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El Prat, amb peus de
plom a Osca. Els d’Artu-
ro Álvarez van recuperar
el segon lloc en la LEB Or
la setmana passada (14-
4) i visitaran un rival que
ja va ser capaç de vèncer
a casa, el Breogán. L’Os-
ca és tretzè amb 7-11. Els
potablava viatgen sense
Blanch, però recupera-
ran Campbell. ■

Clavijo - Ourense..................... 20.45 h
Breogán - Valladolid.............. 20.45 h
Osca - Prat...........................................21 h
Palència - Tau Castelló ..................21 h
Araberri - Corunya ....... 18 h (demà)

BÀSQUET
Palma - Actel F. Lleida...... 20 h (demà)
Barça B - Càceres....................... 17 h (dg.)
Sammic - Oviedo ........................18 h (dg.)
ICL Manresa - Melilla ...............19 h (dg.)

Anderson Varejão se’n
torna al Brasil. Després
de tretze temporades en
l’NBA, el pivot (2,11 m, 1982)
ha arribat a un acord amb el
Flamengo per a aquesta
temporada i la vinent. El seu
nou equip és líder al seu
país, amb 11-2. ■

Luka Samanic, convidat a
Los Angeles. L’aler pivot
del Barça (2,08 m, 2000)

ha estat convidat al cam-
pus Basketball Without
Borders, segons Euroho-
pes. És un acte inclòs en
el programa de l’All-Star
de l’NBA, i enguany es
farà del 16 al 18 de febrer
a Los Angeles. ■

Pedro Llompart fins a
final de curs. El Reggio
de l’Emília ha prorrogat
el base valencià (1,87 m,
1982) fins a final de curs.
Fins ara ha fet 2,9 punts i
3,7 assistències en 22,3
minuts en l’Eurocopa. ■

Va ser a Oklahoma City el
22 de novembre, quan els
Warriors van perdre el seu
últim partit a domicili. Des
de llavors, catorze triomfs
consecutius que li perme-
ten igualar la millor ratxa
en la història de la franquí-
cia i situar-se a tan sols dos
de les 16 dels Lakers en la
temporada 1971/72. L’úl-
tima va ser a Chicago, sen-
se Iguodala ni Green –cui-
dant-se l’espatlla, que li ge-
nera molèsties durant tot
el curs– i amb una exhibi-
ció dels Splash Brothers. I
és que entre Klay Thomp-
son i Curry van firmar 68
punts i 13/24 triples i van
fer miques la bona primera
part dels Bulls (+3 a mitja
part, 66-63). Mirotic va ser
el millor local, amb 24
punts i 9/13 tirs de camp.
Els campions tenen el mi-
llor balanç de l’NBA, amb
37-9. La millor ratxa ober-
ta, però, és la dels Clippers,
amb sis victòries seguides,
que els ha tornat a llocs de
play-off (23-21). Pel que fa
als catalans, Pau Gasol va
acabar amb 13, 12 rebots i
7 assistències en el triomf
dels Spurs contra els Nets,
mentre que Ricky va con-
tribuir amb 7 assistències i
4 pilotes recuperades en el
dels Jazz a Sacramento.
Marc Gasol, malalt, no va
jugar en la victòria contra
els Knicks, segona seguida
dels Grizzlies. ■

NBA. Catorzè triomf
consecutiu a domicili,
a la pista dels Bulls

No hi ha qui
aturi els
Warriors fora
de casa

L’Esportiu
BARCELONA

Curry i Markkanen ■ EFE

La jornada
Hornets - Wizards ....................... 133 - 109
Hawks - Pelicans ..............................94 - 93
Nets - Spurs ....................................  95 - 100
Raptors - Pistons.............................. 96 - 91
Bulls - Warriors ..............................112 - 119
Grizzlies - Knicks ........................... 105 - 99
Bucks - Heat .................................. 101 - 106
Thunder - Lakers............................114 - 90
Kings - Jazz..................................... 105 - 120
Clippers - Nuggets..................... 109 - 104

Si la poguéssim cosir, planxar i desplegar en tota la
seva amplada, la pell d’una persona adulta ocuparia
aproximadament dos metres quadrats, seria tan
grossa com una bona manta de sofà. La pell és l’òr-
gan més extens del cos. I també és la nostra primera
defensa, la que ens aïlla del medi que ens envolta,
que ens protegeix i manté intactes les nostres es-
tructures internes.

La pell és també un molt bon sensor, que envia al
cervell tota la informació que capta del nostre vol-
tant. Si puja la temperatura o si cau en picat, si hi ha
humitat a l’ambient o si ens acostem a una font de
calor tan potent que podria cremar-nos. Per totes
aquestes funcions, que no són poques ni fútils, cal
protegir-la.

Una de les lesions que podem patir a la pell són
les cicatrius, ja sigui per intervencions quirúrgiques
amb incisió, per un cop o per una cremada. I si no la
tractem adequadament, una cicatriu pot acabar de-
rivant en falta de sensibilitat a la zona afectada, en
hipersensibilitat o adherències, en pèrdua de l’elasti-
citat que limiti la mobilitat, en seqüeles estètiques o,
fins i tot, ras i curt, en dolor. Però ho podem evitar.

