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El dimarts, 28 de febrer, és el Dia Mundial de les Malal-
ties Minoritàries. En conjunt, a Catalunya, es calcula que
hi ha al voltant de 350.000 persones afectades per ma-
lalties minoritàries, segons dades de la Generalitat. En
les més de 7.000 malalties minoritàries existents, ens
podem trobar un ventall molt ampli de símptomes. En-
cara que no és conegut per part de la població afectada,
la funció de la fisioteràpia és primordial en el tractament
de moltes d’aquestes malalties. La teràpia pot ajudar a
millorar la qualitat de vida dels malalts i la seva autono-
mia, però també a frenar l’evolució de la patologia.

Si posem exemples concrets, la fisioteràpia és im-
prescindible per a un gran nombre de pacients amb
malalties neuromusculars, com ara la distròfia muscu-
lar o l’esclerosi múltiple. Els pacients d’aquestes malal-
ties minoritàries, però conegudes, poden experimentar
debilitat muscular, contractures i dificultat per moure’s,
i la fisioteràpia pot proporcionar-los tècniques per millo-
rar la seva mobilitat i reduir el dolor. També hi ha malal-
ties respiratòries, com ara la fibrosi quística, que poden
afectar la funció pulmonar i la capacitat del pacient per
respirar. La fisioteràpia respiratòria ofereix taules d’exer-
cicis específics que poden ajudar a millorar la funció
pulmonar i a reduir la fatiga del pacient.

Per a pacients amb malalties que afecten el sistema
nerviós, la fisioteràpia pot proporcionar tècniques per
millorar la seguretat i la capacitat per moure’s, i també
per ajudar a prevenir les complicacions relacionades
amb la imatge corporal i l’equilibri. A vegades, la fisiote-
ràpia pediàtrica és protagonista en l’àmbit de les malal-
ties minoritàries, ja que moltes d’aquestes es poden
diagnosticar en l’etapa infantil de la vida del pacient. Un
exemple d’aquest tipus de malalties és la coneguda
com a “pell de papallona”. En aquest cas, des del Col·legi
s’ha col·laborat de manera activa amb ONG per formar
voluntaris en el tractament d’aquesta malaltia, que es
caracteritza per l’extrema fragilitat de la pell.

En resum, la fisioteràpia és un element important en
el tractament de les malalties minoritàries i pot ajudar a
millorar la qualitat de vida dels pacients i a reduir els
símptomes relacionats amb la malaltia, també entre els
més joves. Cada cop més, els metges i la resta de pro-
fessionals sanitaris són conscients que la fisioteràpia ha
de formar part dels equips multidisciplinaris que abor-
den aquest tipus de malalties.

La fisioteràpia en el
tractament de les 
malalties minoritàries
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El KH-7 Granollers jugarà contra
La Rioja en els quarts
Barcelona. El KH-7 Granollers s’enfrontarà al Grafo-
metal La Rioja en els quarts de final de la fase final de
la copa de la Reina, que se celebrarà a la ciutat de Mà-
laga del 21 al 23 d’abril. La Rioja no està en el seu mi-
llor moment, és l’últim de la lliga, amb només tres
punts, amb 13 derrotes en 15 partits. En l’últim pre-
cedent el Granollers va guanyar a domicili per 16-26.
Si el KH-7 Granollers supera els quarts, a semifinals
es trobaria amb el guanyador del partit entre el Cos-
ta de Sol de Màlaga, el campió, actual tercer de la lliga
i l’amfitrió, i el Rocasa Gran Canària. ■ A. BERZOSA El Barça va sumar la terce-

ra victòria en tres partits
en la fase de grups de la Lli-
ga Europea i va fer un pas
de gegant per assegurar-se
una de les dues primeres
posicions que classifiquen
per a la final a vuit. Els
blaugrana van tancat la
primera vola amb un
triomf per 5-0 contra
l’Amatori Wasken Lodi ita-
lià. El Barça va dominar,
però li va costar superar la
defensa italiana i no va
marcar fins al minut 14,
amb un gol d’Alabart. Des-
prés de desaprofitar un pe-
nal, els blaugrana van am-
pliar el resultat amb gols
de Nunes i novament
d’Alabart. En la segona
meitat va ser el torn de Ro-
drigues, que va fer dos gols
i va situar el 5-0 en el mar-
cador.

El Reus Deportiu Virgi-
nias va fer un partit extra-
ordinari a la pista de
l’Sporting de Portugal, el
líder del grup D, i va acon-
seguir una victòria de
prestigi per 5-7. L’enfron-
tament va ser molt intens,
molt disputat i amb alter-
natives. Els àrbitres van
mostrar quatre targetes
blaves –dos per equip–, i
van assenyalar 8 faltes di-
rectes, quatre per equip.
Els portuguesos es van
avançar amb un 3-1 i els re-
usencs van capgirar el par-
tit amb el 3-6 en l’inici de la
segona meitat. El porter
Ballart va fer un gran par-

tit amb nombroses atura-
des de mèrit i els gols els
van marcar Aragonès (4),
Gelmà (2) i Julià.

