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Segons dades de l’observatori de l’AECC, el càncer
afecta cada any més de 42.000 persones a Catalunya i
moltes d’elles, a més de combatre la malaltia, s’han
d’enfrontar a un context econòmic difícil.

Molts associats a l’AECC es troben amb la dificultat
de fer front a la malaltia, fet que s’afegeix a la incertesa
econòmica generada per la pandèmia. Per això, el Col-
legi de Fisioterapeutes de Catalunya hem signat un
acord de col·laboració per facilitar que el màxim nom-
bre possible de persones amb càncer pugui beneficiar-
se d’un tractament tan necessari com és la fisioteràpia.
Sabem que la fisioteràpia és molt necessària per a les
persones amb càncer i per això hem decidit de donar
suport a aquelles que, per les circumstàncies actuals,
no es poden permetre de recórrer a un professional.

Gràcies a l’acord es crearà una llista de fisioterapeu-
tes voluntaris que donaran suport amb tractament
gratuït als pacients en situació d’exclusió. A més, les
dues entitats treballaran per promoure l’adopció d’hà-
bits de vida saludables per a la prevenció del càncer.

L’àrea de treball social de l’AECC-Catalunya Contra
el Càncer serà l’encarregada d’analitzar les sol·licituds
de persones sense recursos econòmics que necessiten
tractament de fisioteràpia i derivarà els casos aprovats
als col·legiats inscrits al programa. Com a part de
l’acord, a més, les dues entitats han d’informar i cons-
cienciar a través dels seus canals de comunicació i or-
ganitzaran conjuntament xerrades i tallers amb l’objec-
tiu de promoure l’adopció d’hàbits de vida saludables
per a la prevenció del càncer.

La fisioteràpia millora la funcionalitat i la qualitat de
vida de les persones amb càncer, tant des del treball en
equip amb diferents professionals de la salut com des
de l’acompanyament al pacient i a les persones del seu
entorn. A més, tenint un bon coneixement del compor-
tament del tipus de tumor, dels tractaments mèdics
que rebrà el pacient, així com dels efectes secundaris
esperables, els fisioterapeutes oncològics poden ac-
tuar preventivament disminuint l’aparició de seqüeles a
curt i llarg termini.

Per exemple, l’aparició de la fatiga i la pèrdua de for-
ça muscular es pot limitar amb un programa específic
d’exercici terapèutic. Per tot això, com a col·lectiu com-
promès amb la millora de la qualitat de vida de les per-
sones, estem molt contents de donar suport a l’AECC-
Catalunya Contra el Càncer i de signar aquest acord
que estem segurs que contribuirà a acompanyar les
persones més necessitades.

Fisioterapeutes
voluntaris per a les
persones amb càncer

El Girona formarà part
aquest migdia del sorteig
de la segona eliminatòria
de la copa. El conjunt de
Francisco va fer bona la
superioritat de categories
al camp de la Gimnástica
Segoviana, que mana amb
autoritat el seu subgrup de
tercera divisió, i va tirar
endavant un partit mar-
cat per l’estrena golejado-
ra de Nahuel Bustos. L’ar-
gentí, que no ha marcat en
la lliga i de moment té un
paper força més apagat
que el de Mamadou Sylla i
Cristhian Stuani, es va re-
ivindicar amb un doblet
que li farà agafar confian-
ça, una de les oportunitats
que ofereixen partits com
el de La Albuera.

Amb la millor arrenca-
da de la seva història (nou
partits, nou victòries) i
conscient que la classifica-
ció li permetria enfrontar-
se a un equip de primera

divisió, el grau de motiva-
ció de la Gimnástica era al-
tíssim. I la seva posada en
escena va respondre les
expectatives. El conjunt
local hi va posar molta em-
penta d’entrada i va fer pa-
tir en la fase inicial el Giro-
na. Francisco va sortir
amb Calavera i Santi Bue-
no –titulars dilluns contra
el Rayo– en un onze amb
tres jugadors amb dorsal
del filial (Ibrahima, Ter-
rats i Pau Víctor). El sant-
cugatenc va fer parella
amb Nahuel Bustos al da-
vant, i Aday i Pablo More-
no van ocupar les bandes.
En el primer quart d’hora,
però, gairebé tot passava a
terreny gironí. Dani Arri-
bas va fer el primer xut
(8’), Adeva no va poder ar-
ribar a una passada de
Chupo (12’) i Muric va atu-
rar un xut de Dani Arribas
(13’). Ho van tornar a pro-
var Borrego (17’) i sobre-

tot Álex Conde (27’). El
conjunt de tercera comen-
çava a fer mèrits per mar-
car el primer. Els gironins,
de mica en mica, van co-
mençar a recuperar terre-
ny. Aday, que tornava des-
prés d’una lesió, va fer la
passada del 0-1 a Nahuel
Bustos. L’argentí, que va
rebre sol la pilota –els lo-
cals reclamaven fora de
joc–, va quedar davant del
porter Christian i va sor-
prendre tothom amb una
rematada de vaselina de
molt nivell (38’). L’estrena
golejadora de l’argentí
amb la samarreta blanc-
i-vermella aplanava el ca-
mí per a l’equip, en la pri-
mera arribada clara. I poc
després, l’eliminatòria en-
cara es va posar més de ca-
ra, arran de l’expulsió amb
vermella directa d’Arri-
bas, que va fer una entra-
da duríssima a Ibrahima.

