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Des de l’inici de la pandèmia, el col·lectiu de fisiotera-
peutes hem tractat de donar tot el suport als pacients i
a la societat. Ha estat un període de temps molt difícil,
en el qual els fisioterapeutes i la resta de personal sani-
tari hem fet i continuem fent un esforç límit per tenir
cura de la salut de la població.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de continuar do-
nant suport a les mesures contra la pandèmia, des del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya hem signat
un conveni amb el CatSalut i l’ICS per definir un procés
que permeti capacitar i acreditar els fisioterapeutes a
l’hora de realitzar tests nasofaringis de diagnosi de la
Covid -19, en concret PCR i tests d’antígens.

Aproximadament 1.300 col·legiats s’han inscrit en
la formació i ja són més de 400 els que han estat certi-
ficats i posats a disposició del servei sanitari públic. És
una mostra més de la nostra total disposició a ajudar
en un context sanitari tan complicat.

Com a Col·legi estem profundament orgullosos de
la feina feta pels nostres col·legiats a les UCI i en la re-
habilitació posterior dels pacients. La fisioteràpia té un
paper molt rellevant i, de fet, la majoria de persones
que han contret el coronavirus i han hagut de ser in-
gressades a l’UCI, necessita l’ajuda d’un fisioterapeuta.

Dins dels diferents àmbits de la nostra professió, la
fisioteràpia respiratòria és imprescindible en les uni-
tats de cures intensives aquests dies, atès que facilita
l’extubació del pacient i contribueix a pal·liar la pèrdua
muscular. Qui pateix una infecció severa pel coronavi-
rus sol patir certa atròfia en els músculs que faciliten la
respiració. Quan està intubat, el cos manté una respi-
ració artificial i disminueix el funcionament natural dels
pulmons, fet que fa necessàries sessions de fisioterà-
pia respiratòria per pal·liar aquesta situació.

Però la fisioteràpia té moltes disciplines i són molts
els professionals que es van veure obligats a atendre
exclusivament urgències i tractaments inexcusables
durant l’estat d’alarma. Els centres han treballat per
assegurar que són espais segurs, on es compleixen ac-
tualment les normes de distància interpersonal, les
mesures de neteja i desinfecció o la ventilació.

Tots nosaltres, com a col·lectiu, volem seguir estant
al costat dels pacients per millorar la salut de la socie-
tat i posar fi a aquesta pandèmia.

Fisioteràpia contra
la pandèmia

El Cadí la Seu té aquesta
tarda (19 h, Esport3)
l’oportunitat històrica de
classificar-se per als vui-
tens de final de la competi-
ció europea. Les de Bernat
Canut necessitaran tren-
car els pronòstics perquè es
juguen la plaça contra l’am-

fitrió, el Sepsi romanès. Per
passar l’eliminatòria les alt-
urgellenques han de gua-
nyar, o fins i tot es classifi-
carien si perdessin de
menys de tres punts. La
derrota inesperada del Sep-
si contra el Villeneuve fran-
cès va impedir que el Sedis
aconseguís ja ahir la classi-
ficació. L’únic aspecte posi-
tiu és que les rivals de les alt-

urgellenques, tot i ser les
amfitriones, no tindran el
suport de l’afició perquè es
juga sense públic. El Sedis
arriba amb màxima con-
fiança després de les dues
victòries aconseguides bà-
sicament per un gran joc i
una gran força mental. ■

Un dia per a la història
Xavi Ballesteros
LA SEU D’URGELL

Eurocopa. Al Cadí la Seu li serveix fins i tot una derrota per menys de
tres punts contra l’amfitrió per aconseguir el bitllet per als vuitens Grup G  Jornada 3

Namur - Villeneuve ............................... 16 h
Sedis Cadí - ACS Sepsi ......................... 19 h

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Sedis Cadí 4 2 2 0 122 114

ACS Sepsi 3 2 1 1 155 121

Villeneuve 3 2 1 1 142 141

Namur 2 2 0 2 93 136

Peña creixent ■ FIBA

BREU
NBA 

L’estrena del ‘big three’ dels Nets
l’enfonsa Sexton (42 punts)
Barcelona. Els Nets van poder disposar per fi del seu
big three, amb Kevin Durant (38 punts), Kyrie Irving
(37) i James Harden (21), però no en van fer prou
per guanyar contra els Cavs (147-135), que va tenir
Collin Sexton (42 punts) com el jugador estel·lar. Els
TWolves, encara sense Ricky Rubio, van perdre con-
tra els Magic (96-97). El més destacat de la jornada
va ser el nou triple doble de Doncic (13+12+12) en el
triomf dels Mavs contra els Pacers (112-124) i la vic-
tòria dels Warriors de de Curry (26 punts) contra els
Spurs (121-99). ■

L’Spar Girona té al Palaz-
zetto Livio Romare (20 h
Esport 3) el partit més im-
portant de la seva trajectò-
ria continental, que obria
la tardor del 2015. L’Uni
pot entrar en el selecte
club dels vuit millors d’Eu-
ropa, si guanya l’Schio o hi
perd de menys de quatre
(85-81 a Fontajau). L’èxit
arribaria quan es com-
pleix tot just un any del
Glòria, que deixava Fon-
tajau i el club en una situa-
ció dramàtica. Tot plegat,
com un conte de fades.

