
22 · MÉS ESPORT 
L’ESPORTIU. DIVENDRES, 3 DE NOVEMBRE DEL 2017

No tothom sap què és el sòl pelvià. Proveu-ho: alceu
la vista del diari ara mateix, i pregunteu-ho, a veure
què passa. És una denominació anatòmica que no
forma part del nostre vocabulari habitual. En canvi,
tothom sap que hi ha persones que tenen dificultat
per controlar els esfínters –i que això no és cap bro-
ma–. Persones, sobretot dones, tot i que també hi
ha homes, que els costa controlar els esfínters i s’ho
fan a sobre, al metro, al gimnàs, a la feina. És una
disfunció molt seriosa... que es pot solucionar, en
mans de professionals.

El sòl pelvià és el conjunt de musculatura, teixit
connectiu i nerviós que hi ha a la cavitat de la pelvis.
Juga un paper molt important en el suport de la bu-
feta, la matriu i els intestins; en el tancament d’esfín-
ters i en la funció sexual i reproductora. Entre el
20% i el 51% de les dones esportistes d’entre 25 i 45
anys pateix d’incontinència urinària, hagin tingut fills
o no. La incidència augmenta quan es practiquen
esports d’impacte o esforç elevat. Es pot evitar pres-
tant atenció al sòl pelvià. Les dones, especialment
les esportistes, cal que en treballin la musculatura.
Les que tenen més risc són les que estan embaras-
sades o en període de postpart i les que han patit in-
tervencions quirúrgiques a l’abdomen o al sòl pelvià.

Si patiu pèrdues d’orina quan feu exercici, quan
rieu, quan tossiu o quan esternudeu; si teniu dificul-
tats per buidar la bufeta o els intestins; si teniu dolor
pelvià, alteracions de la sensibilitat en les relacions
sexuals o sensació de pes a la vagina... En qualsevol
d’aquests casos, l’assessorament d’un fisioterapeu-
ta expert en uroginecologia us pot ajudar.

El vostre fisioterapeuta de confiança us pot orien-
tar amb un programa personalitzat d’exercicis per-
què seguiu fent esport de manera saludable. La fi-
sioteràpia uroginecològica té les eines necessàries. I
l’eficàcia del tractament és d’entre el 44% i el 69%.
Poseu-vos en bones mans.
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Què és i com
cuidar el sòl pelvià
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Tot venut per veure el desenllaç
del mundial a València
València. S’han exhaurit les 110.000 entrades per
seguir en directe l’última prova del mundial de Mo-
toGP, que tindrà lloc el 12 de novembre al circuit Ri-
card Tormo de Xest, al País valencià, i que servirà per
dictar sentència al mundial de MotoGp. El català
Marc Màrquez lidera la classificació general amb un
avantatge de 21 punts respecte de l’italià Andrea Do-
vizioso. Per al cerverí seria el quart títol de la catego-
ria reina, mentre que Dovizioso aspira a estrenar-se i
a afegir el títol mundial de Moto GP a un palmarès en
el qual figura un títol dels 125cc. ■

El triomf del
català Marcel
Granollers i el
croat Ivan Do-
dig contra

Schwartzman-Verdasco,
combinat amb la derrota
de Klaasen-Ram, els va
atorgar matemàticament
la darrera plaça que falta-
va per assignar per jugar la
copa Masters. Granollers
va ser campió de la compe-
tició l’any 2012 formant
parella amb Marc López.

El mèrit d’ara és doble per-
què el tàndem amb Dodig
és nou d’enguany. Les al-
tres set parelles classifica-
des són Kubot-Melo, Kon-
tinen-Peers, Rojer-Tecau,
Murray-Soares, Bryan-
Bryan, Hugues-Mahut i
Harrison-Venus. Els vi-
gents campions són el fin-
landès Kontinen i l’austra-
lià Peers. L’accés endol-
ceix un curs negatiu del
català en individuals, amb
un balanç de 4 triomfs i 17
derrotes (176è de l’ATP).
En dobles, en canvi, acu-
mula un magnífic 33-18 i

dos títols: Rotterdam i Ba-
silea.

