
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha editat
una sèrie de consells i recomanacions per a totes
aquelles persones que hauran de teletreballar davant
l’ordinador (en la majoria dels casos) durant les pròxi-
mes setmanes. L’emergència sanitària ha fet que els
centres de treball siguin els propis domicilis i és una
pràctica desconeguda per molta part de la ciutadania.

La manca d’activitat física és precisament el princi-
pal perill dels llocs de treball sedentaris i, és clar, que si-
gui el lloc on vivim i d’on pràcticament no podem sortir,
augmenta el perill. Qualsevol postura que s’ha de man-
tenir durant llargs períodes de temps pot suposar pro-
blemes de salut i poden ser greus si realment no pre-
nem mesures. Des d’aquest punt de vista, cada perso-
na que hagi de teletreballar les pròximes setmanes ha
de saber valorar quin és el seu temps d’inactivitat du-
rant les tasques laborals i, a partir d’aquí, considerar i
realitzar una sèrie de pauses d’exercici necessàries per
mobilitzar les articulacions i activar la musculatura.

Les persones estem programades per ser actives.
Estar més de 6 hores al dia inactiu contribueix al des-
envolupament de malalties cardíaques, diabetis, osteo-
porosi, obesitat... Les pauses actives regulars amb ex-
ercicis senzills poden ajudar a alleujar símptomes mo-
lestos producte dels llargs períodes d’inactivitat.

Des del Col·legi hem creat una pàgina web
(https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/info-
grafies) a la qual qualsevol ciutadà pot accedir per ob-
servar quins exercicis recomanem per tal de mantenir-
nos actius. Són consells molt pràctics i adequats a dife-
rents tipus de persona, també persones grans. La re-
cepta fonamental ha de ser moure’s, però cal fer-ho
adaptant l’activitat a les nostres possibilitats. Estar acti-
us ens ajudarà també a millorar l’estat d’ànim, si estem
en família podem buscar que els moments d’oci siguin
compartits i així el temps ens passarà més ràpid.

Des del Col·legi també volem insistir en la importàn-
cia de seguir respectant el confinament, de limitar al
màxim qualsevol sortida de casa i de mantenir una ac-
titud de precaució per poder eliminar els contagis al
màxim. Aquests dies us convidem a seguir les xarxes
socials del Col·legi, on anem oferint consells, idees
pràctiques i vídeos per mirar d’ajudar a tothom a man-
tenir-se actiu i teletreballar amb les màximes garanties.

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

Exercicis i consells
per teletreballar en
bones condicions
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MOTOR
Andorra obrirà el
mundial d’X-Trial. El
pilot de Piera Toni Bou,
el més llorejat en la
història del trial, amb
14 títols mundials in-
door (X-Trial) i 13 a l’ai-
re lliure, va revelar ahir
que l’X-Trial d’Andorra
la Vella, que havia de
ser últim de la tempo-
rada 2019/20 i que es
va suspendre, serà el
primer de la tempora-
da 2020/21. Previst
per al 25 d’abril, obrirà,
el 10 d’octubre, la nova
temporada. La segona
prova es farà a Viena el
14 de novembre. ■

PIRAGÜISME
Craviotto diu que
ajornar els Jocs és
sensat. El doble cam-
pió olímpic, el lleidatà
Saúl Craviotto, va ma-
nifestar que la decisió
d’ajornar els Jocs
Olímpics un any és
sensata i correcta, pe-
rò que alhora és molt
dura després de tres
anys de preparació.
Craviotto va explicar
que en aquests mo-
ments els Jocs queden
en un segon o tercer
lloc i que ara el que to-
ca es quedar-se a casa
i fer cas de les restric-
cions sanitàries. ■

OLIMPISME
Sapporo continuarà
en els Jocs. El COI va
començar a treballar
en diferents aspectes
dels Jocs de Tòquio
2021 i va afirmar que
el programa de com-
petició és fantàstic i
que Sapporo es man-
tindrà com a seu de la
marató i la marxa.
També va comunicar
que s’han d’assegurar
que els apartaments
de la vila olímpica, que
s’havien d’entregar als
seus nous propietaris
al setembre, continuïn
disponibles per als
Jocs. Ara és la priori-
tat. ■

JOCS MUNDIALS
Passen del 2021 al
2022. Els Jocs Mun-
dials, que reuneixen 37
disciplines no olímpi-
ques, es van ajornar.
S’havien de disputar
del 15 al 25 de juliol del
2021 a Birmingham
(Estats Units), però el
canvi de dates dels
Jocs Olímpics de Tò-
quio els ha desplaçat
del 7 al 17 de juliol del
2022. ■

