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Final França-Espanya
Barcelona. La parella formada per Donen Necol i Sylvain Brefel va dur França dimecres fins a la final de
pala curta d’avui a la Vall d’Hebron després de protagonitzar un intens duel contra l’Argentina que va definir en dos jocs (15-10 i 15-12). El suport massiu rebut per Pablo Fusto i Juan Firpo per part d’alguns
sectors de la grada va ser insuficient. Amb el seu
triomf contra la prestigiosa parella, França es trobarà en la final amb la selecció espanyola, que es va permetre el luxe de donar descans a la parella titular
Skufca-Gaubeka en el triomf contra Cuba (15-7 i 1512) aconseguit per Carlos Baeza i Imanol Ibañez. ■

Agafem aire
Agafeu aire, tanqueu els ulls... No, tornem a començar, i sense tancar els ulls (si els tanqueu no podreu
seguir llegint): respireu fondo, tranquil·lament, una
vegada, dues, tres. Tan senzill però a vegades tan difícil. Hi ha problemes respiratoris lleus i anecdòtics,
com quan ens constipem, per exemple. I n’hi ha de
més severs, i crònics.
Prevenir-los, alleugerir-ne els símptomes o curarlos és possible a través de processos físics naturals
combinats amb la medicina actual i l’ajuda de la fisioteràpia respiratòria. Parlem de bronquitis, pleuritis, pneumònies, asmes, rinitis i algunes més, derivades del mal hàbit de fumar.
Fumar. Per què fumem? Bé, aquesta no és la columna per respondre-ho. Però sí per preguntar per
què no ho deixem. Avui mateix. Fora cigarrets. I
abracem, si encara no ho hem fet, l’activitat física,
moderada però regular, i diària.
Respirar. Ja sabem respirar prou bé? Cal saberne, no és broma. Bé i a consciència. El vostre fisioterapeuta pot il·lustrar-vos. Cal adoptar, també, una
dieta equilibrada i fer-nos rentats de nas sempre
que els mocs ens ofeguin. Tot són bons consells.
Però igualment pot passar que pesquem una
bronquitis. Si és així, la fisioteràpia respiratòria pot
ajudar-nos a netejar els bronquis, evitar infeccions i
controlar la sensació d’ofec i fatiga, amb exercicis i
tècniques de relaxació. Quedi clar: si teniu qualsevol
mena de problema a l’aparell respiratori, consulteu
un professional.
Un expert en fisioteràpia respiratòria us transmetrà l’hàbit d’una bona neteja nasal i/o bronquial, sense abusar dels medicaments, i us recomanarà exercicis adequats a la patologia per evitar recaigudes o
almenys suavitzar-les. I ara que ve el primer fred, recordem que cal beure aigua i sucs naturals; evitar
els canvis bruscs de temperatura; vacunar-se contra
la grip si som població de risc i realitzar activitat física (la millor manera d’exercitar els pulmons per evitar que s’hi acumulin els mocs).
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Pilota basca
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Llegenda mexicana
MUNDIAL · Turi, el vigent campió mundial de frontennis i paleta de goma
frontó, és un dels noms propis a Barcelona per la seva trajectòria i el seu carisma
El perfil

L’Esportiu

Va néixer el 7 de
maig de 1977 a Jalisco (Mèxic). Va guanyar el mundial de
frontennis del 2002
i el 2006 al costat de
Gustavo Miramontes i el del 2010 amb
Héctor Rodríguez.
El 2006 va acabar
campió de paleta de
goma formant parella amb Homero
Hurtado. El 2014, en
el mundial de Mèxic,
va guanyar l’or en
frontennis i també
en paleta de goma.

