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Cada any es diagnostiquen al voltant de 37.000 casos
de càncer nous a Catalunya, xifra que augmenta any
rere any a causa, entre altres motius, de l’envelliment
poblacional i del diagnòstic precoç. Un de cada tres ho-
mes i una de cada quatre dones tindrà càncer al llarg
de la seva vida. Però també és cert que la supervivència
al cap de cinc anys augmenta: és al voltant del 57% en
el cas dels homes i del 64% per a les dones.

En la societat cada vegada hi ha més persones amb
un diagnòstic de càncer, moltes de les quals tenen o
han tingut símptomes que comprometen la seva fun-
cionalitat i la seva qualitat de vida. I això es deu a la ma-
teixa malaltia i també als efectes secundaris dels trac-
taments que han de rebre.

Per exemple, és habitual que una persona que hagi
tingut un càncer de pulmó tingui ofec quan fa certes
activitats, i això fa que es mogui poc i que cada vegada
es trobi més feble. També ho comença a ser que una

dona que hagi patit
de càncer de mama
tingui dificultats per
moure el braç o pre-
senti un limfoedema
a causa de la cirurgia
a la qual s’ha hagut de
sotmetre; o que una
persona que hagi
passat per un tras-
plantament de me-
dul·la òssia per trac-
tar la leucèmia tingui
tanta debilitat que no

pugui caminar per acompanyar el seu fill a l’escola.
Aquests són només alguns dels exemples de les li-

mitacions que afecten les persones que tenen o han
tingut aquesta malaltia, i a totes la fisioteràpia pot ser-
los de gran ajuda. La fisioteràpia és l’eina imprescindi-
ble per intentar reduir els efectes secundaris del càncer
i d’aquesta manera tornar a la vida quotidiana. L’objec-
tiu de la fisioteràpia oncològica és ajudar tant abans de
la intervenció com durant el tractament de recupera-
ció, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les
persones que pateixen d’aquesta malaltia. La fisioterà-
pia pot millorar la qualitat de vida dels pacients oncolò-
gics... la societat necessita els fisioterapeutes.

Carolina Garcia Cabeza
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Els pacients amb
càncer necessiten
els fisioterapeutes

TENNIS
Homenatges a Vicky
Jiménez. L’andorrana,
campiona de l’obert
d’Austràlia júnior a no-
més 14 anys, rebrà
avui (19.30 h) un ho-
menatge al seu club, el
CT Barcino, del qual
forma part des del
2015. Dimecres va ser
rebuda a Andorra pel
cap de govern, Xavier
Espot, la ministra d’Es-
ports, Sílvia Riva, i el
secretari d’Estat, Justo
Ruiz.■

Osaka, gran atracció
a La Manga en la co-
pa Federació.La bi-
campiona de Grand
Slam japonesa de 22
anys Naomi Osaka
(10a del món) és la
gran estrella de l’elimi-
natòria de la copa Fe-
deració que jugaran
Espanya i el Japó avui i
demà a La Manga.
Osaka obrirà foc con-
tra la tennista de la Val
d’Uixó Sara Sorribes.
Tot seguit s’enfronta-
ran Carla Suárez i Mi-
saki Doi. En l’equip
d’Anabel Medina hi són
les catalanes Aliona
Bolsova i Georgina
Garcia. Tots dos bus-
quen l’accés a la nova
fase final, que es juga-
rà del 14 al 19 d’abril a
Budapest.■

Badosa es retira.Per-
dia per 5-7, 6-3 i 2-1
contra l’hongaresa
Fanny Stollar a Austrà-
lIa en un torneig ITF
quan va plegar. ■

Mor Juan María Tin-
toré a 92 anys. El di-
rectiu barceloní va ser
president del RCT Bar-
celona (1993-2008) i
també membre de la
federació espanyola de
tennis i de diversos co-
mitès de la federació
internacional de ten-
nis, a més de ser mem-
bre del senat del ten-
nis català des del
1996. ■

HANDBOL
El Granollers vol tor-
nar amb victòria. El
Fraikin Granollers torna
a la lliga, desprès de
l’aturada per l’europeu,
amb ganes de derrotar
avui el Cangas (20 h Es-
port 3). Els gallecs no
han guanyat cap partit
fora de casa i ocupen
una plaça de descens.
Els vallesans busquen
la victòria per acostar-
se a la zona alta. ■

BREUS

L’Eurolliga no s’atura i el
Barça rep aquest vespre al
Palau (21 h) l’Armani Mi-
là, un equip farcit d’estre-
lles que ja va tombar els
blaugrana en la primera
volta (83-70). Els de Mes-
sina, amb tot, no arriben
en el seu millor moment, i
amb un balanç d’una vic-
tòria i quatre derrotes en
els últims cinc partits han
caigut de la zona de play-
off. El Barça també té els
seus problemes. Va patir
de valent per guanyar a
Tenerife a l’ACB i dimarts
a València va sobreviure
de miracle i va aconseguir
el triomf per una acció de
Mirotic, que va conquerir
el segon MVP de l’Eurolli-
ga, després del que havia
sumat la jornada 10. El
montenegrí ja havia estat
nomenat millor jugador
del mes de desembre.

El retorn d’Heurtel ha
fet que la plantilla del Bar-
ça sigui encara més exube-
rant, però gestionar les ro-
tacions s’està convertit per
a Svetislav Pesic en tot un
trencaclosques ja que és
complex triar en cada mo-

ment quin jugador és l’ido-
ni. Kuric, per exemple, ha-
via estat la figura contra el
Zenit, però contra el Va-
lència va durar poc més de
dos minuts a la pista.

