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Dissabte passat, 19 d’octubre, es va commemorar el Dia
Internacional del Càncer de Mama. Segons dades de
l’OMS (Organització Mundial de la Salut), el càncer de ma-
ma representa el 16% de tots els processos oncològics en
dones i determina que aquesta dada va creixent estadísti-
cament. S’estima que 1 de cada 8 dones tindrà càncer de
mama al llarg de la seva vida, motiu pel qual és de vital im-
portància realitzar regularment una avaluació de l’estat de
salut de les mames. Dissabte passat, dia 19 d’octubre,
com cada any, es va commemorar el Dia Internacional del
Càncer de Mama.

Una de les complicacions més habituals, secundària en
un càncer de mama, és el limfoedema. Es tracta d’una
complicació que provoca la inflamació d’una extremitat
–en aquest cas la superior–, com a conseqüència de
l’acumulació del líquid intercel·lular que es troba entre la
pell i el pla muscular. El limfoedema apareix després de la
intervenció quirúrgica per extirpar el tumor a la zona ma-
mària i, si aquesta intervenció implica extirpar els ganglis
axil·lars, augmenta la probabilitat d’aparició, si a més s’ad-
ministra radioteràpia.

El limfoedema secundari es pot produir en el 25-30%
dels casos en els quals s’extirpen els ganglis i és un dels
efectes amb major impacte. No obstant això (tot i que un
cop que apareix esdevé una complicació crònica), es pot
prevenir si es compta amb informació anterior a la cirur-
gia i s’apliquen mesures preventives immediatament des-
prés de la intervenció quirúrgica. La fisioteràpia, en aquest
sentit, pot ajudar a prevenir el limfoedema.

Els fisioterapeutes que treballen en l’àmbit de l’oncolo-
gia tenen com a objectiu millorar la funcionalitat i la quali-
tat de vida de les persones que pateixen o han patit un
procés oncològic. Recomanen als pacients intervinguts de
càncer de mama programes d’exercicis específics per
prevenir el limfoedema i millorar la mobilitat del braç;
mantenir la pell ben hidratada, evitant ferides i curar-les
bé si es produeixen; intentar no fer moviments repetitius
ni tasques pesades o sobreesforços amb aquesta extre-
mitat; i no exposar l’extremitat a altes temperatures ni uti-
litzar roba o complements ajustats. En definitiva, portar
un estil de vida saludable, incorporant activitat física regu-
lar i una dieta equilibrada, evitant hàbits tòxics, etc.

Segurament no és l’àmbit de la fisioteràpia més cone-
gut, però val a dir que la nostra professió té molt a aportar
a les persones que pateixen o han patit una malaltia onco-
lògica.

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

La fisioteràpia en el
càncer de mama

Jordi Trias (Girona,
1980), un dels millors ju-
gadors de la història del
bàsquet gironí, va anun-
ciar ahir al matí a través de
les xarxes socials que posa
punt final a la seva etapa
esportiva. Format a les ca-
tegories inferiors del Sant
Josep i del CB Girona, ha
estat durant dues dècades
jugador professional. La
temporada passada Trias
va tornar a jugar com a
professional a Girona en la
LEB Plata després que
Marc Gasol el convencés
per formar part del seu
projecte. Va jugar 24 par-
tits i amb 38 anys va ser un
dels jugadors més valorats
de la categoria (13,9 punts
i 9,6 rebots) però l’equip
no va assolir l’objectiu de
classificar-se per al play-
off d’ascens.

Com a sènior, va jugar
en l’Adepaf Figueres, a pri-
mera catalana, i després
d’estar un curs (2001/02)
a la lliga LEB en les files de
l’Etosa Múrcia, va debutar
a la lliga ACB amb el Casa-
demont Girona (2002-
04). Tot i que va fitxar pel
Barça el 2004, va tornar al

seu club d’origen a mitja
temporada per poder dis-
posar de més minuts. El
2005 retorna al club blau-
grana, aquest cop sí amb la
plena confiança del tècnic
Dusko Ivanovic, amb el
qual seria MVP de la copa
el 2007. Pepu Hernández
el va convocar per a la pre-
selecció espanyola del
mundial del Japó 2006,
però a última hora va ser
un dels descartats. En el
punt àlgid de la seva carre-
ra va conquerir l’Eurolliga
2009/10, la lliga ACB
2008/09, a més de dues
copes del rei (2007 i
2010), en la primera de les
quals va ser escollit el juga-
dor més valuós de la final.