BARCELONA

E

l seu potencial sobre la pista
és proporcional al seu magnetisme en la graderia. Amb
un palmarès envejable a les
seves esquenes, Arturo Rodríguez
Faisal Turi va trigar amb prou feines dos dies a complir amb les expectatives i convertir-se en un dels
favorits de la parròquia que es congrega aquests dies en el CEM Olímpics de la Vall d’Hebron amb motiu
dels campionats del món de Barcelona de pilota basca.
Les dues primeres jornades van
confirmar al mexicà com una de les
grans figures d’aquests campionats.
Fins avui, tot són alegries per a l’actual campió mundial de frontennis i
paleta goma frontó. En frontennis,
va superar dilluns passat a Cuba de
la mà d’Héctor Chicho Rodríguez,
amb qui ja va aconseguir l’or a Zinacantepec 2014, i dimarts va viure
com a suplent el triomf dels seus
compatriotes Carlos Alberto Torres
Chiquis i Josué Roberto López Betillo davant Argentina per un doble
8-15.
En paleta goma frontó les sensacions també són immillorables. Després de cedir el seu lloc a Luis Ramón Molina Boliyito en el triomf de
la primera jornada davant Perú, Turi va tornar a saltar a la pista aquest
dimarts en els frontons de Bac de
Roda per imposar la seva llei davant
el xilè Martín Letelier, al que va superar còmodament en dos jocs (153 i 15-4). El full de ruta per aconseguir el títol es va complint amb pas
ferm: “Com a equip busquem el primer lloc en el medaller i a nivell personal busco les dues medalles d’or:
en frontennis i en paleta de goma”.
Tot convida a pensar que Turi aug-

Aturo Rodríguez Faisal ‘Turi’ ■ MARC CASANOVAS

mentarà la seva llegenda a Barcelona 2018 –és semifinalista de les
dues modalitats–, una cita que està
agradant molt al mexicà, que desta—————————————————————————————————————————————

Va debutar en una cita
mundialista el 2003 a
Cuba i a Barcelona 2018 vol
engreixar el seu palmarès
—————————————————————————————————————————————

ca una “molt bona organització”
que li facilita el dia a dia i l’afecte del
públic: “M’ha tocat escoltar el meu
nom per aquí, esmentar-se una mi-

ca més del comú. Està ’pare’, és una
experiència nova per a mi i miro de
gaudir-la”. Ja han passat 15 anys
des que Turi va debutar en una cita
mundialista. Va ser en el campionat
del Món sub-22 de Cuba de 2003.
Des de llavors, diversos títols mundials figuren en el seu palmarès. A
Barcelona el mexicà pot escriure
amb lletres d’or un nou capítol. El
seu joc sobre la pista dóna pas a un
discurs rotund: “El fet d’estar aquí
on van ser els Jocs Olímpics té un
toc especial però al final, sigui a Barcelona o on sigui, nosaltres venim a
guanyar.” ■

Futbol sala. Roger estarà entre dues i tres setmanes de baixa per una
microruptura fibril·lar al múscul tensor de fàscia de la cuixa esquerra

El ‘Tormalet’ comença
amb una lesió
Àlex Masana
BARCELONA

El Barça Lassa afrontarà
els dos primers enfrontaments –contra el Jaén i
contra el El Pozo– d’una
trentena dies de màxima
exigència sense Roger Ser-

rano. El gracienc, que ja es
va perdre el partit contra
el Llevant de dimarts passat, té una microruptura
fibril·lar al múscul tensor
de fàscia de la cuixa esquerra i estarà entre dues i
tres setmanes de baixa.
Aquesta petita lesió no té

res a veure amb la que el va
tenir fora de combat durant gairebé quatre mesos
la temporada passada. Roger es perdrà el dos primers duels de trenta dies
en què el Barça es veurà les
cares amb el Jaén (demà),
El Pozo (27/10), el Carta-

gena (3/11), l’O Parrulo
(6/11), el Palma (10/11) i
l’Industrias (24/11), a
més de disputar la fase elit
de la Champions League,
que determinarà qui accedeix a la final a quatre de la
màxima competició continental.
Quatre convocats
Adolfo, Aicardo, Sergio
Lozano i Juanjo figuren en
la llista de la selecció espanyola per disputar dos
amistosos contra Romania. El català Sergio González, del Ribera Navarra,
s’estrena, i també hi serà
Marc Tolrà (Benfica). ■

