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Avui, 27 de març, celebrem el Dia Mundial del Teatre,
un moment perfecte per recordar que hem d’anar al
teatre perquè hem de donar suport a la #culturase-
gura..

Els artistes són un col·lectiu al qual es demana un
nivell alt d’autoexigència i moltes hores de dedicació.
És un treball que implica molt de desgast, tant físic
com emocional, i això els fa més susceptibles de pa-
tir tant lesions corporals com vocals.

Els principals factors de risc són: externs (el ves-
tuari, la coreografia, l’atrezzo i els factors ambientals)
i interns (la por escènica i el treball corporal). Hi ha
obres que tenen una alta exigència física quan s’hi
incorporen elements d’acrobàcia i/o d’interacció
amb l’atrezzo. En les obres de teatre musical i infantil
s’afegeix el vestuari com a element que augmenta el
factor de risc pel seu pes o per les dimensions.

La figura del fisioterapeuta és clau per entendre la
globalitat del treball de l’actor atès que realitzarà un
servei integral basat tant en la prevenció com en el
tractament de les lesions. En el moment en què el di-
rector d’escena i el coreògraf comencen a desenvo-
lupar el seu treball, el fisioterapeuta ja pot preveure
els factors de risc que s’han de tenir en compte per
prevenir les lesions. En el dia a dia, quan comencen
les representacions, està a peu d’escenari fent un pla
de tractament tenint en compte l’entrenament que
ja fa individualment l’actor. És vital que el treball del
fisioterapeuta sigui interdisciplinari amb logopeda,
director d’escena, coreògraf i preparador físic.

Hi ha molts tipus de companyies de teatre, de pe-
tit format fins a grans produccions, que inclouen
també músics i ballarins, i en totes el fisioterapeuta
pot desenvolupar un treball per optimitzar el rendi-
ment de l’artista. La cultura és un bé essencial i és el
llenguatge de l’ànima. És la manera que tenim d’ex-
pressar les nostres emocions, de connectar amb el
nostre interior i el camí per conèixer-nos per aug-
mentar la nostra consciència corporal. Qui de nosal-
tres, en aquesta pandèmia, no ha fet ús de la cultu-
ra? Qui passa un dia sense música, cinema, sèries,
comèdies, monòlegs, dansa, etc? El Grup de Treball
d’Arts Escèniques del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya volem donar les gràcies al col·lectiu artís-
tic català, que tan bons moments ens ha fet passar.
Volem donar suport a tot el sector. Aneu al teatre!
#laculturaéssegura

Anem al teatre?

Una aturada del segon por-
ter Miquel Feixas, que no
havia jugat ni un minut, en
l’últim penal va classificar
el Barça per a la semifinal
de la copa d’Espanya. Els
blaugrana van eliminar
El Pozo Múrcia després
del 3-3 en el temps regla-
mentari i el 4-3 en els pe-
nals. L’últim quart de final
de la competició va ser dis-
putat i emocionant, i tots
dos equips van poder con-
tinuar endavant. El Barça
es jugarà el seu pas en la fi-
nal contra el Llevant, que
va deixar fora de competi-
ció el Saragossa per un
ajustat 2-1. El duel serà
avui a les 21 h.

Els blaugrana es van
avançar en el marcador al
cap de 26 segons de partit,
però l’alegria va durar poc, i
en el minut 3 els murcians
van empatar. En el minut 8
hi va haver una jugada clau,
amb l’expulsió del porter
d’El Pozo per haver tocat la

pilota amb la mà fora de
l’àrea, i en la sacada de falta
Ferrão va fer el 2-1. El Bar-
ça va tenir ocasions per am-
pliar l’avantatge, però va
perdonar i va arribar al des-
cans amb un 2-2.

En els primers minuts
de la represa, Ferrão va fer
el seu segon gol (3-2).
El partit va guanyar en in-
tensitat i en ocasions per a
tots dos equips. A dos mi-
nuts del final, El Pozo va
empatar en la primera ju-
gada en què va treure el
porter-jugador, i es va arri-
bar als penals. Dídac va atu-
rar el primer i el Barça va
anar a davant, però en el
cinquè Dyego va xutar al
pal (4-3). Va sortir Feixas,
va aturar el darrer i va clas-
sificar el Barça. ■

Futbol sala. El Barça elimina El Pozo amb una aturada de Feixas en la
darrera pena màxima. Buscarà una plaça per a la final contra el Llevant
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A la semifinal en els penals

