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La forma en que ens donem  

recolzament en el sól influeix en  

molts aspectes de la nostra vida  

cotidiana, del treball y de nostra 

salud



Si ens donem  

recolzament bé

, ens caurem  

menys al sól…



…nostro cos  

compensa…



… demanant un  

treball extra a  

nostres  

articulacions…



… que  

probablement  

durán a  

lesions i  

patologies…



… que el  

professional de  

golf pagués en  

términ de     

resultats i qualitat  

de vida



Quines poden ser les  

consecuencies …

- dolors en els peus

- problemes en  els

genolls

-problemes en  els

malucs

- lumbalgies

-problemes dorsals

-problemes cervicals



Mal  

recolzament

Mala postura



Bó  

recolzament

Bona postura



La ecuació del recolzament  

plantar
Bo  

recolzament
qualitat de vida  

y de treball

+
Bona postura

+
qualitat de  

joc

=



Els peus son vitals per el  

jugador de golf professional

Perquè…



…l´ equilibri es fonamental  

per la regularitat de joc…



…Es van molts de kilómetres y …



…s´ esta moltes hores dret



10 km de marxa

400 tonelades  

cada peu!



Posturologia en l´ esportista

¿Perquè al deportista le interessa  

el equilibri tónic postural?

El moviment és produeix de una postura de  

fons. La harmonia del moviment dependeix del  

equilibri de les tensions musculars de les  

cadenes estàtiques



Receptors
- Orella interna

- Ulls

- Musculs

- Articulacions

- Pell

- Peu

Imagine

cerebro

Actuadors

“l ´ ordinador central”
regula el equilibri dels músculs posturals  

depenent de les informacions que li arriben  

dels receptors perifèrics



Òrgan sensorial

Òrgan motor  

Òrgan d´ equilibri

El peu



El peu es l´ únic  

òrgano que

se interposa entre  

el subjecte i el món  

extern

Un bo recolzament  

plantar es  

prerrequisit d´

una bona postura

El peu



Punt de contacte  

entre extremitats  

inferiors i columna  

vertebral

Les malucs



Estudi recolzament plantar  

del peu

Estudi de la postura per mitjà del peu

Recolzament  

plantar



La plantilla a Mida  

Col.locan-se

entre peu i sòl…

…corregeix el  

recolzament (des de baix)

…compensa el desequilibri

(des d´ adalt)



Les plantilles Dinàmic Footbed

Les plantillas dinàmiques  

consideren la funcionalitat del peu

Motlle digital 3D del peu

+
Dades presorios funcionals



The Footbed Company:  

la tecnologia exclusiva que  

considera el peu en

moviment



The Footbed Company i el Golf

3 gestos relevants:

el caminar

el estar dret

peu el swing

Protocol de Golf



Relevància del estudi del  

recolzament durant el swing per:

Millorar l´ equilibri 

reduir tensions musculars

millorar les  

transferències de forças y

pesos

millorar el risc sanguini

The Footbed Company i el Golf



L´ importància de la  

prevencio



La prevenció comença  

des la informació



L´ anàlisis  

postural global

i del recolzament  

plantar es un 

instrument  

fonamental













The Footbed Company: qui som

- Som una empresa Espanyola, amb origen Itàlia

-Hem començat nostra activitat n´ España en Septembre 2009

-Tenim nostre Centre especialitzat en Podològia i  

Biomecànica en Palma de Mallorca y 2 consultes més 

en hospitales de l´ illa

- Te n i m  nostra produccio en Inca – Mallorca

Hem obert nostres primers Centres Footbed en la 

Peninsula (Barcelona, Madrid, A Coruña, Murcia)

- E n I ´ itàlia produïm en 2009 més de 2000 
plantilles a mida



The Footbed Company: a qui ens  

dirigim

- S e c t o r sanitari, colaborant directament amb, ,

metges ,cliniques, fisioterapeutes y centres de

salut

- E s p o r t de elit y amatorial

-Prevenció laboral

- Co n f o r t



The Footbed Company: que oferim als  

jugadors professionals de golf

Tecnologia biomecànique de vanguardia:

-Plataforma de pressions lllarga

-Plataforma de pressions portatil

- Plantilles instrumentades per  

l´anàlisis del gest esportiu

- Sistema computaritzat d ´ anàlisis

postural

-Escàner 3D de la planta del peu

-Escàner 3D del peu sencer



Un protocol especificadament  

desarrollat per el golf amb  

nostres experts internacionals

The Footbed Company: oferim als jugadors  

professionals de golf



La exclusiva i patentada tecnologia  

Dinàmic Footbed que considera la  

funcionalitat del peu en la  

fabricacio dels recolzaments  

plantars

The Footbed Company: que oferim als  

jugadors professionals de golf



Asessori especialitzada amb 

els experts del nostre equip 

multidisciplinar

The Footbed Company: que oferim als  

jugadors professionals de golf



The Footbed Company
CalleProtectora 10 Local 7. Palma de Mallorca  

T. 971 77 1174

info@footbedcompany.com

www.footbedcompany.com

Costa molt mourer el pal sinó estas  

ben recolzat

mailto:info@footbedcompany.com
http://www.footbedcompany.com/

