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Existeix un alt percentatge de músics que es veuen
obligats a aturar la seva carrera musical per lesions.
Són problemes que molt sovint es poden prevenir i
tractar amb l’ajuda dels fisioterapeutes. L’expertesa
per tractar aquests pacients és cada dia més demana-
da, tant per músics com als conservatoris i a les esco-
les de la música, però encara està poc estesa.

És el cas d’Ana Velázquez, fisioterapeuta experta en
l’àmbit de la salut dels artistes, que afirma que “cada
cop hi ha més consciència d’aquesta realitat i això fa
que joves professors d’instrument busquin l’assesso-
rament del fisioterapeuta especialitzat en el tema per-
què no volen que els seus alumnes pateixin el que ells
van patir quan estudiaven”. “De la mateixa manera, els
fisioterapeutes podem oferir els avenços científics que
reclama el músic: un millor so sense fer tantes repeti-
cions que comporten una sobrecàrrega del sistema
muscular i neurològic.”

Entre les malalties més conegudes hi ha la distonia
focal, que implica la pèrdua de control motor d’un grup
de músculs en particular. És una malaltia neurològica
que quan afecta els pianistes, per exemple, els pot obli-
gar a la seva retirada si no s’actua correctament.

Cada instrument té també les seves particularitats.
Per exemple, en els instruments de corda fregada hi ha
més lesions en extremitat superior, espatlla i canell. En
instruments de corda polsada, les lesions més habi-
tuals succeeixen a l’avantbraç, canells i dits. En els de
vent metall, ens trobem amb ruptures del múscul orbi-
cular dels llavis i problemes de col·locació relacionats
amb l’embocadura.

En instruments de vent fusta de mig pes com el cla-
rinet o l’oboè, el dolor principal es focalitza a les cervi-
cals, a l’avantbraç, colze i el dit polze de la mà dreta,
perquè suporta el pes de l’instrument i pot sofrir una
contracció muscular mantinguda.

Per la seva banda, els instruments de percussió po-
den danyar la zona cervical, dorsal i la cintura escapu-
lar pels moviments repetitius i d’impacte.

Per prevenir totes aquestes malalties es recomana
escalfar les zones sensibles a consciència abans de ca-
da assaig o actuació, cuidar els aspectes ergonòmics
(altura, distàncies de col·locació de l’instrument, etc.),
vigilar la postura i corregir-la si no és correcta i realitzar
exercici aeròbic i d’enfortiment físic per tolerar millor
les llargues jornades de treball.

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

El 70% dels músics
instrumentistes tenen
lesions musculars

El sorteig de la copa mas-
culina que es va fer ahir a
l’ajuntament de la Coru-
nya es va iniciar amb un
enfrontament espectacu-
lar de quarts de final entre
l’amfitrió, el Deportivo Li-
ceo, i el Reus Deportiu. La
bola del conjunt gallec va
ser la primera de sortir, i
l’encarregat de triar el seu
rival va ser el jugador del
conjunt gallec Dava Tor-
res, que va agafar la bola
del conjunt roig-i-negre.
Aquest duel es jugarà el di-
jous 19 de març, el primer
dia de la copa. El guanya-
dor s’enfrontarà en la se-
mifinal a l’equip que supe-
ri el partit entre l’Igualada
Rigat i el Calafell Tot l’Any,
que serà el segon quart de
final del dijous.

El campió de la copa de
les darreres quatre edi-
cions de manera consecu-
tiva, el Barça, començarà
la defensa del títol de la
competició del KO contra

el Garatge Plana Girona el
divendres 20. Serà una re-
petició del partit de quarts
que ja els va enfrontar en
l’edició del 2018. En
aquesta mateixa part del
quadre, el Noia Freixenet i
el Caldes Recam Làser
buscaran en el segon par-
tit de divendres una plaça
per a la semifinal contra el
guanyador del Barça-Giro-
na.

Les semifinals de la co-
pa es disputaran el dissab-
te 21, mentre que la final

es jugarà el diumenge 22
de març. Tots els horaris
encara s’han de determi-
nar perquè s’estan nego-
ciant amb les televisions
que retransmetran els
partits.

Dos partits de lliga
La dinovena jornada de
l’OK Lliga s’inicia avui
amb dos partits. El Girona
rep el Lleida Llista (20.45
h Esport 3), mentre que
l’Igualada visita el Liceo
(20.45 h). ■

Un gran Liceo-Reus per
iniciar la copa masculina

Hoquei sobre patins. El campió dels darrers quatre anys, el Barça,
s’estrena contra el Girona en la segona jornada de quarts de final

A.C.
BARCELONA / LA CORUNYA

En el quadre de la copa
femenina va destacar el
derbi osonenc de quarts
de final entre el Manlleu
Màgic Studio i el Voltre-
gà Stern Motor que es
jugarà el dijous 19. El
guanyador s’enfrontarà
a l’equip que s’imposi en
l’altre partit del primer
dia que disputaran el
campió, el Telecable Gi-
jón, i el Bigues i Riells.
Aquest quart de final és
una repetició del que els
va enfrontar en l’edició
de l’any passat. En els
quarts del divendres 20
s’enfrontaran el Cerda-
nyola i el Vila-sana, men-
tre que el Generali Palau
jugarà contra l’Alcorcón.
Com en la copa masculi-
na, les semifinals es ju-
garan el dissabte 21 i la
final, el diumenge 22.

Els assistents al sorteig de les copes masculina i femenina a
l’ajuntament de la Corunya ■  RFEP / MANU BOUTUREIRA
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Derbi osonenc
en la copa
femenina
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BREUS
HANDBOL. MUNDIAL FEMENÍ 2021

Tarragona renuncia a ser seu
Tarragona. Tarragona va renunciar a ser una de les
seus del mundial femení del 2021. El govern munici-
pal ho va descartar pel seu elevat cost, 500.000 eu-
ros. Barcelona, Badalona, Granollers, Castelló, Llíria
i Torrevella són les altres seus del campionat, que es
disputarà del 2 al 19 de desembre del 2021. ■

Clàudia Caymel, del Tra-
muntana de Figueres, va
guanyar per primera vega-
da el títol individual feme-
ní de l’estatal absolut. La
jugadora catalana va supe-

rar en la final per un clar
4-0 (11-6, 11-5, 12-10 i
11-4) la granadina Ana
García (UCAM Cartage-
na). Clàudia Caymel va
disputar un partit molt se-
riós i no va tenir gaires
problemes per superar
García, que tenia el suport

de la seva afició, ja que els
estatals s’estan disputant
a Armilla, a Granada. La
granadina, però, en cap
moment va inquietar la
catalana.

En la semifinal, Clàudia
Caymel va derrotar per
4-0 la madrilenya Ángela

Rodríguez (Collado). La
calellenca Alba Fernán-
dez, del Suris Calella, va
arribar a la semifinal i va
perdre per 4-1 contra Ana
García i es va emportar la
medalla de bronze.

Fernández en els dobles
En la final de dobles feme-
nins el títol va ser per a Al-
ba Fernández (Calella) i
Marina Ñíguez (Alacant).
Van superar en la final per
un ajustat 3-2 (15-13, 13-
11, 7-11, 7-11 i 12-10)
Clàudia Caymel i Sofía
Barba, del Rivas de Ma-
drid. Avui comença la
competició per equips. ■

A.C.
BARCELONA / ARMILLA

Tennis de taula. La jugadora del Tramuntana de Figueres derrota en
la final femenina la favorita, Ana García (UCAM), per un clar 4-0

Clàudia Caymel guanya
el títol estatal absolut