Amb tractaments específics, els fisioterapeutes
ens poden ajudar a evitar aquestes seqüeles i a re-
cuperar correctament les funcions de la pell des-
prés d’una cicatriu. També ens donaran els consells
necessaris per dur a terme una cura adequada, a ca-
sa.

No hem d’oblidar, però, que també depèn de no-
saltres protegir-nos la pell: aplicant-nos una crema
solar amb un SPF adequat al nostre tipus de pell i ta-
pant-nos la cicatriu durant els dos primers anys
(molt important) per evitar que ens la cremi el sol.

La higiene també resulta important per protegir-
nos i evitar problemes. Cal mantenir la pell ben neta i
ben hidratada. Una dieta saludable, variada i equili-
brada, amb una bona aportació de fruita i verdura,
riques en antioxidants; dormir tant com ho necessi-
tem, i evitar el tabac, també ens hi ajudarà.

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

Com tenir cura de
les cicatrius

BREUS
OLIMPISME JOCS OLÍMPICS D’HIVERN

Corea del Nord participarà en
quatre esports a Pyeongchang
Seül. El patinatge artístic, l’esquí de fons, l’esquí alpí i
l’hoquei sobre gel femení seran els quatre esports en
els quals participaran els atletes de Corea del Nord en
els Jocs Olímpics d’hivern segons van acordar els re-
presentants de les dues corees. El Comitè Olímpic In-
ternacional ho haurà d’aprovar i també decidir el
nombre d’esportistes que seran presents a Pyeong-
chang. L’equip d’hoquei sobre gel femení el formaran
jugadores del nord i del sud. En patinatge artístic,
Ryom Tae-ok i Kim Ju-ik són els únics nord-coreans
classificats oficialment per a la cita olímpica. ■Tom Brady, el Capità

Amèrica de l’NFL o el sol-
dat d’hivern del futbol
americà, torna a focalitzar
tota l’atenció dels mitjans
de comunicació dels Es-
tats Units quan falten
dues setmanes per a la 58a
Super Bowl (4 de febrer,
Minneapolis). Dissabte
passat, amb 40 anys i 163
dies, Brady va tornar a il-
luminar el Gillete Stadium
de Boston en el penúltim
episodi del seu servei mis-
satgeria: 35 de 37 passa-
des als seus receptors i
337 iardes guanyades. Els
Titans, malgrat el nom,
van marxar amb el cap cot
(35-14) i sense cap opció.
Brady, però, es va lesionar
dimecres en una mà en un
xoc en un entrenament i
les alarmes han saltat a
Boston. De moment és
dubte per a la final de con-
ferència el diumenge con-
tra Jaguars de Jacksonvi-
lle, reconeguts per la seva
defensa de ferro forjat.

Les estadístiques de
Brady les podria signar
qualsevol gran quarter-
back, però cada partit que
avança el veterà Patriot
empetiteix les grans lle-
gendes que ja reposen al
Saló de la Fama. És des de
dissabte el director d’or-
questra més veterà que
guanya un partit dels play-
off –l’últim era un altre mi-
te, Brett Favre– i en el ma-
teix partit va superar Joe
Montana, fent com a mí-

nim tres passades de
touchdown en deu partits
de vida o mort.

Però ara arriba l’hora
de la veritat. La final de
conferència i la probable
final de la Super Bowl su-
posaran un dels grans des-
afiame nts de l’esport mo-
dern. Brady és un dels dos
únics jugadors que han
guanyat cinc edicions de la
Super Bowl –l’altre és
Charles Haley– i és l’únic
que ho ha fet, a més, amb
una mateixa franquícia.
En 15 temporades ha con-
duït els Patriots a set Su-
per Bowls, una fita única
per a un llançador que va
ser escollit en la sisena
ronda del Draft del 2000.

Com tots els herois de
pel·lícula, el jugador –ca-

sat amb la top-model bra-
silera Gisele Bündchen–
també ha passat per mals
moments. El 2008 es va
trencar els lligaments
d’un genoll just en el pri-
mer partit de la tempora-
da. Fa dues temporades
quan Brady ja era un deu a
l’NFL, la lliga el va castigar
amb quatre partits de sus-
pensió i un mes sense sala-
ri quan es va saber que els
Patriots havien desinflat
les pilotes que es van fer
servir en un partit de play-
off teòricament per perju-
dicar el rival. Els Patriots
van perdre dues eleccions
de Draft els anys següents,
fet que no va impedir que
aixequessin el títol la tem-
porada passada i que tor-
nin a ser els favorits. ■

Futbol americà. El “patriot” posa fil a l’agulla cap a la
seva sisena Super Bowl, una fita mai vista

Amèrica, pendent
de Tom Brady
Lluís Simon
BARCELONA

Brady, celebrant una passada dissabte passat. ■ AFP


