cla ri fi -

cats a la prem sa es por ti va, igual com els

me niscs), i amb un per cen tat ge tam bé des -
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Extre mi tat in fe rior.



ta ca ble les con dro pa ties ro tu lars; amb un

per cen tat ge més pe tit es tro ba rien les le -

sions de lli ga ments en creuats i les ten di ni -

tis ro tu lars (gràfic 3). 

Es va fer tam bé una sis te ma tit za ció de les

le sions per de ter mi nar l’es truc tu ra que s’a -

fec ta més so vint en el fut bol, se gons la mena 

d’ac ci dent pa tit. Vam ob ser var que les le -

sions mus cu lars són cla ra ment les més afec -

ta des amb un 54,82%, se gui des de les lli ga -

men to ses amb el 13,05% (gràfic 4). 

Te nint en comp te l’al ta in cidè ncia de les le -

sions mus cu lars, aques tes van ser sub di vi di -

des en re la ció al grup mus cu lar afec tat; els

is quio ti bials van ser el grup mus cu lar que es

va le sio nar amb més fre qüèn cia (27,43%),

jun ta ment amb els ad duc tors (27,43%), i

trí ceps su ral (23,89%) (gràfic 5). Cal es -

men tar que tots els es tu dis con sul tats tam bé 

ob te nen el ma jor ín dex de le sions a ADD i is -

quio ti bials. (J. Ego chea ga et al., 1997; J. C. 

Gon zá lez et al., 1995; J. J. Gon zá lez Itu rri

et al., 1994).

Tam bé es va rea lit zar una anà li si so bre la

taxa de le sions se gons la po si ció que ocu pa

un ju ga dor en el camp; d’a ques ta anà li si es

va ex treu re que el ma jor nom bre de le sio -

nats es pro du ïa en els cen tre cam pis tes, i

amb mol ta di ferè ncia, el me nor en els por -

ters. (gràfics 6 i 7)

Pel que fa a la dis tri bu ció de les le sions tot

al llarg de la tem po ra da, cal des ta car que,

sen se ha ver-hi grans di ferè ncies, sí que es

pro dueix un in cre ment sig ni fi ca tiu en el

mes de març (15,25%); tam bé hi ha un in -

cre ment re mar ca ble en els me sos de no -

vem bre i abril, da des cu rio ses, atès que

s’ob ser va una taxa de le sions su pe rior poc

abans d’a ca bar la tem po ra da d’hi vern i

poc abans d’acabar el campionat nacional

de lliga.

Con vé des ta car que en el mes de maig, úl -

tim de la lli ga, no hi ha un des cens tan pro -

nun ciat com en d’al tres es tu dis (J. Ego -

chea ga et al., 1997; J. C. Gon zá lez et

al., 1995; J. J. Gon zá lez Itu rri et al.,

1994); en aquests es pro dueix un gran des -

cens de les le sions en el mes de juny, úl tim

del cam pio nat ha bi tual ment. Cal re cor dar

que la tem po ra da ana lit za da ha trans co rre -

gut en un pe río de de temps més curt de

l’ha bi tual pel fet que la se lec ció tènia cam -

pio nat eu ropeu, l’Eu ro co pa. 

Discussió

Les re vi sions crí ti ques dels pro ble mes re la -

cio nats amb els es tu dis trau ma tolò gics i

pa tolò gics en el món del fut bol són va ria -

bles a cau sa dels di ver sos mèto des d’a va -

lua ció i de la seva clas si fi ca ció, cosa que

pro vo ca que si gui di fí cil d’es ta blir una

comparació de resultats. 

Ara bé, a tots els es tu dis con sul tats po dem

apre ciar que l’ex tre mi tat in fe rior és, de bon

tros, la més per ju di ca da, dada co mu na en

(J. Ego chea ga et al., 1997; J. C. Gon zá lez

et al., 1995; J. J. Gon zá lez Itu rri et al.,

1994); aques ta zona va se gui da per la co -

lum na ver te bral i el tòrax i per l’ex tre mi tat

su pe rior, re sul tats que ens sem blen prou

lògics atès que en el joc del fut bol s’u ti lit zen 

bàsi ca ment les ex tre mi tats in fe riors, ex cep -

tuant-ne als por ters, que uti lit zen ma jo rità -

ria ment les su pe riors. 

Din tre de l’ex tre mi tat in fe rior, l’es truc tu ra

anatò mi ca més dan ya da és el ge noll,

(igual com en al tres es tu dis, Ekstrand

1990, Brian 1997, Allan 1989); li va al

da rre re la cui xa i, d’a ques tes le sions, cal

des ta car que els ti pus més fre qüents són

les mus cu lars. 

