
Al gener abunden els bons propòsits i, en un any tan
difícil com el que ens ha tocat viure, volem proposar-
te que incloguis l’activitat física en els teus plans per a
aquest any que comença. Però, tot i que som ferms
defensors de l’activitat física, també volem demanar-
te que ho facis amb prudència. I que si no saps per on
començar, consultis el teu fisioterapeuta.

De la mateixa manera que no aniríem a pujar un
vuitmil sense haver-nos entrenat i aclimatat a cons-
ciència per atacar una altura tan extrema, tampoc no
hauríem d’apuntar-nos al gimnàs sense saber com
ens trobem. La comparació és exagerada, però el
consell és bo: abans de començar una activitat física
amb assiduïtat és recomanable que visiteu el vostre
fisioterapeuta de confiança i li exposeu el cas.

Un professional de la fisioteràpia podrà fer-vos una
valoració musculoesquelètica (amb una sola sessió
n’hi haurà prou) per determinar com esteu articular-
ment i muscular. Us orientarà sobre l’activitat física,
l’esport o la disciplina més adequats per a vosaltres. I
avaluarà si esteu en condicions òptimes per realitzar-
los o us cal un tractament previ.

Una vegada fet l’estudi i extretes les conclusions,
caldrà ser realistes i establir un bon pla d’atac d’allò
que ens proposem assolir. No és el mateix apuntar-se
al gimnàs per guanyar 30 quilos de pur múscul i anar
a concursos de culturisme, que fer-ho senzillament
amb la intenció de tenir un cos més saludable. Sol ser
més recomanable la segona opció (excepte en el cas
dels que somiïn ser culturistes professionals).

El consell que us donem des del Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya és que sigueu realistes amb
les vostres possibilitats, que establiu un objectiu assu-
mible i que tingueu clar quin és el vostre estat físic i de
salut, i de quin temps disposareu. Un cop decidits, us
animem a començar de forma progressiva amb les
activitats més adequades, comptant amb una pro-
gramació que us permeti avançar tot acomplint mes
a mes els objectius establerts.

Posar-s’hi abans farà que gaudim durant tot el pro-
cés i, sobretot, que no tinguem ganes d’abandonar.
Triar una activitat física que ens escaigui és bàsic: ens
ho passarem bé fent-la i la convertirem en hàbit.

Us desitgem molta constància perquè els vostres
propòsits per a aquest any es compleixin!

cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Ànim amb els bons
propòsits

Leo Messi no va poder ju-
gar la semifinal de la su-
percopa contra la Real So-
ciedad per unes molèsties
al bíceps femoral de la ca-
ma esquerra. Ahir es va
trobar amb els metges del

club. La lesió és poc impor-
tant i l’argentí lluitarà per
poder jugar diumenge. Si
no fos una final, no ho fa-
ria, però Messi vol estar
amb l’equip. La idea és que
formi part de la llista de
convocats i que es posi a
prova el mateix diumenge
en la sessió matinal. ■

Supercopa. L’argentí viatjarà a Sevilla i allà
es posarà a prova el mateix dia de la final

Ferran Correas
BARCELONA

Messi no està descartat

Joan Laporta, Víctor Font i
Toni Freixa aguanten dem-
peus. Són els tres noms que
aspiren al tron. La resta ja
són història. La junta elec-
toral, formada per Xavier
Guixeres, com a president;
Jordi Aranda, Antonio G.
Bermúdez, Josep M. Ba-
lart, Jesús Valdés i Josep
Maria Mir, com a secretari,
va proclamar ahir oficial-
ment les tres candidatures
un cop finalitzat el procés
de validació, tal com esta-
bleix l’article 48.5 dels esta-
tuts del club.

Laporta era qui més but-
lletes havia demanat
(60.000) i qui més en va en-
tregar, amb un total de
10.272. D’aquestes n’han
acabat resultant vàlides un
total de 9.626. Dels tres
candidats és qui més signa-
tures nul·les ha tingut. Víc-
tor Font ha passat el tall
també amb tranquil·litat,
amb un total de 4.431 sig-
natures vàlides de les 4.731
presentades. El tercer en
discòrdia en aquesta festa
és Toni Freixa, amb 2.822

firmes presentades i un to-
tal de 2.634 de vàlides.

Avui comença la campa-
nya electoral. Coincideix
amb la reunió que el club
tindrà amb el govern i els
tres candidats. A debat:
l’ajornament o no de les
eleccions.

Les llàgrimes de Rousaud
Qui no continua és Emili
Rousaud. Era un secret de
domini públic des de dime-
cres a la nit, però ahir al
matí ell mateix ho confir-
mava en roda de premsa.
Acompanyat per tot el seu
equip i visiblement emo-
cionat, Rousaud no va po-
der evitar les llàgrimes.
Marxa trist, abraçat a un
sentiment de dignitat i de-
nunciant també guerra
bruta.

Després d’haver pre-
sentat dilluns un total de
2.501 signatures, sabia
que era complicat superar
el tall de les 2.257 després
del procés de validació,
conscient que algunes sig-
natures serien declarades
nul·les. Damunt la taula te-
nia tres escenaris: esperar
el recompte final “a veure

si sonava la flauta” tal com
ell mateix va dir, retirar la
precandidatura i acceptar
una fusió amb Toni Freixa,
o senzillament marxar de
la cursa electoral. Final-
ment l’opció escollida va
ser la tercera via. Rousaud
va retirar la precandidatu-
ra sense esperar el resultat
final del procés de valida-
ció que la junta electoral
acabaria fent públic a la
tarda i va declinar també
l’oferiment de Freixa. No
per una decisió personal,
sinó per una decisió coral i
consensuada amb el seu
equip. De fet, ell veia amb
bons ulls el pacte.

La reunió amb Freixa
Dimecres a dos quarts
d’onze del matí, Rousaud i
Freixa es van reunir i van
arribar a un acord. Rou-
saud seria el vicepresident
primer econòmic de Frei-
xa, també s’havia pactat
una segona vicepresidèn-
cia i que sis membres de
l’equip de Rousaud entra-
rien en la junta. Les dues
parts ho van veure bé, però
a les sis de la tarda Rou-
saud es va trobar amb el

seu equip per via telemàti-
ca, i després de molt debat
intern es va acordar no ac-
ceptar l’oferiment, segons
Rousaud per una qüestió
“d’arguments de dignitat
personal”. Ahir al matí
Rousaud comunicava a
Freixa via Whatsapp la de-
cisió final. Res.

Rousaud també ha re-
conegut contactes previs
amb Fernández Alá i que
aquest últim va declinar la
unió. I converses amb Víc-
tor Font. La idea de Rou-
saud era una múltiple
aliança.

Respecte a la papereta
de Benedito apareguda en
el recompte de les signatu-
res de Rousaud, ell hi veu
guerra bruta: “Vam pre-
sentar 2.501 firmes i el
club m’ha dit que ara en te-
níem 2.510. El nostre er-
ror va ser no custodiar les
caixes. L’aparició d’aques-
ta butlleta és un acte de
mala fe i no fortuït. Vull
que quedi clara l’honeste-
dat d’aquesta precandida-
tura. Era una butlleta que
no portava ni tan sols DNI,
i les nostres estan totes do-
cumentades.” ■

Eleccions. Laporta (9.626 firmes vàlides), Font (4.431) i Freixa (2.634) són
els tres aspirants oficials al tron, i Rousaud, entre llàgrimes, plega veles

Cosa de tres
Oriol Tortajada
BARCELONA

Laporta, Font i Freixa superen el tall i Rousaud fa un pas al costat i es retira ■ EFE
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