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Bàsquet. L’Spar Girona no podrà disputar els dos propers partits, contra
l’Araski i el Dynamo de Kursk, perquè hi ha dos positius més en la plantilla

Dos més ja són multitud
ha cinc positius en la plantilla en aquesta sisena
onada. Sense aquests dos
propers partits, els següents de l’Uni a Fontajau
serien el dia 26 i el 30 de
gener, contra el Landes i el
Promete en l’Eurolliga i la
lliga. L’equip té dos partits
per setmana fins a l’1 de febrer, quan s’acaba la fase
de grups de la competició
europea i comença la segona finestra FIBA del curs.
La competició femenina
de clubs es reprèn, després, el 17 de febrer –a Leganés per l’Uni– amb la visita del Cadí a Fontajau el
cap de setmana (dia 20).

Borja Sánchez
GIRONA

L’Spar Girona no jugarà
demà passat contra l’Araski ni dimecres que ve contra el Dynamo de Kursk.
L’Uni va detectar dos positius en la plantilla ahir en
la tornada als entrenaments després del dia de
descans, que, afegits als
dos de dimarts al matí el
dia del partit contra l’Ensino –Iho López i Giedre Labuckiene eren les absències en el triomf sobre el
conjunt gallec–, obliguen
tot l’equip a fer quarantena. Les afectades es troben bé de salut –un dels
dos primers positius va donar negatiu en PCR i segueixen aïllades. El protocol considera que a partir
de tres casos positius hi ha
brot i, per això, durant almenys una setmana no hi
pot haver activitat conjunta. El següent partit seria
el 16 de gener a la pista del
València, que ja no va jugar el primer partit del
2022 a la pista de l’Araski
pels positius propis ni jugarà aquest cap de setmana a Sant Sebastià. En
l’anterior jornada a banda
del partit de Fontajau només hi ha el Promete-Casademont Saragossa.
L’Uni va detectar un

L’Uni, a Fontajau aquest curs, en partit d’Eurolliga ■ QUIM PUIG

Òmicron
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

casos hi ha hagut en l’Uni
des que va esclatar la
sisena onada amb la
variant més contagiosa

primer cas la setmana
abans de Nadal, d’una jugadora que no havia viatjat a Istanbul en l’últim
partit del 2021 en l’Eurolliga, després del qual la
plantilla tenia uns dies de
permís fins Sant Esteve.
Des de l’aparició de la variant òmicron, doncs, hi

També en l’Eurolliga
L’Spar Girona-Araski era,
per ordre cronològic, el
quart partit de la jornada
16 de la Lliga Femenina
ajornat. Els primers van
ser els de l’Avenida i el València a a Tenerife i a Sant
Sebastià, respectivament,
abans d’ahir al matí. El tercer era al vespre, el CadíEstudiantes pels casos en
l’equip de Madrid. En l’Eurolliga, que torna dimecres que ve, ahir també
s’ajornaven el Schio-Gdynia i el Landes-Galatasaray. Els tres darrers equips són els rivals que queden a l’Uni en la fase de
grups, a més del Kursk. ■

Handbol. El Sarrià visita el Ciudad Real, per recuperar un dels dos partits que té endarrerits,
amb la mirada posada en el transcendental duel del cap de setmana següent a Esplugues

La il·lusió d’anar al Quijote Arena
Borja Sánchez
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El Sarrià juga aquest vespre a Ciudad Real (20 h)
un dels dos partits que té
pendents del desembre,
amb Ballester i Lozano
afegint-se a la llista de baixes per lesió perquè el partit, de la jornada 9, correspon a la sanció pels fets del
duel a casa amb l’Alacant.
“El partit important per a
nosaltres és el següent, el
de l’Esplugues. Aquest ens
ha de servir per fer un pas
endavant, jugant contra
un equip molt competitiu
com és el Ciudad Real, que
té jugadors internacionals
de la República Dominicana i l’Argentina. És un