De les pa to lo gies més fre qüents del ge noll,

les de me nisc són les ma jo rità ries (con vé

re cor dar que al fut bol es fan molts girs for -

çats, ma les cai gu des...), po dem des ta car

tam bé les lli ga men to ses, de ma ne ra es pe -

cial la de lli ga ments la te rals ex terns i in -

terns, en ge ne ral, aques tes són dis ten sions, 

(amb un breu pe río de de re cu pe ra ció) i si hi

ha afec ta ció dels lli ga ments enen creuats

acos tu men a ser le sions llar gues i greus

(Be ní tez, ju ga dor de l’Espan yol, va pa tir

una for ta en tra da en la qual va so frir rup tu ra 

de tots els lli ga ments, així com de car tí lags, 

la te mu da “tría de”, a més a més del pla nell

ti bial ex tern i el risc de con treu re la sín dro -

me com par ti men tal –Mar ca, 22 fe brer

2000–). Tam bé és im por tant fer es ment de

les con dro pa ties ro tu lars i les ten di ni tis ro -

tu lars, pa to lo gies que sens dub te es po den

evi tar i co rre gir, amb un bon equi li bri mus -

cu lar, (aquí ad qui rei xen gran impor tància

les am pli tuds de tre ball així com el ti pus de

con trac ció (F. Cos y J. Por ta, 1998). 

Ate nent al ti pus de le sió, les mus cu lars,

sen se cap mena de dub te, són les més

nom bro ses, dada que és igual a tota la bi -

blio gra fia con sul ta da. Aques tes pa to lo -

gies, igual com les pa ti des a la co lum na

ver te bral, en ge ne ral lumbàlgies, po den

ser el fruit de des com pen sa cions mus cu -

lars, dis me tries, i d’al tres cau ses de ri va -

des bàsi ca ment dels fac tors anatò mics

mor folò gics. Cal res sal tar que els grups

mus cu lars més afec tats són els is quio ti -
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bials i els ad duc tors, dada co mu na als es -

tu dis (J. Ego chea ga et al., 1997; J. C.

Gon zá lez et al., 1995; J. J. Gon zá lez Itu -

rri et al., 1994). 

A més a més de les cau ses es men ta des

an te rior ment, Siff (1987), ens par la del

dèfi cit de fle xi bi li tat en tre els grups mus -

cu lars ac tius i pas sius, raó que sens dub te 

in flueix en l’al ta taxa de le sions mus cu -

lars, per tant, és im por tant la re fle xió so -

bre l’e qui li bri mus cu lar en tre els mús culs

tònics i fàsics, així com un dèfi cit de fle xi -

bi li tat ido ni se gons els mo vi ments a efec -

tuar. 

Re mar quem que al fut bol, com que és un

es port de con tac te, es pro duei xen al llarg

de la tem po ra da molts cops i con tu sions

(10,11%); aquests fac tors són di fí cils de

pre ve nir atès que hi in fluei xen mol tes va -

ria bles.

Una al tra dada cu rio sa la tro bem a l’a par tat 

d’al tres (7,16%); hi apa rei xen mol tes

grips, apro xi ma da ment un 4% del to tal,

cosa que atri buïm a la dis pa ri tat de cli ma -

to lo gies que hi ha tot al llarg de la geo gra fia

es pan yo la, amb la qual cosa sem bla que un 

se gui ment dels hàbits hi giè nics i dietè tics

en fun ció del lloc d’es ta da se rien unes al -

tres me su res que po drien aju dar a aug men -

tar el ren di ment i disminuir els riscs de

futures patologies. 

Per tot el que hem ex po sat, creiem im por -

tant que es pren guin les me su res pre ven ti -

ves per ti nents; aques tes me su res pas sen

pel tre ball en equip i per en tre na ments en -

fo cats es pe cí fi ca ment a pro cu rar que no es

pro duei xin les le sions es men ta des o, en tot

cas, a dis mi nuir-les. Fran cis co Sei rul·lo

(1986), ens pro po sa l’a no me nat en tre na -

ment coad ju vant, en ca mi nat pre ci sa ment a 

pren dre me su res pre ven ti ves abans que

s’es de vin gui la lesió, durant el tractament, i 

un cop acabat aquest. 

Fa rem re ferè ncia a les le sions dels equips

tot al llarg de la tem po ra da, a con ti nua ció

mos tra rem l’e vo lu ció de les le sions de

cada equip du rant els di fe rents me sos

de du ra da de la com pe ti ció. Re sul ta di fí cil

fer-ne una va lo ra ció exac ta, atès que cada

equip té una cor ba de le sions di fe rent, en

fun ció de la pre tem po ra da rea lit za da, de la 

tem po ra da ma tei xa, de la post tem po ra da,

de les di fe rents com pe ti cions en què es

par ti ci pi i, fi nal ment, tam bé cal con si de rar 

el fac tor sort.

