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Abans no es converteixen en un problema psiquià-
tric, tant la depressió com l’ansietat es poden pal·liar
amb una cosa ben senzilla que, des d’aquesta co-
lumna, recomanem gairebé cada setmana: l’activitat
física, moure’s, suar, mantenir-nos actius, àgils, forts.
Ja camineu prou durant la setmana? Feu natació o
sortiu a córrer amb regularitat? O sou més d’anar al
gimnàs? Us agrada jugar a pàdel amb els amics?
Futbol sala? La bicicleta? Ballar? Feu el que sigui,
però activament. Moure’s millora la funció cognitiva,
la física i ens allarga la vida. Feta la falca, seguim.

Avui volem parlar-vos d’alguns tractaments en fi-
sioteràpia que, mitjançant la realització d’exercici fí-
sic adaptat, milloren la qualitat de vida dels pacients.
És el cas, per exemple, de les persones que pateixen
la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
L’ansietat, per si no fos poc per ella mateixa, pot
agreujar-los els símptomes, com ara la sensació
d’ofec, el cansament, l’augment de secrecions o la
irritabilitat.

El tractament per a la dispnea, en fisioteràpia, in-
clou activitat física regulada i adaptada a cada per-
sona, consells d’estalvi energètic, tècniques de fisio-
teràpia respiratòria dirigides al drenatge de secre-
cions, maneig i manteniment dels dispositius d’ae-
rosolteràpia i eficàcia en la realització de les activi-
tats de la vida diària.

Òbviament, sempre es recomana evitar fumar i
els ambients poc ventilats, beure en alguns casos
més de dos litres d’aigua al dia, estar al corrent
d’una correcta vacunació, passejar com a mínim al
matí o a la tarda –sempre, sempre l’activitat física
moderada però constant, molt recomanada– i, quan
s’està constipat, beure líquids per ajudar a fluïdificar
la mucositat.

Caldrà consultar el metge en cas de febre, si apa-
reix mucositat groga o verda, si augmenten l’ofec o
els esputs, si es nota inflor o edemes a les cames o
si es pateix somnolència o canvis en l’estat de cons-
ciència.

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Avui, fisioteràpia i
respiració

Les catalanes Sarai Gas-
cón i Núria Marquès van
tornar a brillar en la cin-
quena i penúltima jornada
del campionat del món de
natació paralímpic de Ciu-
tat de Mèxic en penjar-se
una medalla d’or cadascu-
na.

Les dues nedadores van
coincidir en la final dels
100 metres papallona
classe S9 com havia pas-
sat anteriorment als 100
lliure i de nou Gascón va
ser la més ràpida. L’ega-
renca va cobrir els primers
50 metres en primera po-
sició i amb un marge de 29
centèsimes respecte a
Marquès. Però, en la sego-
na part de la cursa, la xine-
sa Jialing Xu va reaccionar
i va avançar Marquès, que
va acabar tercera, i va que-
dar a només 9 centèsimes
de Gascón, que va poder
mantenir la posició privi-
legiada. Aquest és el segon
or de la nedadora del CN
Terrassa després de la vic-
tòria de dilluns en els 100
lliure. Al final, es va mos-
trar exultant: “Estic molt
contenta. Els resultats
són immillorables: dues
proves, dues medalles
d’or.” A Gascón encara li
falta competir en els 50 m
lliure.

Abans de la final dels
100 papallona, Marquès

havia conquerit la medalla
d’or en els 400 m lliure
classe S9, confirmant així
la triple corona: campiona
paralímpica, europea i
mundial. Marquès, que
s’ha penjat cinc medalles,
valorava positivament

l’actuació a Ciutat de Mè-
xic: “Estic molt contenta.
En general el balanç és
molt bo.”

També va tenir una jor-
nada afortunada, el valen-
cià del CN Terrassa, José
Antonio Marí, que va aca-
bar en tercera posició en
els 100 papallona classe
S9. Va completar els 50
primeres metres en terce-
ra posició, a 68 centèsi-
mes del líder, el grec Di-
mosthenis Michalentza-
kis. Marí va mantenir la
posició en la segona part
de la prova mentre que la
plata va ser per a l’italià Fe-
derico Morlacchi. ■
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Gascón i Marquès
pugen al graó més
alt del podi a Mèxic

Natació. Van ser les més ràpides en les curses dels
100 papallona i dels 400 lliure en el mundial paralímpic

Gascón i Marquès, amb l’or i amb la plata respectivament ■
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La protagonista

“Estic contenta. Els
resultats són
immillorables: dues
proves, dues
medalles d’or”
Sarai Gascón
NEDADORA DEL CN TERRASSA

