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A mida que anem envellint, els nostres peus
pateixen un seguit de canvis. Entre els pro-
blemes més habituals trobem malalties reu-
màtiques, galindons, deformitats òssies i pa-
tologies dèrmiques que afecten tant a la pell
com a les ungles. Per això, el Dr. Miguel Ángel
Baños, director de l’ICP, recomana realitzar
una visita amb certa periodicitat a un ex-
pert, en aquest cas, als podòlegs: “Anant al
podòleg podem detectar a temps possibles
alteracions biomecàniques que a la llarga
poden produir alteracions en la deambula-
ció, lesions de diferent grau així com sobre-
càrregues musculars.” També és important
portar ben calçats els nostres peus, ja que
molts trastorns vénen produïts pel tipus de
calçat que usem.

La metodologia terapèutica de l ’Institut
Català del Peu es basa en la prevenció, el
diagnòstic i el tractament de tot tipus de pa-
tologies dels peus mitjançant l'ús de les tec-
nologies més avantguardistes i sempre des
d'una perspectiva integral. Baños assenyala
que és recomanable consultar a un podòleg
en edats primerenques, per així detectar a
temps possibles alteracions i patologies que
a la llarga poden ocasionar dolors, lesions
o bé alteracions posturals. “La prevenció a
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Com detectar a
temps alteracions i
patologies dels peus

L
’Institut Català del Peu acaba d’inaugurar a Barcelona un segon centre per a la prevenció, el diagnòstic i la
cura dels peus amb l’objectiu d’oferir servei a un major nombre de persones i abastar totes les especialitats
sanitàries que participen en la cura del peu.

curta edat ens permetrà un seguiment ex-
haustiu del cas obtenint així un resultat tera-
pèutic òptim”, afirma el director.

Estudi biomecànic del peu

L'estudi biomecànic consisteix en l'estudi i
anàlisi dels moviments del cos durant la mar-
xa. En aquest estudi no només es valora el
peu, sinó que també es valora la columna,
maluc i genolls, amb la finalitat d'obtenir una
informació global el més exacta possible a la

marxa normal del pacient. D'aquí la neces-
sitat d'efectuar un bon estudi biomecànic i
poder prevenir, diagnosticar i tractar les alte-
racions posturals que a la llarga poden pro-
vocar diferents simptomatologies. Un dels
grups més lligat a l 'estudi biomecànic és
el de l'àmbit esportiu. “És lògic –assenyala
Baños–, perquè l'esportista té un risc major
de lesió per l 'augment d'activitat física així
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“Ambunbonestudi
biomecànicespot
prevenir,diagnosticar
i tractar lesalteracions
posturalsque,a
la llarga,poden
provocardiferents
simptomatologies.”
MIGUELÁNGELBAÑOS,
DIRECTORDEL'ICP

L’InstitutCatalàdel
Peuhaobertunnou
centreaBarcelona
perpoderdonar
serveiaunmajor
nombredepersones.
Estàsituata laGran
ViadeCarles III,63

com una preocupació per la millora del seu
rendiment”.

Els esportistes professionals saben que han
demantenir la salut dels peus, però segons el
director de l’ICP, “en moltes ocasions els es-
portistes venen a nosaltres quan ja han patit
una lesió i no acaben de recuperar-se”. L'ideal
seria visitar al podòleg abans d'iniciar-se en
un esport, prevenint així possibles alteracions
que a la llarga, i amb l'esport, pugui compor-
tar una lesió més greu.


