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Aquest és l’eslògan de la campanya del Col·legi de Fi-
sioterapeutes que ha omplert els carrers de diverses
ciutats catalanes. “Fisioteràpia és moviment. Mou-te!”
és una iniciativa del Col·legi per promoure la vida activa
dels ciutadans, però també per mostrar el seu suport
als professionals de la fisioteràpia, que han tingut un
paper molt destacat durant la pandèmia.

La campanya ha tingut visibilitat en elements de pu-
blicitat exterior de les quatre províncies catalanes, i es
difondrà també a través de les xarxes socials i canals
propis del Col·legi. Des de la fisioteràpia, entenem que
la societat és cada vegada més conscient de la impor-
tància de gaudir d’una bona salut i, per això, des del
col·lectiu s’anima sempre a portar una vida activa i sa-
ludable, en què moure’s i l’exercici físic són fonamen-
tals. En la presentació de la campanya, el degà Ramon
Aiguadé assegurava que “és molt important que tant
per assolir el potencial de salut com per tractar molès-
ties o certes patologies, es recorri als i a les fisiotera-
peutes, que són experts en la salut. I en aquest cas cal
recórrer sempre a fisioterapeutes col·legiats, que són la
garantia de qualitat, coneixement i responsabilitat”, ex-
plica Ramon Aiguadé. De fet, la campanya també vol
recordar la importància d’anar sempre a professionals
de la salut, davant de la proliferació d’uns altres tipus de
serveis que no tenen el coneixement necessari per
tractar la salut de la població. En aquest sentit, el Col·le-
gi denuncia també, en la mateixa campanya, l’intrusis-
me com un dels grans problemes que afecta els fisiote-
rapeutes. La comissió d’intrusisme del Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya ha publicat un estudi en el
qual han participat prop de 800 col·legiats, i que recull
la percepció sobre aquesta amenaça per part dels i les
fisioterapeutes.

Segons aquest informe, el 86% dels col·legiats con-
sideren que el risc d’intrusisme és alt o molt alt per a la
professió. A més, per al 60% dels col·legiats, el risc que
presenta l’intrusisme ha augmentat en els últims anys.
El 46% dels fisioterapeutes es mostren molt preocu-
pats per aquest fenomen, que suposa riscos per a la
professió i per als pacients.

La fisioteràpia, com a professió sanitària, requereix
estar col·legiat per poder exercir-la i, per tant, qualsevol
ciutadà pot confirmar que això és així amb una simple
consulta al Col·legi o al seu web.

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

“Fisioteràpia és moviment. Mou-te”

El Vila-real serà al
sorteig dels vuitens

Champions. Més efectiu que l’Atalanta,
l’equip d’Emery es va situar 0-3 i va resistir

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral
(Djimsiti, 46’), Palomino; Hateboer, De
Roon (Muriel, 54’), Freuler, Maehle (Zap-
pacosta, 89’); Pessina (Malinovski, 46’),
Zapata i Ilicic.

VILA-REAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau
Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo (Tri-
gueros, 93’), Moi Gómez (Rubén Peña,
93’), Alberto Moreno (Alfonso Pedraza,
88’); Gerard Moreno (Iborra, 81’) i Danju-
ma (Dia, 88’).

GOLS: 0-1 (3’) Danjuma. 0-2 (43’) Capo-
ue. 0-3 (51’) Danjuma. 1-3 (71’) Malinovs-
ki. 2-3 (80’) Zapata.

ÀRBITRE: Anthony Taylor (anglès).
T.G.: Muriel, de l’Atalanta, i Alberto
Moreno i Parejo, del Vila-real. T.V.:
cap.

COMENTARI: El Vila-real va superar
l’Atalanta en el duel directe –ajornat di-

marts per la neu– per decidir l’última
plaça dels vuitens de final de la Cham-
pions. El partit va ser trepidant i els de
la Plana van fer valer l’efectivitat contra
un equip que va generar molt perill. Els
d’Emery van començar de la millor ma-
nera, amb un gol de Danjuma (3’). L’in-
tercanvi de cops en la primera meitat va
afavorir per efectivitat els groguets, que
van fer el segon just abans del descans
mitjançant Capoue. Poc després del des-
cans, Gerard Moreno va fer una jugada
de molt nivell que Danjuma va rematar
en el 0-3 (51’). Semblava tot decidit, per-
què l’Atalanta no en feia prou ni amb
l’empat, però els de Gasperini no es van
rendir. Malinovski va marcar l’1-3 (71’) i
Zapata hi va posar emoció amb el 2-3
(80’). Els italians s’ho van creure. Rulli
va aturar una rematada de cap de Zapa-
ta (85’) i Muriel va estavellar un potent
xut al pal (87’). El Vila-real va saber re-
sistir per assegurar-se l’accés als vui-
tens de la Champions i enviar l’Atalanta
a l’Europa League. ■
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Míchel Sánchez s’ha ha-
gut d’acostumar a afron-
tar els partits amb un gra-
pat de baixes. Òscar Ure-
ña, una de les sensacions
més sorprenents i agrada-
bles de l’arrencada de tem-
porada, s’haurà d’estar
uns tres mesos més de bai-
xa per culpa d’una lesió al
tendó del bíceps femoral
de la cama dreta. “És mala
sort, perquè va ser al ron-
do, i no havia de competir
aquesta setmana”. Així re-
latava ahir Míchel la recai-

guda del futbolista figue-
renc, que ja havia hagut de
frenar després de jugar el
seu últim partit en la dot-
zena jornada, a casa con-
tra el Saragossa, el 25 d’oc-
tubre. “S’ha posat massa
pressió. Ha d’anar més a
poc a poc en el seu procés
de ser futbolista. L’impac-
te que ha tingut a l’equip
ha estat molt bo, però ha
de tenir tranquil·litat”, va
dir Míchel. “Ha de saber
que li queda moltíssim re-
corregut, que això és un
contratemps, però que es
posarà bé des de la tran-
quil·litat. L’esperarem.” ■