Cal des ta car que el Reial Ma drid i el Bar -

ce lo na són dos dels equips on s’ob ser va

un ma jor ín dex de le sions du rant la tem -

po ra da; això pot ser atri buï ble al fet que la 

prem sa pres ti més aten ció a aquests

equips i, ben se gur, tam bé a l’ex cés de

par tits ju gats. Con vé re cor dar que tant el

Reial Ma drid com el Bar ce lo na i el Valè -

ncia van ju gar pràcti ca ment fins al fi nal

de tem po ra da tres com pe ti cions di fe -

rents. 

El Valè ncia, d’al tra ban da, té un baix ín dex

de le sions i el seu re par ti ment és ho mo ge ni

tot al llarg de la com pe ti ció, cosa que sens

dub te re per cu teix en el gran èxit acon se guit

en la tem po ra da. Com a cu rio si tat, po dem

dir que en el mo ment més im por tant, al fi -

nal de la Copa de Cam pions, es pro dueix el

major índex de lesionats. 

El Ma drid, l’al tre fi na lis ta de la Copa de

Cam pions, tam bé pa teix un aug ment de le -

sions en aquest mo ment de la com pe ti ció,

però en dis po sar de ma jor i mi llor qua li tat

de ju ga dors no re sul ta tan per ju di cat com el 

seu rival. 

D’al tra ban da, el Bar ce lo na tam bé pa teix el

ma jor ín dex de le sio nats a la se mi fi nal de la 

Copa del Rei, cosa que, uni da al fet de te nir

una de les plan ti lles més cur tes de pri me ra

di vi sió, li im pe deix de dis pu tar la semifinal

esmentada. 

L’Espor tiu de la Co run ya i l’Espor tiu Alabès, 

el pri mer cam pió de Lli ga i el se gon clas si fi -

cat a la com pe ti ció eu ro pea, deuen gran

part del seu èxit al baix ín dex de le sions du -

rant tot l’any; igual ment, el Màla ga, un al tre 

equip que ha de sen vo lu pat un gran joc

aques ta tem po ra da, amb baix pres su post i

amb ju ga dors, a prio ri, de pit jor qua li tat,

tam bé té un dels ín dexs més pe tit de le -

sions. 

Cal es men tar l’Atlé ti co de Ma drid, ter cer

equip a te nir un ma jor nom bre de le sions,

que mal grat te nir ju ga dors de gran qua li tat

bai xa a se go na di vi sió. El cas con tra ri, el

Se vi lla i el Be tis, dos equips amb grans ju -

ga dors que tam bé bai xen a se go na di vi sió,

en ca ra que amb un dels ín dexs més bai xos

de le sions du rant la tem po ra da. (Gràfics 8,

9, 10, 11 i 12)

Conclusions

El fut bol és un es port amb una ele va da in -

cidè ncia de le sions, que arri ba a la xi fra de

1,17 le sions ju ga dor/any, en el trans curs

de la tem po ra da 1999-2000, (se gons la

prem sa consultada). 

El més gran nom bre de le sions es con cen tra 

a les ex tre mi tats in fe riors; d’a ques tes, l’ar -

ti cu la ció més per ju di ca da és el ge noll i la ti -
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De mar ca ció.

Setembre
(58: 10,13 %)

Març
(87: 15,25 %)

Desembre
(63: 11,01 %)

Maig
(34: 5,94 %)

Febrer
(65: 11,36 %)

Novembre
(76: 13,28 %)

Octubre
(54: 9,44 %)

Gener
(60: 10,48 %)

Abril
(75: 13,11 %)

13,11 %
9,44 %

10,13 %
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Dis tri bu ció de le sio ns.
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Gràfi c 8.



po lo gia més fre qüent de lesió és la mus -

cular. 

L’e vo lu ció de les le sions de cada equip du -

rant els di fe rents me sos de du ra da de la

com pe ti ció ens pot fer re fle xio nar so bre el

pro cés de pla ni fi ca ció de la tem po ra da,

(càrre gues, in ten si tats, re pe ti cions, pro gra -

mes de pre ven ció...).

Da vant d’a ques tes si tua cions, creiem ne -

ces sa ri te nir co nei xe ment i con trol de les le -

sions en el fut bol, atès que mi ni mit zar tant

com es pu gui el pos si ble risc d’u na le sió és

fo na men tal per a un ren di ment òptim dels

jugadors i dels equips. 

Co nei xent les le sions més fre qüents es po -

den es ta blir pro gra mes de pre ven ció dis -

sen yats per un equip de tre ball in ter dis ci pli -

na ri (en tre na dors, pre pa ra dor fí sic, fi sio te -

ra peu ta, met ge, psicò leg i es pe cia lis ta en

nu tri ció); tots ells han d’a nar molt ben coor -

di nats per pro cu rar, en la me su ra que si gui

pos si ble, dis mi nuir el nom bre de le sions.
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