El 2010 va tancar la se-
va etapa al Barça i va ini-
ciar un periple que el va
portar al DKV Joventut,
l’Andorra, el València, el
Barça B i el Bàsquet Man-
resa –ascens i MVP de la
LEB Or– abans de tancar
el cercle a Girona.

Carta d’agraïment
A través d’un llarg fil de
Twitter, Trias fa un repàs
de la seva carrera esporti-
va, des dels seus records
d’infància i la il·lusió per ju-
gar fins al pas pels dife-

rents clubs de bàsquet que
integren la seva etapa de
dues dècades com a profes-
sional. L’escrit és, sobre-
tot, una carta d’agraïment
a l’esport que l’ha format
com a persona: “Gràcies,
bàsquet, per ajudar-me a
créixer i a agafar confiança
en mi mateix per conver-
tir-me en l’home i pare que
soc avui. De tot el que

m’has donat, el millor que
m’emporto de tots aquests
anys són, sens dubte, les
persones excepcionals que
m’has permès conèixer, al-
gunes de les quals, com ja
saben, seran amics per to-
ta la vida i aquí em tindran
pel que necessitin. Us dono
les gràcies per aquesta
amistat. Vull donar les grà-
cies als jugadors, entrena-
dors, cos tècnic, empleats,
periodistes, agents i àrbi-
tres, amb els quals tants
moments hem compartit.
I, evidentment, moltes
gràcies als aficionats que
m’heu fet sentir molt esti-
mat. Sempre he intentat
ser un jugador de club, po-
sitiu en qualsevol situació i
donant el màxim de mi a la
pista.”

En la missiva, Trias de-
dica unes ratlles a tots els
clubs en què ha jugat i pren
consciència de la seva nova
etapa vital: “La vida et fa
veure que tota prioritat o
etapa, per molt fantàstica
que hagi estat, acaba per
obrir-ne d’altres també
emocionants. Començant
per la meva família, que ha
crescut els últims anys, i la
retirada em dona la possi-
bilitat d’estar més al seu
costat. ■

Jordi Trias anuncia el final
de la seva etapa esportiva

Bàsquet. L’aler pivot gironí, a punt de fer 39 anys, ha militat en tots els
grans clubs catalans en dues dècades com a jugador professional
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Jordi Trias
Girona................................................5/11/1980
Aler pivot............................................... 2,06 m

Trajectòria
1998-2001 ..........................Adepaf (cessió)
2001/2002 ..........................Múrcia (cessió)
2002-2004...............Casademont Girona
2004/2005 .............................FC Barcelona
2005-2010...............................FC Barcelona
2010-2013............ Joventut de Badalona
2013-2015............................................ Andorra
2015/2016 ..................... València Bàsquet
2016/2017............................................ Barça B
2017/2018 ......................Bàsquet Manresa
2018/2019 ..........................Bàsquet Girona

Títols
2 supercopes............................ 2005 i 2010
2 copes del Rei ........................ 2007 i 2010
2 lligues catalanes................ 2005 i 2010
1 lliga ACB....................................2008/2009
1 Eurolliga ....................................2009/2010
1 LEB Or ..........................................201372014
1 copa LEB Or........................................... 2014

Jordi Trias amb algunes de les samarretes que va defensar durant la seva carrera ■ J. PRAT
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La fitxa

BREUS
MOTOR. FÓRMULA 1

Hamilton podria segellar el seu
sisè títol mundial a Mèxic
Barcelona. Lewis Hamilton (Mercedes) té el seu sisè
títol de campió mundial de fórmula 1 a tocar, i el po-
dria aconseguir en el GP de Mèxic. L’únic pilot que
encara el pot superar és el seu company d’equip,
Valtteri Bottas. Hamilton suma 338 punts i el finès,
274; n’hi ha 64 de diferència. Si el cinc vegades cam-
pió mundial amplia amb catorze punts o més el seu
avantatge s’assegurarà el títol a falta de tres proves.
Hi ha diferents possibilitats, però en totes Hamilton
ha de quedar a davant de Bottas i altres pilots han
d’estar entre ells dos. ■


