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Dimarts passat, 29 d’octubre, es va commemorar el Dia
Mundial de l’Ictus, una malaltia que pateix una de cada
sis persones al llarg de la seva vida i que té en la fisioterà-
pia una disciplina imprescindible per al tractament dels
dèficits sensitivomotors que ocasiona. Aquest és un fet
poc conegut, i per això des del Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya volem sensibilitzar els malalts sobre la
necessitat de ser proactius per limitar les seqüeles des
d’un primer moment després de patir l’ictus.

Actualment la neurofisioteràpia, branca especialitza-
da en neurorehabilitació, compta ja amb centres espe-
cialitzats en aquests tractaments. A Catalunya els ma-
lalts d’ictus, que són uns 12.000 a l’any, compten també
amb un context de recursos d’associacions o funda-
cions que donen un suport integral, multidisciplinari i
continu tant a les famílies com als afectats, com ara Ave-
ce, Algi, Associació Superar l’Ictus, Associació Freno al
Ictus, Ictus.Barcelona o Fundació Ictus, dedicada aques-
ta última a la recerca sobre la malaltia.

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya vo-
lem defensar que l’objectiu de la fisioteràpia en la recu-
peració de l’ictus és poder fer una intervenció individua-
litzada per a cada malalt segons el seu estat de salut,
funcionalitat, motivació i entorn personal. Si actuem rà-
pid, la fisioteràpia pot ser molt efectiva per reduir les se-
qüeles.

L’ictus afecta el sistema nerviós central, el qual pos-
seeix una qualitat, la neuroplasticitat, que és la capacitat
de les neurones i del sistema nerviós per canviar i adap-
tar-se a nivell funcional i estructural mitjançant diferents
mecanismes, com la creació de noves connexions entre
les neurones.

Sabem que tot sistema nerviós presenta neuroplasti-
citat, i que aquesta és major durant els primers mesos
després d’un ictus. És a dir, podem actuar sobre l’orga-
nització del sistema nerviós amb estimulació, entrena-
ment i tècniques específiques de fisioteràpia, i que
aquesta intervenció és molt important sobretot els pri-
mers sis mesos després de l’ictus.

Tot i que la millora és més significativa durant aquest
primer període, els fisioterapeutes experts en neurologia
també juguen un paper clau en la fase crònica, en la pre-
venció del deteriorament que podria incrementar el grau
de dependència dels afectats, entre d’altres aspectes
vinculats a la qualitat de vida de les persones.

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

La fisioteràpia, clau per a
la recuperació d’un ictus

BREUS
HOQUEI SOBRE PATINS. OK LLIGA

El Barça rep el Noia (20.45 h)
Barcelona. El Barça rep avui el Noia Freixenet (20.45
h) en partit avançat de la setena jornada de l’OK Lli-
ga. L’equip blaugrana va tenir feina diumenge passat
contra el Voltregà (3-2), però des que va caure a Ria-
zor en la primer a jornada ho ha guanyat tot i és ter-
cer amb 12 punts i el partit pendent a la pista del Re-
us –3 de desembre–. Si bé el Noia no ha obtingut fins
ara els millors resultats que se li pressuposaven i és
setè amb vuit punts, dissabte passat va jugar un gran
partit contra el Reus a l’Ateneu (4-4). El curs passat,
el Barça va vèncer per 2-1 amb un gol de Matías Pas-
cual a 22 segons del final. ■

Després de gairebé una dè-
cada sense jugar competi-
ció europea (des del curs
2010/11), el CE Mediter-
rani va tenir una tornada
plàcida a l’Eurolliga amb
un triomf contundent a la
piscina de l’Spandau 04 de
Berlín, l’amfitrió del grup
C. L’equip de Sants es va
mostrar superior al seu ri-
val i només va tenir uns
minuts de desconcert a
l’inici del segon quart,
quan el conjunt alemany
va poder restablir l’equili-
bri inicial. En tot cas, el
Medi va imposar la veloci-
tat del seu ritme de joc i la
qualitat de les jugadores
de l’arc per golejar el seu ri-
val i presentar la seva can-
didatura per accedir a la
fase preliminar de l’Euro-
lliga.

En la posada en escena,
el CE Mediterrani es va
mostrar més còmode i re-

solutiu en el joc d’anada i
tornada amb què es va
convertir bona part del
primer quart. Roser Tar-
ragó, de penal, va inaugu-
rat el marcador, i Naia Du-
ran, amb dos contraatacs,
ampliava la diferència per
a les de Sants. L’Spandau
va reaccionar en el segon
quart. Hosoya, també de
penal, i Stiefel en dos llan-
çaments per la banda dre-
ta que van sorprendre la
defensa catalana van res-
tablir l’equilibri. El Medi va
ajustar la defensa i amb un
llançament parabòlic de
Dalmases i una canonada
de Tarragó va poder arri-
bar a l’equador amb avan-
tatge (3-5).