Xevi Masachs
GIRONA

La recaiguda d’Òscar
Ureña, l’enèsim
contratemps

Girona. L’extrem figuerenc, lesionat a la
cuixa, s’estarà tres mesos més de baixa

Després de tancar l’exerci-
ci 2020/21 amb unes pèr-
dues d’11 milions d’euros,
coincidint amb l’any a se-
gona divisió i el forat eco-
nòmic generat per la covid
en tots els clubs del futbol
professional –primera ve-
gada que es tancava amb
pèrdues en l’era Chen des-
prés de cinc anys de supe-
ràvit–, a l’Espanyol s’hi
respira ara de nou certa
tranquil·litat. La bona si-
tuació esportiva de
l’equip, onzè classificat i
més a prop dels llocs euro-
peus que dels llocs de des-
cens, i el compromís ferm
de Chen Yansheng perme-
ten als aficionats blanc-
i-blaus mirar cap al futur
amb positivisme.

El seu president es va
fer valdre ahir en la junta
general d’accionistes cele-
brada a la llotja Ángel Ro-
dríguez del RCDE Stadi-
um. Chen Yansheng hi va
intervenir de manera tele-
màtica des de la Xina. El
seu missatge va ser clar:
“El meu compromís amb
l’Espanyol s’ha incremen-
tat, conscient que la res-

ponsabilitat ha estat més
gran en un moment de di-
ficultat esportiva, econò-
mica i social. La pandèmia
i el descens ens van portar
a assumir pèrdues. El con-
sell i jo ho vam assumir i
hem dotat de recursos
l’equip. Les grans dificul-
tats ens empenyen cap en-
davant. Avui el club és més
sòlid i fort.” “Avancem pas
a pas, amb la unió de tot
l’espanyolisme, amb hu-
militat perquè fa uns me-
sos estàvem a segona divi-
sió, però avancem amb
ambició i il·lusió perquè
estem més preparats que
mai.” “Tanquem l’exercici

amb la satisfacció d’haver
aconseguit el retorn a la
màxima categoria. Ara
ens trobem en una situa-
ció positiva, consolidant
els avenços de la tempora-
da passada i creixent a
tots els nivells”, afirma.
L’ampliació de capital
aprovada al mes de juny,
d’uns 38 milions d’euros,
demostra aquest compro-
mís. La injecció de 78 mi-
lions d’euros que han d’en-
trar per la via del CVC és
un altre roc a la faixa im-
portant. El conseller dele-
gat, Josep Maria Durán,
espera que s’aprovi d’una
vegada. ■

Espanyol. Chen Yansheng fa balanç durant la junta general d’accionistes
i diu que el club està “fort i sòlid”. Durán s’abraça a la paraula ‘estabilitat’

Oriol Tortajada
BARCELONA

Chen: “El meu compromís
és més gran que mai”

“L’Espanyol està, econò-
micament parlant, en el
moment més estable
des de fa anys. Som
l’equip millor capitalitzat
de tota la lliga. És un mo-
ment únic.” Són paraules
del conseller delegat de
l’Espanyol, Josep Maria
Durán. “Pensem que
l’opció del CVC és la mi-
llor per al nostre club.
Però la seva aprovació
no afecta el pressupost
d’aquest any.” Durant la
junta general d’accionis-
tes, Durán va confirmar
que la ciutat esportiva
Dani Jarque continuarà
sent un actiu de l’Espa-
nyol, però s’estan bus-
cant nous horitzons:
“Estem buscant una se-
gona ciutat esportiva.
Tenim identificats diver-
sos llocs a l’àrea metro-
politana de Barcelona. El
projecte encara està en
la fase inicial.”

Chen Yansheng, en la seva intervenció des de la Xina ■ RCDE
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Durán: “Estem
en el moment
més estable des
de fa anys”

BREUS
Assemblea de LaLiga per
aprovar l’acord amb CVC
Barcelona. Els clubs de primera i segona A estan con-
vocats avui per aprovar l’acord amb el fons d’inversió
CVC, que té el rebuig del Barça, el Real Madrid i l’Ath-
letic, que proposen una alternativa. El Barça i el Ma-
drid emprendre accions legals si l’assemblea ratifica
l’acord que defensa Javier Tebas. Ahir estava previs-
ta una reunió entre representants del CSD, la federa-
ció, LaLiga i els tres clubs, que la van avortar en saber
que el CSD es declarava incompetent per resoldre el
conflicte. Després de la negativa dels tres clubs, la co-
missió delegada de LaLiga va aprovar el dia 1 l’acord
que avui l’assemblea ha de ratificar. ■


