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Per molt que ens avisin els homes o les dones del
temps –a la tele, a les xarxes socials, a les pantalles
informatives del metro–, de sobte un dia cauen en
picat les temperatures i ens agafa desprevinguts, a
uns més que a d’altres. Perquè plou fort durant unes
hores o perquè l’hivern, com és normal, ha vingut
per quedar-se. La qüestió és que resulta que no ens
ho esperàvem. I agafem fred. I ens constipem. I te-
nim mocs a dojo.

Per això no està de més recordar uns consells de
fisioteràpia respiratòria. Trucs d’higiene nasal que
podem fer nosaltres mateixos i que podem fer als
més menuts, a casa, que ens ajudaran a respirar mi-
llor. La higiene nasal és un tractament simple i efec-
tiu, provat científicament. Som-hi:

Dutxes nasals.
Barrejar en un got una culleradeta de sal marina

amb aigua tèbia. Omplir la xeringa, petita i individual,
amb la mescla. Posar el cap de costat i introduir l’ai-
gua amb sal pel forat nasal que queda més amunt,
sense pressionar massa la xeringa, de mica en mica,
fins que l’aigua surti per l’altre forat. Humidificarem,
reduirem crostes i ajudarem a curar la infecció, si
n’hi ha.

Desobstrucció Rinofaríngia Retrògrada.
Ensumar per cada forat nasal (una flor, un ramet

de farigola). Fer soroll de porquet o ronc per empas-
sar-se les secrecions. Mocar-se, primer tapant un fo-
rat i després l’altre. Mai els dos alhora.

I tot això, per què?
Perquè conserva la mucosa nasal sana i prepara-

da per defensar-nos. Prevé refredats, grips i faringi-
tis. Contribueix a evitar otitis infantils. Millora la fun-
ció auditiva, olfactiva i gustativa. Redueix la resposta
al·lèrgica. I millora el funcionament de les glàndules
adenoides i les amígdales.

Integreu el rentat nasal amb aigua salada a la vos-
tra higiene diària. Amb un cop al dia n’hi haurà prou.
A banda d’aigua amb sal marina, també es pot utilit-
zar sèrum fisiològic o aigua marina.
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LEB PLATA
Jordi Trias jugarà en
el Bàsquet Girona.
L’exjugador del Barça i
el Manresa, que va ser
l’MVP de la LEB Or la
temporada passada,
jugarà en el Bàsquet
Girona de Marc Gasol
fins a final de tempora-
da. El jugador torna,
doncs, a la ciutat i al
pavelló on va debutar a
l’ACB i on va fer els pri-
mers passos com a
professional abans de
signar pel FC Barcelo-
na. Trias debutarà en
el derbi de la categoria
contra el Vic el dia 24
de novembre. El Girona
ha encadenat tres der-
rotes i és fora de les
sis primeres posicions
del grup, que donen
accés a la fase prèvia
al play-off d’ascens. ■

NBA
Marc Gasol, impara-
ble un altre cop. El pi-
vot de Sant Boi va lide-
rar els Grizzlies cap a
una meritòria victòria
a domicili contra els
Bucks (113-116). Gasol
va estar especialment
encertat des del triple
(6 de 12) i va acabar
anotant 29 punts en
38 minuts de joc. Ricky
(11 punts) va ser titular
amb els Jazz en la der-
rota contra els Mave-
ricks (118-68). ■

BREUS

Jordi Trias ■

El Zalgiris Kaunas va ser el
curs passat la gran sensa-
ció de l’Eurolliga. Saras Ja-
sikevicius, que va sonar
per a la banqueta blaugra-
na, va portar l’equip lituà a
la final a quatre. Però per
arribar fins a aquella fita
va haver de fer moltes co-
ses bé i assegurar els par-
tits de casa. El factor Zalgi-
rio Arena, amb 15.442 es-
pectadors i sempre ple, va
ser decisiu. Un equip que
ha deixat de ser una sensa-
ció i que és una realitat.
Amb canvis de cromos pe-
rò amb mateix ordre i amb
una filosofia clara de joc, la
que marca el seu tècnic,
Jasikevicius, el relleu ge-
neracional de Zeljko Obra-
dovic en l’elit de les ban-
quetes a Europa. Ahir Jasi-
kevicius i Pesic van tenir
una picabaralla després
que el tècnic blaugrana va
dir que el Zalgiris pot pre-
parar el partit millor per-
què la lliga lituana és flui-

xa. Saras hi va respondre:
“Hi ha equips millors que
el Fuenlabrada.” Feia refe-
rència a l’equip que va
trencar la imbatibilitat
dels blaugrana a l’ACB.

El Barça intentarà pes-
car enmig d’aquest gran
ambient. En una pista on
ha perdut les seves dues
darreres visites. Els de Pe-
sic necessiten donar un
cop sobre la taula i demos-
trar que les darreres victò-
ries, tot i ser contra rivals
de menys entitat, no han
estat casualitat. Seraphin,
que va quedar fora de la
convocatòria contra el
Múrcia, i Claver, que no va
jugar, semblen dos fixos i
fora podrien tornar a que-
dar Smits o Pustovoy. Qui
tornarà a Kaunas és Pan-
gos, que sap el potencial del
Zalgiris, que és l’equip de la
competició que menys tri-
ples llança en relació amb ls
tirs de dos, però és el segon
amb millor percentatge
d’encert (41%). Dins la pin-
tura, Davies lidera, i el vete-
rà Jankunas distribueix. ■

Saras i 15.442 més
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Eurolliga. El Zalgirio Arena és un factor decisiu per a un
Zalgiris que sap a què juga i que no abaixa el seu llistó

Zalgirio Arena és un dels escenaris més fascinants de bàsquet ■ ZALGIRIS
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Tècnic: Saras Jasikevicius

Wolters i
Davies

14,5

Intens, bon un contra
un i capacitat ofensiva.
Tot terreny a Kaunas.

0 Brandon Davies P 2,08
1 Derrick Walton Jr. A 1,85
3 Nate Woltlers B 1,93
7 Thomas Walkup A 1,93
9 Leo Westermann B 1,98
13 Paulius Jankunas P 2,05
17 Laurynas Birutis P 2,13
21 Arturas Milaknis A 1,95
30 Aaron White P 2,06
40 Marius Grigonis A 1,98
44 A. Kavaliuaskas P 2,08
92 Edgaras Ulanovas A 1,99 

19 h (Movistar, 53)
Zalgirio Arena

ZALGIRIS
KAUNAS