TENNIS
Rèplica de plata del
Godó per a Nadal. Al-
bert Agustí, president del
RCT Barcelona-1899, i
Javier Godó, comte de
Godó, viatjaran dilluns a
Manacor per lliurar a Ra-
fa Nadal una rèplica en
plata del trofeu Comte
de Godó amb motiu de
les seves deu victòries en
el Barcelona Open Banc
Sabadell. El tennista ba-
lear, número 1 del món,
té previst exposar el tro-
feu en el seu museu. ■

HOQUEI HERBA
Espanya jugarà pel cin-
què lloc contra Bèlgica.
La selecció espanyola
masculina s’enfrontarà a
Bèlgica per la cinquena
posició de la lliga mun-
dial que es disputa a la
localitat índia de Bhuba-
neswar. El partit es dis-
putarà demà a tres
quarts d’una del migdia,
hora catalana. L’equip
belga ja va derrotar Es-
panya en la fase de
grups, en què la va gole-
jar per un clar 5-0. ■

BREUS
FUTBOL SALA
El títol de la UEFA Futsal
es decidirà a Saragossa.
La final a quatre de la UEFA
Futsal es jugarà a Saragos-
sa del 19 al 22 d’abril del
2018. El comitè executiu de
la UEFA va triar aquesta
candidatura per davant de
la de Budapest. Els quatre
equips participants seran
el Barça Lassa, el Movistar
Inter, l’Sporting portuguès i
el Györ hongarès. Els sor-
teig dels enfrontaments de
les semifinals encara s’ha
de fer. ■

VELA
Pella s’incorpora a la Vol-
vo Ocean Rce. El barceloní
Àlex Pella s’ha incorporat a
l’equip de l’Akzonobel ho-
landès per disputar la ter-
cera etapa de la Volvo
Ocean Race, que va de Ciu-
tat del Cap fins a Melbour-
ne i que comença aquest
diumenge. En principi el re-
gatista català només farà
aquesta etapa de la volta al
món, perquè el 4 de gener
te un altre compromís per
intentar batre el rècord de
la Ruta del Te. ■

BREUS
HANDBOL. MUNDIAL FEMENÍ

Espanya planta cara a França
Barcelona. La selecció espanyola, amb l’actuació des-
tacada de la catalana Ivet Musons (tres gols), va empa-
tar contra França (25-25) el quart partit de la fase de
grups del mundial d’Alemanya. Les franceses havien
estat el botxí de les espanyoles en les darreres gran
competicions –mundial de Dinamarca, Jocs de Rio i
europeu de Suècia–, però ahir la selecció del vallesà
Carlos Viver va a empatar de penal a falta de set se-
gons. Espanya va començar dominant, però va anar al
vestidor perdent per la mínima després d’un gol de
Musons de deu metres (10-11). França va portar la
iniciativa a la segona part, però no va sentenciar. ■

El calendari del mundial
de fórmula 1 del 2018
constarà de 21 curses, co-
mençarà a Austràlia el 25
de març i s’acabarà amb el
Gran Premi d’Abu Dhabi,
previst pel 25 de novem-
bre. La fórmula 1 passarà
pel circuit de Barcelona-
Catalunya el 13 de maig
del 2018, just després del
Gran Premi de l’Azerbaid-
jan. Respecte a l’edició an-
terior, es recuperen dos
grans premis: el de Fran-
ça, que no es disputa des
del 2006 i que es correrà al
circuit Paul Ricard el 24 de
juny, i el d’Alemanya, que
torna després d’un any
d’absència el 22 de juliol a
Hockenheim. ■

La F-1 tornarà
al circuit de
Catalunya
el 13 de maig
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Motor. El calendari
del 2018 recupera el
GP de França sis anys
després i l’alemany

GP d’Austràlia (Melbourne) ............ 25/3
GP de Bahrain (Sakhir) ....................... 8/4
GP de la Xina (Xangai) ....................... 15/4
GP de l’Azerbaidjan (Bakú) .............29/4
GP de Catalunya (Barcelona) ..........13/5
GP de Mònaco (Montecarlo) ............27/5
GP del Canadà (Mont-real) ............. 10/6
GP de França (Le Castellet) .............24/6
GP d’Àustria (Spielberg).......................1/7
GP Gran Bretanya (Silverstone) ..... 8/7
GP d’Alemanya (Hockenheim) ...... 22/7
GP d’Hongria (Budapest) .................29/7
GP Bèlgica (Spa-Francorchamps) .........26/8
GP d’Itàlia (Monza) .................................2/9
GP de Singapur (Singapur) .............16/9
GP de Rússia (Sotxi) ........................... 30/9
GP del Japó (Suzuka) ...........................7/10
GP dels EUA (Austin) ........................21/10
GP de Mèxic (Mèxic DF) ................. 28/10
GP del Brasil (Sâo Paulo) ................ 11/11
GP d’Abu Dhabi (Abu Dhabi) .........25/11
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