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Són moltes hores drets. Els perruquers i les perru-
queres passen moltes hores dempeus i sense parar
de moure els braços, que mantenen aixecats i mani-
pulant objectes com l’assecador, la pinta, la fulla
d’afaitar o les tisores (que fan aquell txec-txec-txec,
que és com una mena de banda sonora, més enllà
de la ràdio que solen tenir posada, amb tertúlies o
música). I el problema no és tant el pes que soste-
nen, com els gestos repetitius i la postura de treball
forçada: que sortim guapos o guapes de la perru-
queria depèn sempre del seu talent i del seu esforç.

I no són els únics. Els dependents de mercats, els
cambrers, els agents de trànsit palplantats en una
cruïlla on s’han espatllat els semàfors, les persones
que ocupen un lloc fix en una cadena de muntatge.
Hi ha molts professionals que estan massa estona
drets i en postures no gaire còmodes. Tot plegat,
amb el temps, pot comportar dolors a l’esquena, les
espatlles, els colzes i els canells, sobrecàrregues
musculars i tendinopaties.

Quan es pateixen aquestes molèsties –o fins i tot
abans, si les intuïm– és important visitar el nostre fi-
sioterapeuta de confiança. Perquè ens pugui dia-
gnosticar exactament el tipus de patologia i el trac-
tament necessari.

Per alleugerir-nos el dolor i recuperar la zona, el
fisioterapeuta podrà aplicar-nos teràpia manual,
electròlisi o electroteràpia. També podrà establir
un pla d’estiraments diaris i exercicis terapèutics
per estabilitzar-nos i reforçar-nos la musculatura
de l’esquena.

Potser així evitarem aquests mals majors, típics
de l’ofici. És allò de “la piscina, nedar, va molt bé per
a l’esquena”, però personalitzat a cada cas. Un pro-
fessional qualificat podrà aconsellar-nos també so-
bre quin tipus de calçat i quines postures s’han
d’evitar (o de fomentar) per no patir sobrecàrregues
durant l’exercici de la professió.

Si treballeu dempeus, tingueu a prop un fisiotera-
peuta.

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

Tantes hores drets

El Col·legi de Professio-
nals de l’Activitat Física de
l’Esport de Catalunya
(COPLEFC) ha fet públic
un manifest en què mos-
tra el seu rebuig “més clar i
contundent” al procés que
està seguint la UFEC per a
la tramitació d’una nova
llei de l’esport a Catalunya
a través d’una iniciativa le-
gislativa popular (ILP).
Segons el president del
col·legi, Pere Manuel i Gu-
tiérrez, si la proposta de la
UFEC tirés endavant hi
hauria una privatització
general del sector esportiu
a Catalunya i es posaria en
perill la formació dels pro-
fessionals de l’esport i l’ac-
tivitat física.

“La nostra preocupació
no és gratuïta perquè a la
llei que regulava l’exercici
de les professions físiques
que es va aprovar el 2015
la UFEC ja hi va colar a úl-
tima hora un punt addicio-
nal que permetia als presi-
dents de les federacions
expedir titulacions”, asse-
nyala el president del col-
legi. “L’activitat física –hi
afegeix– és molt més que
el 27% que representa el
sector federatiu, i per tant
la creació de la Unió Es-
portiva de Catalunya
(UEC) que proposa la ILP
no seria representativa.”
“L’esport té derivades
molt més enllà de la matei-
xa competició, com ara la
sanitat, la salut, la cohesió
i la integració”, diu Ma-

nuel, que també adverteix
que en el text no es té en
compte l’administració lo-
cal. “És un canvi radical
perquè desapareix la col-
laboració entre l’àmbit pú-
blic i el privat i tota l’activi-
tat passa sota un paraigua
privat”, rebla el president
del col·legi, que considera
la proposta de la Secreta-
ria General de l’Esport
molt més assenyada.