Un plaer
L’equip gironí va sortir

molt desacomplexat, amb
Araújo i Eldebrink ano-
tant de fora cap a dins (3-2
i 5-4), però el Ieka va obrir
una escletxa de seguida
(15-6) Vandersloot al con-
traatac, la quarta titular
en anotar). La rotació de
cinc en cinc d’Alfred Julbe
(a 4:01 amb 15-8, Reisin-
gerová) tancava el quart
24-17, amb punts de sis ju-
gadores i només les pivots
altes, que se’n farien un
fart amb les continua-
cions cap a fora –16 punts
la txeca i 14 la lituana–, re-
petint.

Vadeeva, només 4:21,
feia la primera falta del
conjunt rus a 9:01 per a la
mitja part, però amb una
defensa zonal molt dinà-
mica –dos tres, amb Elonu
o Araújo a dalt al costat de
la base, i l’equip basculant
molt descaradament al
cantó fort–, i canviant a
zona a la mínima ocasió,

l’Uni acabaria marcant el
ritme. Fins i tot lligava un
0-8 (26-25, Labuckiene),
que trencava la talentosa
pivot russa amb el seu únic
bàsquet. Araújo, Reisinge-
rová i Vasic de tres capgi-
raven el marcador (30-34)
després d’un altre canvi de
cinc i només el retorn de
Jones per Griner, i cinc
punts seguits de Quigley
triple inclòs com en l’inici
(5-2), permetien que les
blanques arribessin al des-
cans al davant. Això sí,
amb tres de marge pel tri-
ple de Palau (44-41), la de-
sena de l’Uni a encistellar.

Fins al final
Les titulars aguantaven la
sortida (55-53 a 5:11) grà-
cies a un 0-6 liderat per
Gray. Tot i el segon triple
de Palau (57-56), els dos
seguits de Quigley (5/8)
tornaven a ampliar la dife-
rència (65-56, temps mort

d’Alfred Julbe a 2:08). La
capitana, capaç d’agafar la
responsabilitat ofensiva,
obria l’últim quart amb el
tercer triple sense error
(67-63) i seguia amb el seu
tretzè punt amb la dreta a
8:52 (67-65). Julbe torna-
va a canviar el cinc a 7:37
després que Ferrari de
6,75 m reduís la diferència
(71-68).

Stewart ampliava de
nou el marge (79-70) amb
el joc a cara descoberta per
la pressió de l’Uni. Reisn-
gerová acabava les accions
(81-74), però la seva cin-
quena a tres i mig perme-
tia Meesseman, amb l’ad-
dicional, superar la barre-
ra psicològica (86-75).
Araújo, de 6,75 i amb un
dos més un sobre Torrens
a 2:15 (88-81) allargava la
resistència gironina fins al
final –amb un últim canvi
de cinc entre les quals hi
havia Júlia Soler. ■

Eurolliga. L’Spar Girona serà entre els vuit millors del continent si derrota
l’Schio o hi perd de menys de quatre (20 h) l’endemà d’un partit memorable

Com un conte de fades
Grup C Jornada 5

TTT Riga - Famila Schio ................68 - 78
Iekaterinburg - Spar Girona .......90 - 83

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Iekaterinburg 10 5 5 0 445 340

Spar Girona 8 5 3 2 398 396

Famila Schio 7 5 2 3 354 382

TTT Riga 5 5 0 5 342 421

Avui Riga-Ieka i Schio-Spar Girona

Borja Sánchez
SCHIO / GIRONA

UMMC IEKATERINBURG: Quigley
(21), Vandersloot (6), Stewart (8), Mees-
seman (22), Jones (19) –cinc inicial–; Tor-
rens (4), Beglova, Griner (8) i Vadeeva
(2). 30/50 de 2, 6/21 triples (5 Quigley i 1
Meesseman), 12712 tirs lliures, 34 rebots
(8 Griner), 25 assistències (11 Vanders-
loot) i 114 de valoració (27 Meesseman).

SPAR GIRONA: Vasic (5), Eldebrink
(5), Araújo (10), Gray (6), Reisingerová
(16) –cinc inicial–; Elonu (2), Palau (13),
Labuckiene (14), Oma (4), Soler i Ferrari
(8). 25/45 de 2, 7/17 triples (3 Palau, 2
Ferrari i 1 Vasic i Araújo), 12/14 tirs lliu-
res, 33 rebots (6 Labuckiene), 21 assis-
tències (4 Gray, Palau i Ferrari) i 88 de
valoració (18 Labuckiene).

PARCIALS: 24-17, 20-24 (44-41), 23-19
(67-60) i 23-23 (90-83).

Julia Reisingerová amb Jonquel Jones ■ FIBA

90 Iekaterinburg
83 Spar Girona

Patrocini

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

Els vestidors

“L’objectiu era que
cap jugadora superés
uns minuts que costés
de recuperar. Pensem,
com fa dies, en el
partit de l’Schio”
Alfred Julbe


