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Avui divendres, 3 de desembre, se celebra el Dia In-
ternacional de les Persones amb Discapacitat.

La direcció general de Protecció Social del Depar-
tament de Drets Socials actualitza any a any el cens
de persones amb discapacitat de Catalunya. L’any
2020, que és l’últim del qual disposem de dades ofi-
cials, ens indica que hi ha un total de 616.053 perso-
nes amb discapacitat, de les quals el grup més nom-
brós és el que té discapacitat física (motora i no mo-
tora) amb més de 330.000 persones. A continuació
tindríem el grup de les persones que tenen algun ti-
pus de trastorn cognitiu, que són més de 110.000
persones.

Amb el conjunt de les dades estadístiques encre-
uades amb graus de discapacitat, grups d’edat i se-
xe, es permet establir quines són les necessitats re-
als d’aquest conjunt de població, que representa un
8% del total. I, entre aquestes necessitats, la fisiote-
ràpia ho és per a molt d’ells, especialment per a
aquells afectats de discapacitat de tipus físic.

Des del Col·legi hem impulsat la creació del Grup
de Treball de Fisioteràpia i Discapacitat Intel·lectual
per donar a conèixer la figura del fisioterapeuta en el
sector de les persones adultes amb discapacitat in-
tel·lectual (DI). Aquest grup de treball és un punt de
trobada per desenvolupar accions i actes en comú
que millorin la practica professional diària per afavo-
rir el benestar i l’autonomia de la persona.

Un dels objectius d’aquest grup de treball és
compartir la pràctica professional dels professionals
fisioterapeutes d’aquest àmbit, de manera que po-
den aprendre diferents vies i estratègies d’abordat-
ge alternatives. Aquest és un element clau en un
grup tan heterogeni de patologies que requereixen
desenvolupar formacions específiques que ajudin a
actualitzar-se.

Un punt clau de l’abordatge en fisioteràpia és el
coneixement centrat en la persona, en cada cas indi-
vidual, que permet singularitzar el tractament per
adaptar-lo a les característiques i potencial físic, pe-
rò també humà, de la persona. De la mateixa mane-
ra, el context socioeconòmic i familiar de cada dis-
capacitat és un element que s’ha de tenir en compte
a l’hora d’abordar el tractament.

En definitiva, des de la fisioteràpia es fa una apos-
ta necessària per a l’atenció d’un col·lectiu que ha
de lluitar per tenir salut, però també una bona quali-
tat de vida. Amb aquest enfocament, el treball fisio-
terapèutic és una necessitat per a aquest col·lectiu
per poder maximitzar les seves habilitats i evitar ac-
tituds i conductes poc participatives, que acaben di-
ficultant la seva operativa diària i augmenten el grau
de dependència.

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

La fisioteràpia,
compromesa amb les
persones amb discapacitat

Falten 29 dies perquè Ous-
mane Dembélé tingui lli-
bertat total per negociar
amb un altre club. El re-
llotge pressiona el Barça i
el Barça continua pressio-
nant Dembélé. Però si al-
guna cosa està demos-
trant fins ara l’internacio-
nal francès és una alta ca-
pacitat per saber estirar el
xiclet. Domina millor que
ningú l’art de fer-se l’orni.
Dembélé fa mesos que es-
tà jugant al gat i la rata
amb el Barça, i Mateu Ale-
many i Joan Laporta co-
mencen a estar esgotats
per la situació. L’escenari
no ha canviat. Tampoc
després de la cimera man-
tinguda ahir entre Mateu
Alemany i Moussa Sisso-
ko. Gairebé tres hores de
reunió poc productives. El
Barça insisteix amb una
proposta de renovació
amb un contracte basat en
objectius i rendiment.
Creixen els variables en
funció de les seves presta-
cions i baixa la part fixa de
salari. A Dembélé això no
el convenç. Ni a ell, ni a
Moussa Sissoko. El seu
agent s’ha convertit en el
principal mur. Sissoko vol
Dembélé fora del Barça
perquè vol la seva part del
pastís en forma de comis-
sió. L’agent va demanar
ahir més temps per valo-
rar la proposta del club i
des del Barça sospiten que
tantes evasives conduei-

xen a un mal final del con-
te. Hi ha la percepció que
Sissoko està fent la puta i
la Ramoneta, perquè ens
entenguem.