Els jugadors del Barça celebren l’aturada del seu porter Feixas ■ EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Quarts de final. Dijous
Cartagena - Valdepeñas.......................2 -1
Palma - Inter .................................  3- 3 (2-4)

Quarts de final. Divendres
Llevant - Saragossa ...............................2 - 1
Barça - El Pozo...............................  3-3 (4-3)

Semifinals. Avui
Cartagena - Inter..................................... 13 h
Llevant - Barça ......................................... 21 h

Final. Demà
Guanyadors de les semifinals. 20.45 h

BARÇA: Dídac, Marcenio, Dyego, Mat-
heus i Ximbinha –equip inicial–, Daniel,
Adolfo, Aicardo, Ferrão, Coelho, Joselito,
Povill i Feixas (p.s.).

EL POZO MÚRIA COSTA CÁLI-
DA: Juanjo, Dario, Fernando, Santos i
Paradynski –equip inicial–; Garcia, Pa-
checo, Valerio, Marcel, Salas, Santana,
Matteus, Miguelin, Ismael i Espindola
(p.s.).

GOLS: 1-0 (1’) Dyego. 1-1 (3’) Fernando.
2-1 (8’) Ferrão. 2-2 (16’) Garcia. 3-2 (23’)
Ferrão. 3-3 (38’) Marcel. Penals: Ferrão
1-0, Daniel n2-0, Pacheco 2-1, Matheus
3-1, Fernando 3-2, Marcenio 4-2, Marcel
4-3.

ÀRBITRES: A. Felipe i D. Urdanoz.
targeta vermella al porter Juanjo d’El
Pozo Múrcia. Van mostrar targetes gro-
gues a Ferrão, Daniel, Duego i Adolfo,
del Barça, i a Santana i Salas d’El Pozo
Múrcia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Copa d’Espanya
Barça
El Pozo Múrcia

3 (4)
3 (3)

BREUS
MOTOR. F-1

Verstappen és el més ràpid
Barcelona. Les dues sessions de lliures d’ahir del GP
de Bahrain va confirmar els pronòstics amb el millor
temps del neerlandès Max Verstappen (Red Bull)
amb 1:30.847. El segon millor registre el va signar
l’anglès Lando Norris –a 0.095–, que va constatar la
millora del McLaren. L’anglès Lewis Hamilton (Mer-
cedes), el vigent campió del món, per la seva banda,
va ser tercer a poc més de dues dècimes de Verstap-
pen. El debut del madrileny Carlos Sainz amb l’escu-
deria Ferrari va acabar amb un brillant quart millor
temps a 0.280, mentre que l’asturià Fernando Alon-
so (Alpine) va ser quinzè.■

Àlex Rins (Suzuki) va
marcar el cinquè millor
temps i Marverick Viña-
les (Yamaha) va fer el sisè
en la primera jornada
d’entrenaments de Mo-

toGP del GP de Qatar, el
primer del mundial. El
barceloní va acabar amb
1:53.623, mentre que el
rosinc va fer 1:53.639.
Tots dos són a dues dèci-
mes del pilot més ràpid,
l’australià Jack Miller
(Ducati), que va marcar

1:53.387. Aleix Esparga-
ró (Aprilia), que durant
molts minuts va tenir el
millor temps, va acabar el
vuitè amb 1:53.727. Pol
Espargaró no va estar
afortunat en la seva estre-
na amb Honda i va caure
dues vegades, una a cada

sessió. Al final el granolle-
rí va fer el desè temps
amb 1:53.901. Àlex Már-
quez (Honda) va acabar
dotzè (1:54.115).

Xavi Vierge (Kalex) va
tenir una bona sessió
d’entrenaments en Mo-
to2 i va acabar el primer
dia amb el quart millor
temps amb 1;59.296. El
gironí Albert Arenas
(Boscoscuro), que debuta
a la categoria, va ser el
21è (2:00.104). En Moto3
Jeremy Alcoba (Honda)
va acabar amb el setè mi-
llor temps, 2:05.021, i Xa-
vier Artigas (Honda) va
fer el 19è (2:05.559). ■
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Rins, cinquè, i Viñales,
sisè, el primer dia a Qatar

Motor. Pol Espargaró cau dues vegades en la seva estrena en Moto
GP. Vierge acaba amb el quart millor registre en Moto2


