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Dilluns vinent se celebra el Dia Mundial contra el Càncer
de Mama, el càncer més freqüent al món entre les dones,
i volem recordar com n’és d’important el paper de la fisio-
teràpia en la rehabilitació i millora de les condicions de vi-
da dels que el pateixen.

Les seqüeles físiques encara són molt freqüents en les
persones afectades després d’una cirurgia, tot i la crei-
xent eficàcia dels nous tractaments i la detecció precoç. I
és en aquest punt on l’actuació d’un fisioterapeuta és fo-
namental, ja que intervé directament en adherències i re-
traccions a les cicatrius, contractures musculars, dismi-
nució de mobilitat i força, entre altres problemes sorgits a
conseqüència de la malaltia.

De mitjana, un 40% de les dones que passen per una
mastectomia amb limfadenectomia tenen, a conseqüèn-
cia de la intervenció, un limfedema, que és una de les se-
qüeles més recurrents del càncer de mama i, en alguns
casos, pot arribar fins a un 65% en funció del tractament.
Aquest trastorn crònic i progressiu ha de ser atès i con-
trolat per un fisioterapeuta especialitzat per evitar la seva
evolució. Així, el limfedema s’atén combinant un tracta-
ment de tècniques de drenatge limfàtic manual, embenat
compressiu o neuromuscular, amb un programa terapèu-
tic d’exercici respiratori i aeròbic intermitent, que reque-
reix, com a norma, de 150 minuts a la setmana d’intensi-
tat moderada i 75 d’intensitat vigorosa per enfortir i tonifi-
car els membres superiors.

La rehabilitació és fonamental, ja que es calcula que un
47% de les dones que han tingut un càncer de mama no
tornen a treballar per les seqüeles que provoquen els
tractaments i el procés oncològic.

Un altre factor és la disparèunia (dolor o molèstia
abans, després o durant la unió sexual), que afecta mol-
tes de les dones que han tingut un càncer de mama. Un
56% de les malaltes consideren que la disparèunia afecta
la seva relació de parella; un 96% reconeixen que afecta
la freqüència de les seves relacions després del càncer, i
un 92% asseguren que afecta la seva apetència sexual o
libido. D’aquestes dones, un 7% no han parlat d’aquest
problema amb ningú. Un 19% no ho han parlat amb la se-
va parella i només un 4% realitzen tractament amb fisio-
teràpia. La fisioteràpia ofereix tractaments per a la dispa-
rèunia de manera eficaç i poc invasiva. És fonamental la
visita a una o un fisioterapeuta expert per a la valoració i
el posterior tractament.
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Fisioteràpia per ajudar les
dones amb càncer de mama

Ja hi és. Ja la tenim aquí.
Tots aquells que s’han de-
dicat a inflar una categoria
amb (bona part dels)
camps buits i sous de
molts zeros ho han acon-
seguit. Aquells que recla-
maven que calia canviar la
segona B mentre endeuta-
ven clubs, enganyaven in-
versors o llençaven diners
públics als comptes cor-
rents de davanters de ter-
cera fila, se n’han sortit. La
categoria de bronze co-
mença aquest cap de set-
mana amb la promesa
d’un món millor: el del
curs vinent, amb la crea-
ció d’una categoria –la Pri-
mera FEF– que serà un
caldo de cultiu per als in-
versors que vulguin saltar
al paradís dels drets de te-
levisió i la travessa, altra-
ment anomenat Lliga de
Futbol Professional. I el
preu el pagaran els equips
menys privilegiats i ho fa-
ran a terminis, el primer
dels quals es liquidarà
aquesta temporada, amb
un embolic de fases, noves
normatives, coeficients i
classificacions. Però so-
bretot por. Molta por. Por
al virus que en qualsevol
moment pot aturar la
competició i por que una

patinada provoqui un des-
cens d’una (o dos!) catego-
ries. Campi qui pugui.

Tothom té clar que
aquest és un curs frontis-
sa a la segona B. Dels 102
equips que començaran a
jugar aquest cap de setma-
na, quatre pujaran a sego-
na divisió A; 36 es queda-
ran en el tercer graó de la
Primera FEF; 36 jugaran a
la Segona FEF –quarta ca-
tegoria– i 26 baixaran a la
Tercera FEF. Pel que fa al
format, tot plegat consta-
rà de tres fases, la primera
de les quals –la que co-
mença aquest cap de set-
mana– enfrontarà els
equips per proximitat geo-
gràfica.