El Barça sap que no pot
competir econòmicament
amb clubs com ara el New-
castlet i l’United, i està
aplicant l’art de la seduc-
ció. L’estratègia està clara:
fer sentir Dembélé un ju-
gador important en el nou
projecte de Xavi. El ma-

teix Xavi ja va fer la seva
part de la feina el dia de la
seva presentació dient que
Dembélé pot arribar a ser
el millor futbolista del
món en la seva posició i
que compta amb ell per li-
derar aquest Barça. I en
aquesta línia és com s’han
d’interpretar les paraules
d’ahir del president Joan
Laporta: “Dembélé és un
jugador molt important,
pot donar molt més al Bar-
ça del que ha donat. Si con-
tinua amb nosaltres pot
arribar a ser un jugador de
referència”. Laporta ho va
dir en l’acte de presentació
de la col·laboració dels tres
equips catalans de prime-
ra i segona divisió amb La
Marató, al qual també van
assistir el conseller dele-
gat de l’Espanyol, Josep

Maria Duran, i el presi-
dent del Girona, Delfí Geli.

La picada d’ullet de La-
porta a Dembélé és un gra
de sorra més en aquest
procés de seducció per in-
tentar convèncer un juga-
dor que s’ha perdut més de
100 partits per lesió des
que va arribar i que aques-
ta temporada encara no
ha estat titular. El seu ren-
diment és discutible, però
la seva qualitat no i el que
no pot permetre’s el club
és deixar marxar de franc
un jugador que té un preu
de mercat alt.

Dembélé tindrà més
minuts contra el Betis i a
Munic serà titular. Partit
vital. Amb Ansu entre cotó
fluix, Dembélé haurà de
demostrar moltes coses
contra el Bayern. ■

Dembélé espera i desespera

Angoixa. Laporta envia públicament un missatge d’amor a Ousmane per intentar
desbloquejar una situació enquistada. Però el seu agent continua marejant la perdiu
i, després de la reunió d’ahir, creix el nerviosisme perquè s’acosta la data límit
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BARCELONA

Joan Laporta, amb el conseller delegat de l’Espanyol, Josep Maria Duran, i el president del Girona, Delfí Geli, en l’acte d’ahir per
col·laborar amb ‘La Marató’ ■ EFE / @LA_MARATO

Pedri i Alèxia Putellas seran
els dos grans protagonistes
en els prolegòmens del Bar-
ça-Betis de demà al Camp
Nou (16.15 h). Abans del par-
tit, Hristo Stòitxkov, com a
mestre de cerimònies, els fa-
rà entrega del trofeu Kopa i
de la Pilota d’Or guanyats di-
lluns a París. Al matí, en la
prèvia del Barça-Athletic de
la lliga Iberdrola, Alèxia tam-
bé oferirà la seva Pilota d’Or
als culers presents a l’Estadi
Johan Cruyff. ■ FOTO: FCB
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Homenatge a
Pedri i Alèxia
contra el Betis

Moussa Sissoko
va demanar ahir
més temps a
Mateu Alemany
per valorar-ho tot
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Reunió de 3 hores

BREUS
La gala de les estrelles
té nominats. La FCF fa-
rà el 20 de desembre la
gala de les estrelles. Les
blaugrana Aitana , Alèxia
Putellas i Marta Torrejón
aspiren a la millor juga-
dora, i Dani Olmo, Gerard
Moreno i Adama Traoré,
al millor jugador. ■

Presència policial a la
FCF. Un inspector de la
Policía Nacional es va
personar a la federació,
en relació a una denún-
cia on s’acusava Joan
Soteras d’ingerència a la
fundació. L’agent va de-
manar informació del
campus Campions . ■


