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El tema d’avui són els problemes respiratoris. Els
lleus, derivats de constipats, i els més severs. Preve-
nir-los, alleugerir-ne els símptomes, i fins i tot curar-
los és possible a través de processos físics naturals
combinats amb la medicina actual i amb l’ajuda de
la fisioteràpia respiratòria, que tant pot tractar bron-
quitis com pleuritis, pneumònies, asmes, rinitis i to-
tes les derivades del mal hàbit de fumar.

Comencem per la bronquitis i pel més evident: és
vital deixar de fumar i incorporar, si encara no ho ha-
víem fet, l’activitat física moderada però regular al
nostre dia a dia. I tot seguit ens hem de preguntar si
ja sabem respirar prou bé. No és cap broma, cal sa-
ber-ne i ser-ne conscient, un fisioterapeuta ens po-
drà il·lustrar. També cal adoptar una dieta equilibra-
da i fer-nos rentats de nas sempre que els mocs ens
ofeguin.

Tot plegat són bones recomanacions. Però si,
amb tot, s’acaba desencadenant una bronquitis, la
fisioteràpia respiratòria ens podrà ajudar a netejar
els bronquis i a evitar infeccions, així com a aprendre
a controlar la sensació d’ofec i de fatiga, tot realit-
zant exercicis i tècniques de relaxació.

En qualsevol cas, recordeu que és molt recoma-
nable que tothom que tingui (o cregui que té) pro-
blemes a l’aparell respiratori, es visiti per escatir ex-
actament què té. Serà la manera de controlar els ini-
cis de l’empitjorament de la malaltia; d’adoptar l’hà-
bit d’una bona neteja nasal i/o bronquial, sense abu-
sar dels medicaments, i d’habituar-se a fer exercici,
un que sigui adequat a la patologia, per mantenir-la
a ratlla i evitar recaigudes o, si més no, suavitzar-les.

Per acabar, i ara que ja ha arribat l’hivern, recor-
dem que cal beure molta aigua, encara més que du-
rant la resta de l’any, i sucs naturals; evitar els canvis
bruscos de temperatura; vacunar-se contra la grip si
som població de risc, i realitzar activitat física, que
és la millor manera d’exercitar els pulmons per evi-
tar que acumulin mocs.
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La fisioteràpia
respiratòria ajuda

La selecció francesa, lide-
rada per l’insaciable Niko-
la Karabatic, continua
acaparant els pronòstics
en un escenari europeu ca-
da cop més ric i variat, i
que va molt més enllà del
big four que durant un
temps va comandar el ma-
teix combinat bleu, i els
conjunts de Dinamarca,
Croàcia, aquest cop com a
amfitrió, i Espanya, habi-
tuals en la majoria de se-
mifinals dels grans cam-
pionats. Entre l’estol de
candidats s’hi ha de comp-
tar Alemanya, que defen-
sa el ceptre continental as-
solit fa dos anys en una fi-
nal d’infaust record per al
conjunt espanyol en el
Tauron Arena de Cracòvia
(24-17). Noruega, vigent
subcampiona mundial
amb el talentós Sander Sa-
gosen al comandament,
Eslovènia, bronze en el
mundial de França però
amb la baixa del blaugrana
Jure Dolenec, i Suècia, pa-
radigma del joc col·lectiu,
també aspiren a lluitar per
les places d’honor.

En l’europeu no hi ha
respir possible, i en la jor-
nada inaugural ja hi haurà
dos plats exquisits per de-
gustar. A Porec (20.30 h)
es jugarà la repetició de la
final de l’últim mundial,
en què França mirarà
d’encetar amb bon peu el
camí de la reconquesta eu-
ropea contra Noruega.
Sense Narcisse i Omeyer,
ja retirats de la selecció,
Nikola Karabatic i el blau-
grana Cédric Sorhaindo li-
deraran les experts al cos-
tat dels nous valors de
l’handbol gal, amb Vin-
cent Gerard, Nedim Remi-
li, Kentin Mahé i els blau-
grana Timothey N’Gues-
san i Dika Mem, entre d’al-
tres. El futur blaugrana
Ludovic Fàbregas és baixa
per lesió. A l’altre bàndol,
Sagosen se les haurà amb
molts dels seus companys
al París Saint-Germain. A
més del brillant central, en
el conjunt escandinau
també destaca el jove por-
ter Torbjorn Bergerud, el