Després de la represa,

l’equip de Sants va posar
una marxa més al seu rit-
me de joc, i els gols van
anar caient a la porteria
defensada per la brasilera
Victoria Chamorro. Espar
i Dalmases, per partida do-
ble, Clara Díaz i Tarragó
van desarmar la resistèn-
cia local i van sentenciar el
partit amb un parcial de
2-6. Tot i que el partit esta-

va resolt (5-11), el Medi
no va abaixar la guàrdia i
va incrementar unes dife-
rències  –l’últim parcial va
ser de 3-6– que poden ser
decisives amb vista a asse-
gurar-se una de les tres
places que donen dret a
jugar la fase preliminar de
l’Eurolliga. Avui, contra
el Plebiscito de Pàdua

 (20.30 h), el partit es pre-
veu molt més complicat.

Sant Andreu i Mataró
Avui entren en acció els al-
tres dos conjunts catalans
que disputen la primera fa-
se de l’Eurolliga. El CN
Sant juga contra el Tette-
roo holandès a Budapest, i
el CN Mataró, contra l’Ura-
lochka rus, a Utrecht. ■

X. Agustí
BARCELONA / BERLÍN

El CE Mediterrani torna a
l’Eurolliga amb golejada

Waterpolo. L’equip de Sants imposa la intensitat en el ritme de joc i posa
fi a la resistència de l’Spandau 04 en l’estrena de la primera fase europea

Grup B (Budapest)
Avui
Sant Andreu-Tetteroo .......................... 17 h

Demà
UVSE Budapest-Sant Andreu ..18:45 h

Diumenge
Sant Andreu-Lilla ....................................11 h

Grup C (Berlín)
Avui
Plebiscito-CE Mediterrani ........20:30 h

Demà
Mediterrani-Olympia Kosice .... 11:30 h
CE Mediterrani-BVSC Zuglo ......19:30 h

Grup D (Utrecht)
Avui
CN Mataró-Uralochka .................20:30 h

Demà
Ferencváros-CN Mataró ............. 17:30 h

Diumenge
UZSC Utrecht-CN Mataró ..................14 h

SPANDAU O4 BERLÍN: Chamorro;
Vosseberg (2), Walsh (1), Klein, Friese,
Grandis, Vunder (2), Stiefel (2), Hosoya
(1), Weber, Krukemberg, Boettcher i
Wittmann.

CE MEDITERRANI: Rutgers, Duran
(3), Díaz (1), Blacker, Toha (1), Viladot, C.
Espar (2), Tarragó (3), Seto, Dalmases
(5), Ungria, Lizotte (2) i Trojan.

PARCIALS: 0-3, 3-2, 2-6 i 3-6.

ÀRBITRES: Dreval i Milovic

COMENTARI: Primer partit de la fase
de l’Eurolliga que es disputa a Berlín.

Marc Comas dona instruccions a les seves jugadores en un
temps mort de la final de la copa Catalunya ■ J. RAMOS

MEDITERRANI 17
———————————————————————————————————————————————

SPANDAU O4 8
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El programa

Helena Dalmases,
amb cinc gols, és
una de les
destacades en
l’aspecte ofensiu

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

La dada

Després d’un inici de cam-
pionat dubitatiu, el Frai-
kin BM Granollers té avui
contra l’Anaitasuna
(19 h), un rival directe,
una altra oportunitat per

sumar la primera victòria
a casa i començar a mirar
cotes més ambicioses en la
classificació de l’Asobal.
El conjunt vallesà va aga-
far oxigen a Puente Genil
(26-32), però s’haurà de
veure com ha afectat
l’equip l’aturada de la lliga

pels compromisos de les
seleccions. En aquest sen-
tit, Antonio Rama va
perdre durant uns dies Fi-
gueras (Espanya), Tarra-
feta i Adrià Martínez
(Espanya B), Oswaldo
(Brasil) i Bonanno, que es
va lesionar amb l’Argenti-

na i avui serà baixa. L’Anai-
tasuna arriba a la capital
vallesana amb uns núme-
ros idèntics als granolle-
rins, amb 5 punts, fruit de
dues victòries i un empat
en set jornades.

El Barça, a Logronyo
Gairebé sense temps per
pair l’espectacular triomf
a Flensburg, el Barça ja és
a Logronyo (19 h per Gol
TV), on mirarà d’allargar
la seva marxa triomfal per
l’Asobal, on domina amb
mà de ferro amb set victò-
ries. El curs passat els
blaugrana van cedir un
empat a la Rioja. ■

El Granollers busca la
primera victòria a casa
X.A.
BARCELONA

Handbol. L’equip vallesà rep l’Helvetia Anaitasuna (19 h), un rival
directe per mirar d’escalar posicions en la lliga Asobal


