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Es calcula que a Catalunya hi ha 100.000 persones
afectades per demència, la majoria, pacients d’Alzhei-
mer. Coincidint amb el dia mundial de la malaltia, que
es va commemorar el 21 de setembre, des la Comissió
de Geriatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-
nya expliquem com la fisioteràpia ajuda a millorar la
qualitat de vida dels pacients.

L’Alzheimer afecta les persones deteriorant les ca-
pacitats psíquiques i motores de forma progressiva,
generant una pèrdua més o menys ràpida de la seva
funcionalitat. Els professionals de la fisioteràpia són,
per tant, uns dels que millor poden contribuir a desac-
celerar, minimitzar l’impacte i ajudar a la persona a
adaptar-se durant el progrés de la malaltia.

La fisioteràpia és clau durant tot el procés de la ma-
laltia tant des de la prevenció com des de l’abordatge
terapèutic posterior. En les fases inicials, la fisioteràpia
fomenta l’activitat física, la coordinació i estimula les
habilitats motores per preservar la màxima autono-
mia. En aquesta primera fase és molt important pro-
moure un estil de vida saludable i actiu amb la finalitat
de prevenir la fragilitat i reduir el sedentarisme. A més,
és també imprescindible estimular les habilitats pre-
servades i planificar i seqüenciar les activitats funcio-
nals per facilitar la màxima autonomia i evitar els
oblits.

En estadis més avançats de la malaltia, l’objectiu és
potenciar les capacitats del pacient mitjançant el tre-
ball de rutines facilitadores del moviment i acompa-
nyament emocional. Així, en aquesta segona fase,
s’afegeix un major treball físic amb programes d’exer-
cici físic multicomponent enfocats a alentir la regres-
sió psicomotriu i prevenir caigudes. També és impor-
tant estimular la persona tant per evitar una progres-
sió en alteracions afasoapraxoagnòsiques (oblits fre-
qüents, dificultat en la realització de tasques senzilles i
dificultat per reconèixer els familiars o objectes) com
per evitar una futura síndrome d’immobilitat. Per afa-
vorir l’adherència i satisfacció, sempre es treballa amb
fets i elements significatius per a la persona. L’última
fase es focalitza en un treball més sensoriomotriu i
postural per tal d’abordar la immobilitat i les seves
conseqüències. També és important el treball i forma-
ció en tècniques de manutenció per a cuidadors.

Per tot això, es fa indispensable la fisioteràpia en la
prevenció i tractament de la persona amb Alzheimer.

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

Desaccelerar l’evolució
de l’Alzheimer amb la
fisioteràpia

El Granada va derrotar el
Lokomotiv de Tbilisi, amb
gols de Darwin Machís i
Jorge Molina, i es va classi-
ficar per a la tercera i últi-

ma eliminatòria prèvia de
l’Europa League.

L’equip que dirigeix
Diego Martínez haurà de
superar el Malmö per ser
en la fase de grups per pri-
mera vegada en la seva his-
tòria. ■

Europa League. Derrota el Lokomotiv de
Tbilisi (2-0) en la segona eliminatòria prèvia

F.C.
BARCELONA

El Granada és a un pas
de la fase de grups

En un acte presentat per
Bruno Oro i celebrat a l’Au-
ditori 1899, Toni Freixa va
anunciar ahir la seva pre-
candidatura a les eleccions
del Barça, previstes per als
dies 20 i 21 de març del
2021. Freixa, que va en-
trar al club en el mandat de
Joan Laporta, va marxar
quan se’n va anar Sandro
Rosell, va ser directiu amb
Rosell i Bartomeu i va mar-
xar l’any 2015 per ser can-
didat a les eleccions que va
guanyar l’actual president
del club, va negar que sigui
un candidat continuista,
com es diu des de diferents
sectors. “Aquí som parti-
daris de posar etiquetes.
Vaig entrar al club amb La-
porta, només el coneixia a
ell. Allà vaig conèixer San-
dro. Em va oferir l’any
2010 entrar al club, va
marxar, vaig continuar
amb Bartomeu, vaig mar-
xar. Jo em vaig presentar
amb una candidatura que
feia front a Bartomeu. No
entenc que em diguin con-
tinuista. Ho deuen dir per-
què no he fet oposició o
campanya, però jo crec que
s’ha d’estar unit. Sí que vull
ser continuador de tot el
que aquesta junta ha fet
bé, que segur que han estat
moltes coses”, va dir l’ad-
vocat, que va raonar per
què no ha donat suport al
vot de censura contra l’ac-
tual directiva, sense voler
desvelar què votarà si la
moció arriba a les urnes.
“Encara s’han de validar
les signatures, esperem a
veure la validació. No diré
si votaré una cosa o una al-
tra. Sí que crec que el club
no hi surt guanyant, amb
aquesta moció, quan ja
s’han convocat eleccions.
Crec que no li convé ni al
club ni a la junta que entri.
Serà una font de proble-
mes”, ha explicat l’exdirec-
tiu, que creu que si hi ha-
gués milers de signatures
falses, com ha insinuat el
club, “seria una notícia ne-
fasta per a la credibilitat de
l’entitat”.