Amb l’avantatge i con-

tra deu, el Girona tenia un
bon escenari en la segona
meitat, que va començar
amb un xut d’Aday que el
porter Christian va aturar
amb alguns problemes. La
Gimnástica no es rendia,
però ja no hi posava la in-
tensitat ni la insistència
de l’arrencada del partit.
Muric va aturar amb segu-
retat un xut de Del Castillo
(66’). Poc després, Nahuel
Bustos va tenir a prop el
doblet i la sentència, però
va topar amb la interven-
ció del porter Christian,
que la va treure amb la ca-
ra (68’). Va trigar una mi-
ca més, però va arribar. I
va tornar a ser l’argentí.
Aquesta vegada, després
d’una progressió per la
banda del debutant Arnau
Martínez (77’). El segon
gol del davanter del Giro-
na ja va acabar d’ensorrar
les esperances del conjunt
de Manu González. ■

Un doblet per fer camí

Copa. Nahuel Bustos, amb els seus primers gols, acapara el protagonisme
a Segòvia, en la classificació del Girona per a la segona eliminatòria

X.M.
GIRONA

Deportivo-El Ejido................... 1-0
Navalcarnero-Badajoz......... 1-0
Anaitasuna-Getafe ..................1-2
Eivissa-Compostel·la..............2-1
Cultural-Villanovense........... 1-0
Mutilvera-Racing ..................... 1-0
Terol-Rayo ..................................... 2-3
Segoviana-Girona ..................0-2
Ribadumia-Cadis......................0-2
San Juan-Granada...................0-2
P. Deportiva-Tarazona................4-1
UCAM Múrcia-Betis ................0-2
Pontevedra-Cartagena.........2-1
Varea-Las Palmas...................0-4
Alcoià-Laredo.............................. 4-1
Extrem.-Socuéllamos....................1-2
Racing Rioja-Eibar ..................0-2
Llanera-Celta ............................. 0-5Nahuel Bustos va marcar els seus primers gols ■ LOF

GIMNÁSTICA SEGOVIANA:
Christian, Dani Arribas, Javi Marcos, Viti,
Adrián (Ivi, 76’), Manu (Rui, 82’), Álex
Conde (Dani Calleja, 59’), Del Castillo, Ja-
vi Borrego (Borao, 59’), Chupo i Adeva
(Diego Gómez, 59’).

GIRONA: Muric; Calavera, Ramalho,
Santi Bueno, Franquesa (Arnau, 60’);
Ibrahima Kébé (Yoel Bárcenas, 70’), Ter-
rats, Aday (Gonpi, 70’), Pau Víctor (Cris-
tóforo, 60’); Pablo Moreno (Yan Couto,
79’) i Nahuel Bustos.

GOLS: 0-1 (38’) Nahuel Bustos. 0-2
(77’) Nahuel Bustos.

ÀRBITRE: Moreno Aragón (comitè
madrileny). T.G.: a Del Castillo. T.V.:
directa a Arribas, de la Gimnástica (42’).

PÚBLIC: Uns 900 espectadors.
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Els resultats

BREUS
MOTOR. FÓRMULA 1

Hamilton, escollit millor pilot
Barcelona. Lewis Hamilton, el campió del món, ha es-
tat escollit pilot de l’any pels directors dels equips de
fórmula 1. L’angles ha sumat 171 punts i ha quedat al
davant de Max Verstappen (156). La tercera posició
l’ha ocupat Charles Leclerc (132), mentre que el sub-
campió, Valtteri Bottas, només ha estat novè (27),
darrere del madrileny Carlos Sainz (37).■

El Tribunal d’Arbitratge
Esportiu (TAS) ha reduït a
la meitat la sanció imposa-
da per l’Agència Mundial
Antidopatge (AMA) a Rús-
sia. La prohibició als seus

esportistes a participar so-
ta el seu himne i la seva
bandera en qualsevol com-
petició olímpica o mundial
passa de quatre a dos
anys, fins al 16 de desem-
bre del 2022. Aquest pe-
ríode inclou els Jocs de Tò-
quio, el juliol del 2021, i els

d’hivern de Pequín, el fe-
brer del 2022. En el mun-
dial de futbol de Qatar
2022 hi podria participar
com a equip neutral si s’hi
classifica i és una de les
convidades en el mundial
d’handbol masculí del
2021. En l’àmbit indivi-

dual els esportistes russos
podran participar com a
independents i sense cap
símbol del seu país. Rússia
havia recorregut al TAS
contra la decisió de l’AMA
del desembre del 2019 de
sancionar-la quatre anys
sense participar en jocs ni
mundials per haver mani-
pulat la base de dades del
Laboratori de Moscou. En
els dos anys de sanció Rús-
sia no podrà organitzar al
seu territori cap mundial.
La decisió no afecta l’Euro-
copa de futbol del 2021, en
què Sant Petersburg és
una de les seus, perquè és
continental. ■

Rússia queda fora dels
Jocs de Tòquio i Pequín
A.C.
BARCELONA

Dopatge. El TAS redueix la sanció, però les seleccions no competiran fins
al desembre del 2022. Individualment ho podran fer com a independents