lateral dret Kent Rovin
Tonnesen, l’extrem dret
Kristian Bjorsen i el pivot
Bjarte Myrhol. L’altra
gran cita del dia, a Split
(20.30 h), aixecarà pas-
sions. El conjunt amfitrió,
Croàcia, mesurarà el seu
potencial amb el seu gran
rival balcànic, el combinat
serbi. La tornada de Do-
magoj Duvnjak després
d’una llarga lesió al genoll
és la millor notícia per als
locals, que s’estrenaran
contra un equip molt
menys fet i en plena fase
de construcció. En aquest
mateix grup també salta-

ran espurnes en el duel
nòrdic entre Suècia i Is-
làndia.

Joc combinatiu vs. físic
La selecció espanyola, sub-
campiona en l’europeu de
Polònia i enquadrada en el
grup D (Varazdin), no en-
trarà en acció fins demà
contra la República Txeca.
Serà la segona gran cita
del combinat estatal amb
el sarrianenc Jordi Ribera
com a seleccionador, des-
prés de la cinquena posició
del mundial de França.
L’equip espanyol, que
comparteix grup amb la

vigent campiona olímpica,
la Dinamarca de Mikel
Hansen, haurà de fer valer
el seu joc col·lectiu i la seva
riquesa tàctica contra un
handbol cada cop més físic
i a la seva eterna falta de
llançament exterior. En la
segona fase és molt proba-
ble que el conjunt de Ribe-
ra, amb sis catalans –Joan
Cañellas, Viran Morros,
Valero Rivera, David Bala-
guer, Adrià Figueras i Fer-
ran Solé–, s’hagi de jugar
les garrofes amb la cam-
piona continental, Alema-
nya. Catapultat per An-
dreas Wolff sota els pals,
l’equip que ara dirigeix
Christian Prokop va ser,
tot i les baixes, tota una
sensació en l’europeu de
Polònia. A més, aquest cop
no hi faltarà el màxim go-
lejador de la lliga de cam-
pions, l’exquisit extrem
del PSG Uwe Geinshei-
mer. ■

Croàcia

Suècia

Sèrbia

Islàndia

GRUP A (Split)

França

Bielorússia

Noruega

Àustria

GRUP B (Porec)

Alemanya

Macedònia

Montenegro

Eslovènia

GRUP C (Zagreb)

Espanya

Dinamarca

República Txeca

Hongria

GRUP D

Europeu 
d’handbol

En la segona fase els tres primers del grup A i del B jugaran una lligueta (Grup 1), en què 
s'arrossegaran els punts aconseguits contra els rivals de la primera fase. 

Els tres primers del grup C i del D, amb el mateix sistema de joc, formaran el Grup 2. El primer 
classificat del Grup 1 jugarà les semifinals contra el segon del Grup 2, i viceversa.
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EL PALMARÈS

Dissabte

18.15 h   Espanya - Rep. Txeca

Dilluns

18.15 h   Hongria - Espanya
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20.30 h   Espanya - Dinamarca
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França i un ventall
europeu cada cop més ric

Handbol. L’equip ‘bleu’ enceta el camí de la reconquesta continental amb
la repetició de la final del mundial contra Noruega en un campionat amb
Croàcia, Dinamarca, Alemanya, Suècia i Espanya, entre altres aspirants

Xavier Agustí
BARCELONA

Karabatic tornarà a jugar avui contra Noruega ■ AFP

Grup A
18.15 h................................ Suècia - Islàndia
20.30 h ................................Croàcia - Sèrbia

Grup B
18.15 h....................... Bielorússia - Àustria
20.30 h ............................França - Noruega
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Partits d’avui

BREUS
HOQUEI SOBRE HERBA. COPA

Definits els emparellaments de
les copes del Rei i de la Reina
València. El sorteig de la copa, que es disputarà a Va-
lència del 9 a l’11 de març, ha deixat plats forts de bon
començament. L’Egara i el Club de Campo es veuran
les cares el primer dia del torneig masculí. L’Atlètic o
l’Atlético San Sebastián seran el rival del guanyador
en les semifinals. El Polo-Terrassa i el Junior-Barça
són els duels de l’altra banda del quadre. Els camí del
quadre femení deixa un Egara-Terrassa en els quarts i
també un duel madrileny entre el Club de Campo i la
Complu en la mateixa banda. El Junior-Real Societat i
el Polo-Atlètic són els altres dos emparellaments. ■