El Noia Freixenet va
empatar a casa contra el
Trissino (4-4), fins ara lí-

der del grup B, en un partit
que perdia 0-2 en el des-
cans. Els de Sant Sadurní
van remuntar fins al 4-3,
però van desaprofitar una
falta directa a un minut del
final i van encaixar l’últim
gol a 32 segons per acabar
el partit. Costa va marcar
tres gols i Esteller, un. El
Parlem Calafell va perdre a
casa contra el Liceo per 3-4
i és l’últim del grup A. Sem-
pre va anar al darrere (1-
4), i en els últims minuts
va ajustar el resultat amb
dos gols de Miras. Ferrer
va fer l’altre gol. ■

Hoquei sobre patins. Lliga Europea. El Reus Virginias assalta la pista
de l’Sporting (5-7) i el Noia Freixenet empata a casa contra el Trissino (4-4)

Grup A Jornada 3

Oliveirense - Benfica ............................ 2 - 5
Parlem Calafell - Deportivo Liceo .3 - 4

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Benfica 7 3 2 1 0 13 8

Oliveirense 4 3 1 1 1 8 7

Deportivo Liceo 4 3 1 1 1 8 11

Parlem Calafell 1 3 0 1 2 7 10

La propera (09-03-23)
Liceo-Calafell; Benfica-Oliveirense.

Grup B Jornada 3

Porto - Sarzana.......................................5 - 0
Noia Freixenet - Trissino ................... 4 - 4

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Porto 5 3 1 2 0 8 3

Trissino 5 3 1 2 0 14 10

Noia Freixenet 5 3 1 2 0 8 7

Sarzana 0 3 0 0 3 6 16

La propera (09-03-23)
Trissino-Noia; Sarzana-Porto.

Grup C Jornada 3

Barça - Amatori Lodi ............................5 - 0
Valongo - Forte dei Marmi ...... pendent

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça 9 3 3 0 0 16 5

Valongo 3 2 1 0 1 6 5

Forte dei Marmi 3 2 1 0 1 5 8

Amatori Lodi 0 3 0 0 3 2 11

La propera (09-03-23)
Forte dei Marmi-Valongo; Lodi-Bar-
ça.

Grup D Jornada 3

Sporting - Reus Virginias ................... 5 - 7
Barcelos - Saint Omer..........................4 - 5

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Sporting 6 3 2 0 1 15 11

Reus Virginias 6 3 2 0 1 12 10

Barcelos 3 3 1 0 2 8 9

Saint Omer 3 3 1 0 2 10 15

La propera (09-03-23)
Saint Omer-Barcelos; Reus-Sporting.

A.C.
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El Barça goleja el Lodi
i acarona la final a vuit

Nunes i Alabart celebren un gol ■ @FCBHOQUEI

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

Derrota a casa

El Parlem Calafell
perd a casa per un
ajustat 3-4 contra
el Liceo i és
l’últim del grup

El Barça Voleibol va per-
dre ahir per 3-1 (25-23,
25-22, 24-26 i 25-16) con-
tra el Melilla Sport Capital,
el vigent campió i quart
classificat de la superlliga,

en els quarts de final de la
copa que es juga al pavelló
de Los Pajaritos de Sòria.
L’equip de Fredinson Mos-
quera va estar sempre
dins del partit però no va
poder rematar la feina en
els trams finals dels par-
cials, en els quals el Melilla

va resoldre amb qualitat.
El Barça va arribar a mar-
xar de 4 punts en els espe-
rançadors compassos ini-
cials el tercer acte (6-10,
8-12). El Melilla va recupe-
rar-se però els blaugrana
van saber gestionar el
tram final (24-26). El cam-

pió, però, va iniciar el
quart set amb molta deter-
minació i va tancar el par-
tit. Els màxims anotadors
del Barça van ser el saba-
dellenc Gerard Osorio
(23), Isaac Fuentes (13) i
Anderson Grossi (11). Per
part del Melilla, Ignacio
Luengas (19) i Federico
Martina (18) van marcar
diferències.

El Melilla jugarà demà
contra el Rio Duero Soria,
que va derrotar l’Unicaja
Almeria per un clar 3-0.
Els dos partits de quarts
de final d’avui són: Terol-
València i Guaguas-Are-
nal Emevé. ■

J.M.
BARCELONA

El Barça perd contra el
Melilla els quarts de copa

Voleibol. El vigent campió de la competició va ser superior als
blaugrana i es va imposar per 3-1 (25-23, 25-22, 24-26 i 25-16)