L’Armani arriba a Bar-
celona amb figures
contrastades com Sergio

Rodríguez, Luis Scola, Vla-
dimir Micov i Nemanja Ne-
dovic, i dos pivots durís-
sims sota els cèrcols, Gu-
daitis i Tarczewski. “Hem
de millorar la transició en
defensa i tancar el rebot, si
no auguro problemes”, avi-
sa Pesic. ■

Bàsquet. El montenegrí, MVP de la jornada 23, no
esvaeix els dubtes de l’equip, que avui rep el Milà (21 h)

Eurolliga.  Jornada 24

Baskonia - Asvel ............................... 68 - 57
Anadolu Efes - Zalgiris .................. 96 - 91
Alba Berlín - R. Madrid................97 - 103
Olympiacòs - CSKA...........................72 - 59
Barça - AX Milà.........................................21 h
Panathinaikòs - Zenit..................  20.30 h
Khimki - Estrella Roja .......................... 18 h
Fenerbahçe - Maccabi ................ 18.45 h
Bayern - València........................... 20.30 h

Equip Vict. PP PJ PF PC

Anadolu Efes 21 3 24 2091 1870

R. Madrid 18 6 24 2016 1871

Barça 17 6 23 1932 1792

CSKA 16 8 24 1985 1848

Maccabi  15 8 23 1921 1770

Panathinaikòs 13 10 23 2040 1965

Fenerbahçe 11 12 23 1817 1815

València 11 12 23 1904 1913

AX Milà 11 12 23 1785 1840

Olympiacòs 10 14 24 1960 2002

Estrella Roja 10 13 23 1710 1772

Zalgiris 9 15 24 1907 1876

Khimki 9 14 23 1964 2009

Baskonia 9 15 24 1764 1874

Asvel 9 15 24 1777 1943

Alba Berlín 8 16 24 2044 2144

Zenit 7 16 23 1714 1844

Bayern 7 16 23 1718 1901

Mirotic no ho
arreglarà sempre
Lluís Simon
BARCELONA

Mirotic ■ EFE

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

La prèvia

“Hem tingut dos
viatges difícils, a
Tenerife i València,
però quan guanyes
descanses més bé”
Svetislav Pesic
ENTRENADOR DEL BARÇA

La selecció espanyola va
iniciar el preolímpic de
Belgrad amb una clara vic-
tòria contra Corea del
Sud. Espanya, dirigida pel
barceloní Lucas Mondelo i
amb quatre catalanes, va
fer una gran defensa que li
va permetre escapar-se en
el marcador, ja que en atac
van estar encertades i les
dotze jugadores van ano-
tar. El combinat estatal va
iniciar el partit amb un
parcial de 0-6, i després
d’un primer quart anive-
llat es va distanciar en el

segon i va arribar al des-
cans amb divuit punts
d’avantatge, 25-43. En el
tercer quart la selecció es-
panyola va fer un parcial
inicial de 0-11 i va deixar el
partit sentenciat. El mà-
xim avantatge va arribar
al final, amb el 46-83, tren-
ta set punts per sobre.

La selecció espanyola té
avui jornada de descans i
dissabte s’enfrontarà a la
Xina (12 h) en la segona
jornada del grup. El con-
junt xinès també va gua-
nyar en el seu primer par-
tit del preolímpic i va der-
rotar per 86-76 la Gran
Bretanya. ■

Bàsquet. La selecció espanyola, amb quatre catalanes, guanya Corea
del Sud amb una bona defensa i amb les dotze jugadores anotant punts

A.C.
BARCELONA / BELGRAD

El preolímpic s’inicia
amb una victòria clara

COREA DEL SUD: Hyeyoon Bae (4),
Ah Ra Go, Ajeong Kang (7), Danbi Kim i Ji
Su Park (10) –cinc inicial–; Hyenkin Park
(17), Minjeong Kim, Sungyoung Sim (2),
Leeseul Kang (3), Han Byul Kim (3), Seul
Ku i Jung Eun Kim.

ESPANYA:  Palau (10), Domínguez (7),
Torrens (9), Nicholls (4) i Gil (9) –cinc ini-
cial–; Rodríguez (14), Casas (6), Abalde
(2), Nogaye (4), Conde (6), Ouviña (3) i
Xargay (9). 27/47 de 2. 6/17 triples (3 Ro-
dríguez, i 1 Ouviña, Torrens i Xargay).
11/15 tirs lliures. 41 rebots (7 Ouviña). 25
assistències (6 Domínguez). 119 valora-
ció (14 Palau).

PARCIALS: 16-19, 9-24 (25-43), 7-20
(32-63) I 14-20 (46-83).

———————————————————————————————————————————————

COREA SUD 46

ESPANYA 83

BREUS
BÀSQUET. 

Buford es desvincula del
Joventut i Ferrari, del Manresa
Barcelona. Perrin Buford i el Joventut de Badalona
van arribar a un acord perquè l’aler nord-americà es
desvinculi del club amb el qual tenia contracte fins a
final d’aquesta temporada. No tenia gaire protago-
nisme a l’equip. Frankie Ferrari va fer el mateix amb
el Baxi Manresa. Està recuperant-se de la seva lesió
als Estats Units i va fer ús de l’opció de sortida que te-
nia pel final de temporada, ja que tenia contracte fins
a l’any 2021. Aleksandar Cvetkovic, per la seva part,
va renovar el contracte temporal que tenia amb els
manresans pel que resta d’aquesta temporada. ■


