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N’hi ha que no. N’hi ha que diuen “ja dormiré quan
em mori”, i estiren al màxim el seu temps, fent tot
d’activitats, que a vegades sembla que els seus dies
tinguin més de vint-i-quatre hores. I està bé, però
també cal reposar.

La majoria de persones passen una tercera part
de la vida dormint. Vuit hores de son al dia, sol ser la
mitjana i també el més recomanable. Perquè dormir
regenera les nostres cèl·lules, recarreguem piles.

Però no és només això el que hem de tenir en
compte. També cal vetllar per la postura, pel tipus de
coixí i de matalàs, pel soroll i la llum que ens envol-
ten, per la temperatura ambient i per mantenir una
bona respiració.

De tot això parlava, el videoconsell corresponent
al mes de novembre de la campanya “12 mesos, 12
consells de salut”, en què participa el CFC, i que us
convidem a veure i compartir, a través de la nostra
web: es titula “La importància del son”.

Un bon son demana una posició corporal horit-
zontal i que únicament en casos de malalties cardio-
vasculars s’elevin el cap o les cames. També s’acon-
sella que les persones amb reflux dormin amb el
capçal del llit elevat o sobre el seu costat esquerre
(mai sobre el dret). Consells pràctics com aquests
són els que dona el vídeo esmentat.

També coses òbvies com que és millor evitar llits i
matalassos amb components metàl·lics, que puguin
provocar sorolls incòmodes, així com llums massa
brillants provinents de tauletes o telèfons mòbils.

Pel que fa a la temperatura ambient, l’ideal són 21
graus, una humitat d’entre el 60 i el 85% i una roba
de llit i matalàs transpirables, que ajudaran el cos a
realitzar els canvis tèrmics necessaris durant el son.

Els experts recomanen matalassos amb el factor
de suport SAG=2 (en què la part superior del mata-
làs és dues vegades més suau que la inferior) i re-
corden que deu anys és el seu temps estimat de vi-
da útil (un bon somier multilàmines ajuda).

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

La importància del
son

TOBOGAN
Selecció de futurs pi-
lots. El CAR de Sant
Cugat serà avui l’esce-
nari d’unes proves or-
ganitzades per la Fede-
ració Espanyola d’Es-
ports de Gel a la recer-
ca de sis candidats per
formar un equip de to-
bogan. El projecte està
liderat pel mateix An-
der Mirambell i el seu
preparador físic, Ber-
nat Buscà. ■

BIATLÓ
Sanció a nou biatle-
tes kazakhs. La Unió
Internacional de Biatló
ha sancionat provisio-
nalment nou kazakhs
per possessió de subs-
tàncies dopants troba-
des en unes inspec-
cions a Itàlia i Àustria.
Els afectats són Galina
Vixnevskaia, Alina Rai-
kova, Darya Klimina-
Ussanova, Olga Polto-
ranina, Yan Savitski,
Maxim Braun, Anna
Kistanova, Anton Pan-
tov i Vassili Potkoritov.
Tots ells van ser sot-
mesos a proves de do-
patge, que van donar
resultats negatius. ■

MOTOR
2x1 al GP de Catalu-
nya de Fórmula 1.Els
que comprin avui en-
trades de la tribuna B
per mitjà del web del
circuit per al GP del
maig en rebran dues
per 225 euros. ■

BREUS

Amb els títols decidits en
favor de Lewis Hamilton i
Mercedes, el comiat de
Fernando Alonso de la F-1
i la confirmació que Ro-
bert Kubica serà pilot de
Williams el 2019 van aca-
parar ahir l’atenció en la
jornada prèvia del GP
d’Abu Dhabi, l’última cita
del mundial de F-1. El pilot
polonès disputa avui la pri-
mera sessió lliure amb
l’FW41 –ja ho va fer al Cir-
cuit de Barcelona-Catalu-
nya i al Red Bull Ring– i di-
marts el compartirà amb
George Russell –el seu nou
company– en el test oficial
d’Abu Dhabi. Kubica, de
33 anys, tornarà a compe-
tir en F-1 després de vuit
anys apartat de la catego-
ria reina, arran d’un acci-
dent en un ral·li que l’ha
deixat amb la mobilitat li-
mitada en el braç dret.
“Estic content de no ha-
ver-me rendit mai”, va dir.

