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El buscàveu –que sol ser una etapa meravellosa–. El
buscàveu tant que, finalment, el test ha dit que sí.
Ella està embarassada i ell, preocupat, i són dos fu-
turs pares de llibre: dubtes, il·lusió, ganes de fer-ho
molt bé i mil preguntes de com serà, com anirà i si
en serem capaços. I és clar, que en sereu capaços! I
sapigueu que la fisioteràpia us hi pot ajudar. Durant
l’embaràs i després del part.

Amb educació maternal, exercicis de pelvis, esti-
raments, postures de dilatació, tècniques de relaxa-
ció i preparació del sòl pelvià per al part, sense obli-
dar els massatges perineals, a partir de la setmana
trenta-quatre, per minimitzar les lesions del perineu
derivades del part.

I sobretot, futures mares, mantingueu-vos acti-
ves! En això som insistents, ja ho sabeu: cal moure’s!
Millora la circulació sanguínia, la mobilitat articular i
la postura corporal. També és recomanable dormir
sobre el costat esquerre i fer servir coixins de suport
com els de lactància per afavorir el descans. Fins
que arribi el part, que serà un moment meravellós i
tan poc dolorós com sigui mèdicament possible. No
l’oblidareu mai: el menut o la menuda traurà el nas i
tot canviarà radicalment.

Durant la quarantena no convé fer esforços ni
carregar pesos ni estar molta estona dempeus. Pas-
sada la quarantena, la fisioteràpia pot ajudar-vos a
recuperar la figura i, sobretot, la funcionalitat de
l’abdomen i del sòl pelvià. Si després del part es té
incontinència urinària, fecal o de gasos, estrenyi-
ment, dolor o algun tipus de disfunció sexual: fisiote-
ràpia.

Recordeu també que el bressol, la banyera i el
cotxet han d’estar a una alçada adequada per evitar
postures forçades i sobreesforços, i que durant la
lactància cal adoptar una postura recta.

Consulteu el vostre fisioterapeuta de confiança:
us dirà els exercicis més recomanables per tonificar
i recuperar la zona i quan és millor posar-s’hi.

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

I el test ha dit que sí

En un dia en què Gregg Po-
povich va donar descans a
Parker i Leonard –han ju-
gat, en canvi, aquesta pas-
sada matinada a Salt Lake
City–, va aparèixer la millor
versió de la temporada de
Pau Gasol per ajudar els
Spurs a aconseguir el
triomf a la pista dels Bla-
zers, que fins i tot van tenir
un triple per guanyar, però
McCollum el va fallar. El pi-
vot de Sant Boi va acabar
amb 20 punts (8/14 tirs de
camp), 17 rebots, 5 assis-
tències i 2 taps, unes mar-
ques que el converteixen
en el tercer jugador de la
història de la competició
amb almenys 37 anys a
acreditar 20+17+5. Els al-
tres dos eren Scottie Pip-
pen i Tim Duncan. De la
resta de la jornada, desta-
car la derrota dels Rockets,
contra els Lakers, que els
talla la ratxa de 14 triomfs.
Es mantenen líders a l’oest
(25-5), tot i que els War-
riors ja els trepitgen els ta-
lons (25-6). Els campions,
sense Curry, van derrotar
els Grizzlies, malgrat els 21
punts, els 9 rebots i les 5 as-
sistències de Marc Gasol.
També van jugar els Jazz,
que van rebre de valent a la
pista dels Thunder. Ricky,
5 punts i 2/8 en tirs. ■

Bàsquet. NBA. Va
acabar amb 25 punts
(8/14 tirs), 17 rebots,
5 assistències i 2 taps

Exhibició i
victòria de Pau
Gasol a la pista
dels Blazers

L’Esportiu
BARCELONA

El català ■ EFE

La jornada
Hornets - Raptors .........................111 - 129
Hawks - Pacers................................95 - 105
Celtics - Heat ..................................... 89 - 90
Nets - Kings......................................99 - 104
Bulls - Magic ..................................... 94 - 112
Rockets - Lakers ........................... 116 - 122
Thunder - Jazz .................................107 - 79
Mavs - Pistons.................................. 110 - 93
Nuggets - TWolves.......................104 - 112
Blazers - Spurs ...................................91 - 93
Warriors - Grizzlies..........................97 - 84
Clippers - Suns ............................... 108 - 95

PATINATGE
Convocades eleccions a
la federació catalana.
La Federació Catalana de
Patinatge ha convocat
eleccions per al 2 de fe-
brer del 2018. Dimecres
passat es va fer una as-
semblea extraordinària i
es va escollir la junta
electoral. Les candidatu-
res es podran presentar
del 4 al 12 de gener i la
campanya electoral s’ini-
ciarà el 21 de gener. Ra-
mon Basiana és el presi-
dent des del 2002. ■