“La UFEC ni ens ha con-
vidat a cap taula i amb el
govern sí que hem pogut
fer les nostres puntualit-

zacions.” De fet, el col·legi
manté que la ILP no té raó
de ser perquè en el Pacte
Nacional per l’Activitat Fí-
sica i l’Esport “ja s’esta-
blien les bases de la nova
proposta de projecte de la
llei de l’esport i l’activitat
física.

El manifest del col·legi
arriba just quan han de co-
mençar les negociacions
entre el govern i la UFEC
per mirar de presentar un
text únic al Parlament per
a la nova llei.

El manifest publicat pel

col·legi adverteix també
que l’estructura i els orga-
nismes adscrits a la SGE
desapareixeran i que la
mateixa secretaria queda-
ria “sense contingut” amb
la creació de la UEC. “La
capacitat de recaptació i
distribució de subven-
cions recauria en mans
privades perquè la UEC se-
ria l’encarregada de ges-
tionar aquests fons”, diu el
col·legi, que també adver-
teix que una llicència obli-
gatòria seria “una barrera
d’accés” a la pràctica es-
portiva.

També alerta sobre la
possible desaparició del
Tribunal Català de l’Es-
port i la desaparició del Re-
gistre d’Entitats Esporti-
ves, i lamenta que no es fa-
ci cap referència a la Unió
de Consells Esportius, als
professionals de l’esport
qualificats. ■

Política esportiva. Pel col·legi de professionals de l’activitat física el text
de la nova llei de l’esport privatitzaria el sector i posaria en perill la formació

Fan un manifest contra la
ILP que impulsa la UFEC
Lluís Simon
BARCELONA

Pere Manuel i Gutiérrez, a la seu de la COPLEFC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“La creació d’una
Unió Esportiva de
Catalunya no seria
representativa del
sector de l’activitat
física a Catalunya”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Protagonista

“La proposta de la
SGE és més
assenyada, no
planteja una
privatització total”
Pere Manuel i Gutiérrez
PRESIDENT DEL COPLEFC

Melcior Mauri formarà
part de l’equip més medià-
tic de la pròxima Titan De-
sert –28 d’abril-3 de maig
2019– al costat del fran-
cès Sylvain Chavanel –re-

tirat aquest any del ciclis-
me de carretera– i el basc
Abraham Olano. Els tres
antics campions competi-
ran plegats amb el nom de
Viocarm-KH7. L’únic que
no coneix la prova és Cha-
vanel. “És una cursa emo-
cionant, un nou format

per a mi que tinc ganes de
descobrir; estic impacient
per pedalar sobre les du-
nes”, ha declarat el ciclis-
ta. Mauri, professional en-
tre el 1987 i el 2002, va
aconseguir el triomf al
Marroc en l’edició del
2007. ■

Mauri farà equip amb
Chavanel i Olano a la Titan
L’Esportiu
BARCELONA

Ciclisme. L’osonenc, vencedor el 2007, recluta un dels millors ciclistes
francesos de la dècada, retirat a finals de la temporada passada

Sylvain Chavanel ■ EFE

BREUS
HANDBOL. EUROPEU FEMENÍ

La catalana Sara Gil de la Vega
s’incorpora a la selecció estatal
Barcelona.  La barcelonina Sara Gil de la Vega (Porri-
ño) ha estat cridada pel seleccionador espanyol, el
granollerí Carlos Viver, per disputar la segona fase
de l’europeu de França. L’extrem esquerra catalana
substituirà la baixa de Jennifer Gutiérrez, que ha ha-
gut de deixar la selecció per una lesió al colze. Serà la
segona catalana del combinat estatal en aquest euro-
peu, ja que des de l’inici ja hi era Eli Cesáreo (Aula).
La selecció espanyola femenina iniciarà avui la sego-
na fase del campionat d’Europa jugant contra Ale-
manya (18 h), dimarts s’enfrontarà a Romania
(18 h) i dimecres jugarà contra Noruega (15.45 h).
Són un grup de sis equips, Espanya comença amb ze-
ro punts i els dos primers van a les semifinals. ■