I si uns venen, altres
se’n van. Abu Dhabi serà
l’últim gran premi d’Alon-
so, que el 2019 se centrarà
en “nous reptes perso-
nals”, incloent-hi una se-

gona participació en les 24
Hores de Le Mans i les 500
Milles d’Indianapolis. En
el comiat de la F-1, el bi-
campió asturià lluirà una
decoració especial en el
McLaren, amb els colors
del casc al capó del motor.
“Serà una cursa especial i
emotiva”, va dir. També
deixaran la F-1 després
d’Abu Dhabi Vandoorne
–el company d’Alonso ani-
rà a la fórmula E– i Erics-
son, que el 2019 competi-
rà en l’Indycar i, per tant,
es retrobarà amb Alonso a
les 500 Milles. ■

Alonso s’acomiada
i Kubica torna
V.F.
BARCELONA

Fórmula 1. L’asturià disputa el seu últim gran premi a
Abu Dhabi i el polonès serà pilot de Williams el 2019

Kubica, ahir ■ EFE

LONGITUD
5,554 km
TOTAL CURSA
305,355 km
VOLTES
55

GP D’ABU DHABI21

REVOLTS: 21 (9 dreta / 12 esq.)

DEBUT EN EL MUNDIAL: 2009

VOLTA RÀPIDA EN CURSA:
1:40.279 Sebastian Vettel 
(Red Bull-Renault) el 2009

GUANYADORS ANTERIORS
2016 Lewis Hamilton (Mercedes)
2015 Nico Rosberg (Mercedes)
2014 Lewis Hamilton (Mercedes)
2013 S. Vettel (Red Bull-Renault)
2012 K. Räikkönen (Lotus-Renault)

HORARIS
Divendres
10.00-11.30 h: 1a sessió lliure
14.00-15.30 h: 2a sessió lliure
Dissabte
11.00-12.00 h: 3a sessió lliure
14.00-15.00 h: qualificació
Diumenge
14.10 h: cursa

Yas Marina

PODI 2017
Valtteri Bottas
(Mercedes)

Lewis Hamilton
(Mercedes)

Sebastian Vettel
(Ferrari)

La selecció catalana de
futsal obrirà l’eliminatò-
ria de quarts de final del
mundial sub-20 de Colòm-
bia amb el partit contra
Sud-àfrica (22.30 h, hora
catalana). Catalunya va
aconseguir la classificació
per als quarts de final des-
prés d’assolir l’empat con-
tra el Marroc (5-5) amb
tres gols en set minuts i
amb un últim gol a només
cinc segons del final de
l’enfrontament.

El duel entre Catalunya
i el Marroc va ser de màxi-

ma tensió i fins a dos juga-
dors catalans –el porter
Pans i el capità Claus– van
patir agressions dels seus
rivals. Amb l’empat con-
tra el Marroc, la selecció
de Jordi Castejón va aca-
bar segona del grup A,
amb tres punts, només
superada per l’Argentina,

que va guanyar tots els
seu partits de la fase regu-
lar. El rival de Catalunya
en els quarts de final, Sud-
àfrica, va acabar segona
del grup B amb quatre
punts i un balanç de dues
victòries i una derrota.

En la resta d’empare-
llaments de quarts de fi-

nal, que es jugaran ja du-
rant la matinada de dis-
sabte (hora catalana) al
Coliseo Cubierto de Valle-
dupar, el Brasil s’enfron-
tarà amb Itàlia (a mitja-
nit); Colòmbia, amb el Pa-
raguai (1.30 h), i l’Argen-
tina contra el Marroc
(3.00 h). ■

Catalunya vol
les semifinals
L’Esportiu
BARCELONA

Futsal. S’enfronta avui en els quarts de final
del mundial sub-20 a Sud-àfrica (22.30 h)

Avui
Catalunya-Sud-àfrica.....................22.30 h

Demà
Brasil-Itàlia ........................................00.00 h
Colòmbia-Paraguai ............................1.30 h
Argentina-Marroc ..............................3.00 h Els catalans celebren un gol contra el Marroc ■ FUTSAL.CAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Quarts de final

Marc Márquez s’operarà
de l’espatlla a principis de
desembre, segons va con-
firmar ahir en un acte pro-
mocional a Saragossa. El
pilot català va assegurar
que la seva espatlla “està al

límit” i que ja no pot
“aguantar més.” Durant
aquesta temporada ha tin-
gut problemes amb l’es-
patlla que no es van conèi-
xer fins que li va sortir de
lloc durant la celebració
del seu cinquè títol mun-
dial de Moto GP, en el
Gran Premi del Japó. ■

Motor. El campió del món serà intervingut
de l’espatlla que li va sortir de lloc al Japó

L’Esportiu
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Márquez s’operarà a
principis de desembre