BREUS

La federació espanyola ha
decidit donar les lligues es-
tatals per acabades. L’am-
pliació de l’estat d’alarma
sanitari i el confinament

fins al 12 d’abril i la possi-
ble nova ampliació els ha
empès cap a aquesta op-
ció. Les lligues de superdi-
visió masculina i femeni-
na, primera divisió mascu-
lina i femenina, i segona
divisió masculina es do-

nen per acabades amb da-
ta del 13 de març. La fede-
ració estatal s’ha donat
fins a final d’aquest mes, el
30 d’abril, per comunicar
les classificacions finals de
les diferents lligues i la
composició de les matei-
xes per a la pròxima tem-
porada 2020/21.

La federació espanyola
també ha fet saber que
abans del 15 d’abril comu-
nicarà si es disputen o se
suspenen els campionats
d’Espanya de les catego-
ries de base, de veterans i
de persones amb discapa-
citat que s’havien de jugar
del 18 al 28 de juny. ■

Tennis de taula. Abans de final de mes
decidirà les classificacions finals

A.C.
BARCELONA

La federació estatal
dona les lligues per
finalitzades

L’Associació de Clubs de
Bàsquet (ACB) va deixar
sense efecte el dia 24
d’abril com a data per re-
iniciar la competició de lli-
ga i va ampliar el termini
de la suspensió sense de-
terminar cap dia en con-
cret. Sí que va deixar clar
en el comunicat que va fer
que l’objectiu continua es-
sent poder reprendre la lli-
ga quan la situació sanità-
ria ho permeti.

Els divuit clubs de l’ACB
es van reunir ahir per vi-
deoconferència i el presi-
dent de l’associació, Anto-
nio Martín, va anunciar en
el comunicat que havien
avaluat els efectes del pe-
ríode de la suspensió tem-
poral i que continuen tre-
ballant en els futurs esce-
naris. “En conseqüència
l’ACB deixa sense efecte la
data establerta del 24
d’abril i analitzarà en les
pròximes setmanes l’evo-
lució de la crisi sanitària
per prendre decisions”, va
anunciar Antoni Martín.
El president de l’ACB tam-
bé va deixar clara en la no-
ta informativa la intenció
dels clubs d’intentar aca-
bar la lliga: “L’objectiu de
reprendre la competició es
manté intacte”, va dir, i hi
va afegir que s’analitzarà
la millor manera d’aconse-
guir-ho: “Assegurant sem-
pre la salut de tots els par-
ticipants”.

L’ACB havia ajornat les
jornades 24 i 25 de la com-

petició fins a principis de
març, però després va am-
pliar la suspensió fins al 24
d’abril, i va anunciar que la
voluntat de tots els clubs
era reiniciar la lliga quan la
situació sanitària a l’Estat

espanyol ho permetés.
Després de la reunió d’ahir
s’han tornat a ampliar els
dies de suspensió, però en
aquesta ocasió no s’ha po-
sat cap data d’un possible
reinici.

En el mateix comunicat
el president de l’ACB va
expressar en nom de tots
els clubs “el profund dolor
pels estralls d’aquesta ter-
rible pandèmia” i hi va afe-
gir: “Acompanyem en el
sentiment les famílies que
l’estan patint i que no es
poden acomiadar dels
seus éssers estimats.” ■

L’ACB amplia la
suspensió de la lliga

Bàsquet. El president de l’associació diu que l’objectiu
de reprendre la competició es manté intacte

L’Esportiu
BARCELONA

Una jugada del Barça-Madrid ■ ACBMEDIA

El 24 d’abril queda
sense efecte i no
posen cap dia per
al reinici de la
competició

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

Sense data

BREUS
TENNIS. 

Torneig eSports de la catalana
Barcelona. La Federació Catalana de Tennis posa en
marxa un torneig de tennis en línia per recollir fons
per al projecte Resposta coronavirus de l’hospital
Clínic, amb la col·laboració del RCT Barcelona, Na-
con Gaming i Head. Es jugarà de través de Play Sta-
tion amb el suport de The Dog King Academy. Les se-
mifinals i la final seran transmeses per Twitch, la
principal plataforma. Les inscripcions estan obertes
fins al 9 d’abril i la competició arrencarà l’11. ■