Els catalans
El grup 3 de la segona B es-
tà dividit en dos subgrups:
l’A, amb els deu equips ca-
talans i l’Andorra, i el B,
amb els valencians i els ba-
lears. Els tres primers
classificats passaran a una

segona fase en què s’en-
frontaran als tres millors
del subgrup B i d’aquí nai-
xeran els classificats per la
promoció d’ascens a sego-
na A. En aquesta segona
fase, s’arrosseguen els
punts de la primera i els
catalans ja no s’enfronta-
ran entre ells.

Els candidats a ocupar
les tres primeres places
són el Nàstic, l’Andorra i el
Lleida. Els grana són
l’equip que millor s’ha re-
forçat amb jugadors con-
trastats. “El que ha quedat
m’agrada moltíssim”, diu
l’entrenador Toni Seligrat
respecte al mercat de fit-
xatges. Els blaus, en canvi,
han sumat grans jugadors
a un bloc prou conjuntat
que el curs passat va estar
a punt d’arribar a la pro-

moció d’ascens, tot i que
aquesta preparació només
ha dut a guanyar un partit.
“Encara ens queda molt,
cal construir i això trigarà
algunes setmanes”, reco-
neixia fa poc l’entrenador
del Lleida, Molo, que serà
l’equip que descansi en la
primera jornada –el sub-
grup A és imparell.

Zona intermèdia
Els equips que quedin en-
tre el quart i el setè classifi-
cat lluitaran amb els del
mateix rang (del quart al
sisè) del subgrup valencià-
balear en la segona fase.
D’aquí, sortiran aquells
que pugin a la Primera
FEF. Els principals candi-
dats per a aquestes quatre
posicions són el Cornellà,
que ha hagut de reformar
més de mitja plantilla; el
Barça B, afectat per la polí-
tica del primer equip;
l’Olot, que manté el bloc, i
el Llagostera, amb un es-
quelet interessant.

Els quatre darrers clas-
sificats hauran de batallar
per la permanència. L’Es-
panyol B, el Badalona, el
Prat i l’Hospitalet s’hau-
ran de reivindicar i lluitar
amb tothom que s’hi en-
fronti per demostrar que
tenen la mirada posada
molt més amunt de la sal-
vació. ■

El repte es multiplica

2a divisió B. Comença el curs en una lliga d’alta competitivitat amb el risc
de caure una o dues categories d’una tacada per la futura reestructuració

A. Robledillo
BARCELONA

Cornellà - Olot
Diumenge, 12 h
Espanyol B - Prat
Diumenge, 12 h

Llagostera - Andorra 
Diumenge, 17 h
Barcelona B - Andorra
Diumenge, 18 h
Badalona - Nàstic
Diumenge, 18 h

Descansa: Lleida

La segona B, marcada per l’horitzó que es dibuixa posterior a aquesta temporada ■ NÀSTIC
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Jornada 1
El Nàstic és el
gran candidat del
subgrup català
per a l’ascens a
segona divisió A

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

Candidat

ESPANYOL
L’Espanyol obre la ciu-
tat esportiva. El con-
junt blanc-i-blau ha po-
sat a disposició dels seus
socis un sistema pel qual
podran treure entrades
gratuïtes per veure els
partits de l’equip femení i
del filial a la ciutat espor-
tiva Dani Jarque. Aques-
ta mesura estarà dispo-
nible des d’aquest ma-
teix cap de setmana. Ca-
da soci podrà demanar
una entrada. ■

BREUS
2a DIVISIÓ B
A Badalona, amb pú-
blic. L’estadi municipal
de Badalona finalment sí
que permetrà públic en
el partit contra l’Hospita-
let d’aquest diumenge. El
club ha explicat que no hi
haurà entrades disponi-
bles, de manera que no-
més es pot accedir amb
el carnet de soci i el DNI.
A més, els socis hauran
de portar la declaració
de responsabilitat impre-
sa. ■