Sense guerres
Freixa, que no va desvelar
res sobre el seu programa
ni el seu equip, va dir que el
seu projecte “aglutina
seny, experiència i conei-
xement”, que ho fa de ma-

nera totalment indepen-
dent i perquè vol posar fi a
les guerres internes. “Vull
que el joc sigui el debat cen-
tral. Sense guerres inter-
nes. Vull un Barça unit i
allunyat de qualsevol inte-
rès extern”, afirma. L’ad-
vocat va avançar algunes
de les idees que proposarà
per superar el mal mo-
ment que passa el club.
“Aquest és un moment di-
fícil i apte per a diagnòstics
apocalíptics. Necessitem
anàlisi, enginy i valentia.
Tenir jugadors de casa,
compromesos i que aque-
lles estrelles que vinguin
no ho facin per diners, sinó
per l’orgull de vestir aques-
ta samarreta. La nostra
idea és que la pilota sempre
sigui la protagonista. Te-
nim les persones, amb co-
neixement de futbol i de
club, que s’han format en
aquesta casa. No m’agrada
sentir que la generació de
Messi, Xavi, Iniesta... és ir-
repetible, s’ha de poder
tornar a repetir. Tenim un
model econòmic que factu-
ra molt, però per poder co-
brir les despeses. Ara ma-

teix necessitem vendre,
fer operacions com les
d’Arthur. Això no pot ser.
S’ha de redreçar. Per
exemple, hem de detectar
el talent abans que els nos-
tres rivals i hem de nego-
ciar contractes amb el no
sobre la taula, sense estar
obligats a renovar-los per
por del que diran.”

Messi i Koeman
En matèria esportiva, Mes-
si serà un nom important
de la campanya electoral.
L’argentí, que volia mar-
xar aquest estiu, acaba el
contracte el 30 de juny del
2021 i els precandidats el
voldran convèncer perquè
renovi. “Estic molt content
que Messi s’hagi quedat en
el Barça. És el millor juga-
dor de la història, espero
que gaudeixi al camp. El
que ha passat, ja ha passat.
Està molt bé el que acaba
bé. Espero ser capaç de
convèncer Messi, segur
que el projecte que lidera-
rem li serà atractiu. Res-
pectarem la seva volun-
tat”, opina Freixa, que va
aclarir que en cap moment

va tenir accés al contracte
de Messi. “Que la gent esti-
gui tranquil·la. No he tin-
gut en el meu poder el con-
tracte de Messi, ni el buro-
fax. Vaig intentar saber i
informar-me, res més”, as-
senyala.

També va parlar de Koe-
man. Víctor Font va dir
que si guanya les eleccions
no serà el seu entrenador.
Freixa espera que pugui
continuar. “Desitjo que es-
tigui molts anys aquí per-
què voldrà dir que li ha
anat molt bé i hem guanyat
molts títols. Com podria
ser que no m’agradés Koe-
man? Penso en el 92 i se’m
posa la pell de gallina. Ha
arribat amb valentia, amb
lideratge i estic segur que
no ens fallarà. Ja no ens ha
fallat acceptant agafar
l’equip en aquest mo-
ment”, va comentar el pre-
candidat, partidari de l’Es-
pai Barça. “És necessari
perquè necessitem un mi-
llor estadi per generar més
ingressos. Quan l’hem de
fer? S’ha de veure l’estat
real de les finances del
club”, afirma. ■

Ferran Correas
BARCELONA

Freixa nega ser continuista

Eleccions Barça. L’exdirectiu presenta la seva precandidatura i explica
que si no ha fet oposició és perquè vol un club unit i sense guerres internes

Freixa, presentant la seva candidatura a les eleccions a la presidència del Barça ■ L’ESPORTIU