Ciudad Real - UE Sarrià..........20 h (J. 9)
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equip molt potent i ens fa
il·lusió jugar i al Quijote
Arena”, diu Josep Espar.
L’equip sortia a les cinc de
la matinada i la consigna,
a més de no prendre mal
–físicament i en l’àmbit
mental pel marcador–, és
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que l’equip agafi rodatge
en un marc incomparable
en el món de l’handbol. “És
un partit maco de jugar i hi
anem amb il·lusió i ganes
d’aprendre’n. En volem
sortir reforçats més enllà
del resultat”, s’hi refereix

l’entrenador del Sarrià,
penúltim de la classificació amb dos triomfs i que el
cap de setmana que ve visita l’Esplugues, últim
amb 1.
“Estem mirant què podem fer per guanyar els finals ajustats. N’acumulem
tres de perduts a casa i només que haguéssim sumat
aquests 6 punts... La feina
hauria estat pràcticament
la mateixa”, posa en context Espar qüestionat per
la derrota en l’últim partit
de lliga, a casa amb el Còrdova, tercer per la cua.
“Ens falta ofici: assegurar
les accions en moments
importants i no fallar passades o llançaments clau”,
argumenta. ■
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Un tribunal decidirà dilluns
si deporta Novak Djokovic
Melbourne. Un tribunal australià decidirà dilluns so-

bre la deportació de Novak Djokovic, retingut en un
hotel de Melbourne després que les autoritats d’Austràlia li revoquessin el visat per incomplir les mesures contra la covid-19, una decisió que ha desfermat
les crítiques de Belgrad i que ha generat un conflicte
entre els dos països. El president de Sèrbia, Aleksandar Vucic, assegura, ras i curt, que el seu govern treballa per posar fi a “l’assetjament”, i el pare de Djokovic afirma que estem davant de l’“escàndol diplomàtic esportiu més gran de la història.” ■

La fisioteràpia,
necessària en
l’atenció primària
En aquest primer article de l’any 2022, volem fer una reflexió
i incidir al voltant de la necessitat d’incorporar la fisioteràpia,
de manera sistemàtica, als centres d’atenció primària del
nostre país. Hi ha més de 400 centres d’atenció primària a
Catalunya que són un eix fonamental de la xarxa d’atenció
sanitària, habitualment el primer punt d’entrada dels ciutadans davant d’una necessitat.
Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya reivindiquem davant de les administracions la necessitat d’incorporar fisioterapeutes en el conjunt del sistema sanitari però, especialment, en l’atenció primària. Ho fem basant-nos en
dues raons que pensem haurien de ser suficients per prendre decisions i avançar cap a un millor sistema.
En primer lloc, perquè posar el ciutadà al centre del sistema vol dir oferir-li la millor atenció possible. Segons els càlculs del Col·legi, fets en funció dels barems establerts per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), al sistema sanitari
públic de Catalunya faltarien uns 2.000 professionals.
Aquesta incorporació de fisioterapeutes comportaria
també un canvi de model que permeti la derivació directa, és
a dir, que el ciutadà pugui accedir directament al fisioterapeuta, sense necessitat de fer consultes prèvies amb el metge de família. Aquest model sanitari ja ha començat a implementar-se a França gràcies al suport del Ministeri de Salut.
Aquest canvi de model permet una assistència més àgil en
aquelles patologies neuromusculoesquelètiques que, a més,
suposen un percentatge molt ampli de les consultes en
atenció primària vinculades al dolor crònic, etc. D’aquesta
manera, el sistema podria ser més àgil en el seu conjunt.
D’altra banda, també és molt important el factor econòmic. La incorporació de fisioterapeutes als sistemes de salut
comporta un estalvi que està demostrat en diversos estudis.
Al Regne Unit, cada lliura invertida en fisioteràpia comporta
un estalvi de tres lliures per al sistema. Aquest és un element
clau quan es tenen pressupostos tan ajustats i que hem vist
de forma molt òbvia durant la pandèmia. Les UCI amb servei
de fisioteràpia han aconseguit l’alta per als seus ingressats
dos dies abans de mitjana. S’ha de tenir en compte que la
despesa que suposa un dia a l’UCI és de 1.500 euros per llit.
La fisioteràpia és una eina de millor atenció i d’estalvi econòmic. Són dues raons més que suficients per reivindicar un
canvi de model que incorpori 2.000 fisioterapeutes al sistema de salut a Catalunya.
Comencem un nou any amb il·lusió i ganes de portar la fisioteràpia a tots els racons de Catalunya.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya cfc@fisioterapeutes.cat www.fisioterapeutes.cat