BREUS
DOPATGE
63 casos detectats a la
Xina. L’Agència Xinesa An-
tidopatge ha detectat 63
casos positius de dopatge
en esportistes xinesos en
les prop de 17.000 proves
efectuades entre el gener i
el novembre d’aquest any.
En total, s’han registrat 109
positius en humans i cinc
en cavalls, encara que més
de 50 van ser per consum
de clenbuterol, que es va
atribuir a aliments adulte-
rats, i no van ser casti-
gats. ■

TENNIS
Marion Bartoli torna a
les pistes. La tennista
francesa de 33 anys tor-
narà a jugar el 2018 des-
prés d’haver-se retirat
l’any 2013 quan va ser
proclamada campiona
de Wimbledon. Marion
Bartoli ha superat una
malaltia causada per un
virus que va estar a punt
de provocar-li la mort ara
fa un any després
d’aprimar-se 31 quilos,
segons ha explicat ella
mateixa. ■

BREUS
HOQUEI SOBRE PATINS. OK LLIGA

El Girona rep el Lloret en el
derbi pensant en la copa
Girona. El Girona es juga bona part de les seves possi-
bilitats de classificar-se per a la copa en el derbi de les
comarques gironines contra el Lloret (21 h). Els giro-
nins són vuitens, el primer equip que no la jugaria, i
són a dos punts del Vendrell i l’Igualada quan falten
deu jornades. El Girona necessita guanyar per conti-
nuar pensant a disputar la copa, mentre que els llore-
tencs la jugaran com a organitzadors i pensen a gua-
nyar i ampliar el seu avantatge respecte de les posi-
cions de descens, perquè són el primer equip que se
salvaria i volen anar cap amunt. ■ El 2017 del Barça Lassa

acabarà amb una bona
prova de foc. La visita a
Palma (20 h, Esport 3), el
setè classificat de la lliga
que només ha cedit dos
empats a Son Moix, és una
de les més complicades del
calendari. Els blaugrana
tanquen avui un bon pri-
mer tram de temporada i
un any de contrastos on
n’hi ha hagut de calentes
però també de fredes. Cou
la derrota en el cinquè par-
tit de la final del play-off de
la lliga anterior i l’elimina-
ció de la copa d’Espanya
2017 a les primeres de
canvi, però el projecte
d’Andreu Plaza, tot i no
guanyar res en un primer
curs complicat, rutlla. El
conjunt blaugrana és a les
semifinals de la copa del
Rei, classificat per a la fi-
nal a quatre de la UEFA
Futsal Cup i per a la copa
d’Espanya: “Estem on vo-
líem estar. Ser segons en
la lliga regular és un mal
menor. La nota és alta pe-
rò encara ens queden co-
ses per millorar”, va ana-
litzar Andreu Plaza des-
prés del darrer partit de la
primera volta.

Les petites desconne-
xions treuen el son al cos
tècnic. “No les entenc, pe-
rò s’han d’evitar”, va con-
cloure Plaza. Només hi ha
dues taques en la trajectò-
ria del Barça en aquest pri-
mer tram de temporada
2017/18, en què el Barça

només ha cedit dues der-
rotes –El Pozo Múrcia i
Movistar Inter– i un em-
pat –Osasuna Magna–:
“Contra madrilenys i na-
varresos vam rebre gols de
pilota aturada. Ho havíem
treballat i avisat. I igual-
ment va passar. Ens veu-
rem moltes vegades les ca-
res amb l’Inter aquesta
temporada, no podem fa-
llar en això. Si desconnec-
tem ens esclafaran”, ana-
litzava Plaza fa uns dies
sobre el parquet del Palau.

Avui, el Barça visita la
pista del Palma Futsal, un
conjunt que ha anat de
més cap a menys en aques-

ta lliga. El homes que diri-
geix Vadillo han acabat
caient a la part mitjana de
la taula i encadenen qua-
tre partits sense guanyar
però tenen talent per a
plantejar problemes a
qualsevol. El Barça va su-
perar-lo al Palau (6-3) en la
primera volta i també ho
va fer en els vuitens de fi-
nal de la copa del Rei a Pal-
ma (0-2). “És una pista
molt complicada que sem-
pre s’omple quan hi anem.
Costarà molt”, va dir ahir
Andreu Plaza, que no pot
disposar encara dels lesio-
nats Roger Serrano, Es-
querdinha ni Aicardo. ■

Test de nivell per
acabar un bon 2017
Àlex Masana
BARCELONA

Futbol sala. El Barça visita el Palma en el darrer partit
de l’any i d’un primer tram de curs gairebé perfecte

Ferrão celebra un gol d’aquesta temporada ■