En la jornada d’ahir del
Masters 1000 de París-
Bercy, el manacorí Rafa
Nadal va tenir una feinada
contra l’uruguaià Pablo
Cuevas –6-3, 6-7 (5) i 6-3–
i jugarà contra el serbi
Krajinovic. Els altres
quarts de final són: Del Po-
tro (13)-Isner (9); Benne-
teau-Bautista (14) o Cilic
(3) i Verdasco-(16) Sock.
Tot i perdre, el belga David
Goffin és el setè home que
s’assegura la plaça per ju-
gar la copa Masters. ■

La copa Masters endolceix
la temporada a Granollers

Tennis. El català –que va ser campió el 2012 amb Marc López– i el croat Ivan Dodig formen part del
grup de vuit parelles classificades. Nadal supera Cuevas i accedeix als quarts de París-Bercy
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El títol a Rotterdam ■ EFE

L’estat de forma de Martin
Fourcade ha generat dub-
tes i preocupacions a cau-
sa de la seva decebedora
participació en el campio-
nat de França, disputat fa
deu dies a La Feclaz (Savo-
ia). El català hi va donar
mostres evidents de debi-
litat, ja que només va po-
der ser onzè en la prova es-
print i setè en la de perse-
cució. Només tres setma-
nes abans de l’inici de la
copa del món (26 de no-
vembre) i quan falten tres
mesos de la celebració dels
Jocs Olímpics de Pyeong-
chang, on ha de ser l’aban-
derat de la delegació fran-
cesa, el biatleta de la Lla-
guna està passant un dels
moments més complicats
de la seva carrera.

Fourcade, de 29 anys,
es va sotmetre a una
examen biològic minuciós
per poder determinar les
causes del seu baix estat
de forma, però els resul-
tats només van mostrar
una lleugera reactivació
dels marcadors de mono-
nucleosis, un virus que el
va afectar l’estiu del 2014.
Per aquest motiu, el res-
ponsable de l’equip fran-
cès de biatló, Stéphane
Bouthiaux, va assenyalar

la possibilitat que Fourca-
de només fos víctima d’un
“cop de fatiga” passatger.
“S’entrena amb normali-
tat, veurem com evolucio-
na”, va afegir. De fet, no-
més uns dies abans del seu
fracàs en el campionat de

França, Fourcade va ser
capaç de batre el rècord
d’un biatleta al túnel
d’Oberhof (3:55), on
l’equip francès va fer una
estada.

Si la seva fatiga va ser
només passatgera es po-
drà comprovar en els en-
trenaments que l’equip
francès farà a partir del 9
de novembre a Noruega.
Fourcade, que va repren-
dre la seva preparació el
cap de setmana passat
després d’una setmana de
repòs, té previst disputar
durant aquesta estada
l’esprint (18 de novem-

bre) i la sortida en massa
(19 de novembre) que es
faran a Sjusjoen. “Estic es-
perant les curses norue-
gues per comprovar si el
que em va passar és només
passatger o alguna cosa
més profunda”, deia ahir
mateix el doble campió
olímpic a la premsa fran-
cesa. Les dues proves se-
ran el test definitiu per de-
terminar l’estat de forma
del biatleta del Capcir
abans de l’inici de la copa
del món, una competició
que ja ha guanyat sis vega-
des, i d’una temporada
marcada pels Jocs. ■

Biatló. Preocupació pel baix estat de forma del biatleta de la Llaguna tres setmanes
abans de l’inici de la copa del món i quan falten tres mesos per als Jocs Olímpics

Martin Fourcade, en alerta
Marc Salgas
BARCELONA

Fourcade, en una prova disputada la temporada passada a Oslo ■ EFE

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

Esperançats

L’equip francès
confia que el
català només
tingués un cop de
fatiga passatger


