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BREUS
TENNIS

Thiem, Nishikori i Tsitsipas, al
Barcelona Open Banc Sabadell
Barcelona. L’austríac Dominic Thiem (8è de
l’ATP), el japonès Kei Nishikori (9è) i el grec Stefanos Tsitsipas (15è) jugaran la 67a edició del Barcelona Open Banc Sabadell del 20 al 28 d’abril al
RCT Barcelona. Després de l’anunci de Rafa Nadal, que defensarà l’onzè títol, l’organització perfila un cartell de luxe. Thiem, finalista el 2017, competirà per cinquena vegada. Campió el 2014 i el
2015, Nishikori torna a un dels seus tornejos preferits. El jove Tsitsipas, darrer finalista, ha estat
la gran sensació en els últims mesos i va ser campió en les Next Gen a Milà.■

L’enuresi nocturna
El càstig no serveix de res. I fer-lo sentir culpable,
encara menys. Si el vostre fill mulla el llit a les nits,
pressionar-lo i angoixar-lo no l’ajudaran a superarho, al contrari. Es desperta moll i us desperta cridant, hi aneu i us el trobeu queixós i avergonyit
perquè s’ha fet pipí a sobre. Sobretot: no us hi enfadeu.
Aquesta setmana volem parlar-vos de l’enuresi
nocturna, que és aquesta orina que se li escapa a
la canalla mentre dorm. Què podem fer? El millor
és parlar-hi, parlar amb ells i fer-los saber que no
estan sols, que molts altres nens també ho pateixen.
I d’altra banda, cal valorar –nosaltres, i ells també– cada “nit seca” com l’èxit que és. Una nit que
no hem mullat, que hem controlat el pipí: “Bravo,
et fas gran i cada vegada passarà menys, fins que
ja no tornarà a passar més.” Feliciteu-lo cada vegada que no se li escapi l’orina, d’aquesta manera
li reforçareu l’autoestima. Veurà que és possible
sortir-se’n, s’ho creurà, creurà en ell mateix. I
aquest és el primer pas per superar-ho.
També cal recordar que és important no despertar els nens a la nit per fer-los anar a orinar: no
ajudarà a normalitzar el ritme nocturn. S’ha
d’anar al lavabo abans d’anar a dormir, i quan ens
aixequem al matí, però no de matinada. Cal anar
inculcant els bons hàbits a poc a poc, sense accions sobtadesa a deshora.
Tampoc no és bona idea limitar la ingesta d’aigua dels nanos: no és la solució. El nen ha de beure sempre que tingui set. Aigua, és clar. Evitem, això sí, begudes excitants (com ara cafès o tes), sobretot abans d’anar a dormir. I treballeu amb ells
tècniques de relaxació, els ajudarà a baixar els nivells d’estrès.
Si tot això no donés resultat, consulteu un expert: el tractament de fisioteràpia en nens no és
invasiu i sol ser efectiu. Abans d’iniciar un tractament fisioterapèutic, però, cal visitar-se amb un
uròleg pediàtric.

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

Natació. L’hongaresa, inscrita en vuit proves del mundial de Hangzhou, queda
apartada per primer cop del podi amb un quart lloc en els 200 m esquena

Hosszú no és immune a
l’esforç acumulat
Pere Gelada

Resultats

BARCELONA

—————————————————————————————————

El calendari de Katinka
Hosszú en el mundial de
piscina curta de Hangzhou (Xina) és majúscul,
només a l’abast de nedadors fora de sèrie. Ni més
ni menys que vuit proves
repartides en set dies,
amb el repte d’obtenir medalla en totes vuit. Aquesta fita, però, s’ha esfumat
després que ahir l’hongaresa quedés quarta en la final dels 200 m esquena. El
desgast acumulat després
de tres dies de competició
no va ajudar Hosszú, que
és recordista de la prova
però que ahir va anar a remolc al llarg de la cursa. La
reacció en els últims 25
metres no va ser suficient
per pujar a un podi liderat
per la nord-americana Lisa Bratton (2:00.71).
El resultat impedeix a
l’hongaresa ampliar el botí
que ja acumula a Hangzhou –dues medalles d’or i
una de plata–, però encara
aspira a repetir la col·lecció
de set medalles que es va
penjar fa dos anys a Windsor (Canadà). De moment,
per a avui ja està classificada per a la final del 100 m
estils amb el millor temps.
Un altre dels protagonistes de la jornada va ser
el rus Kirill Prigoda, que va
arrodonir l’or assolit en els
200 m braça amb un nou
rècord mundial de la prova
(2:00.16). L’altra plusmarca global de la jornada va
anar a càrrec de l’equip de

DONES: 200 m esquena (final)
1a. L. Bratton (Estats Units) ...... 2:00.71
2a. K. Backer (Estats Units) ...... 2:00.79
3a E. Seebohm (Austràlia) ......... 2:01.37
4a. E. Hosszú (Hongria) ...............2:01.99

200 m esquena (elimin.)
12a A. Zamorano (St. Andreu) 2:06.03

800 m lliure
1a. J. Wang (Xina) ............................ 8:04.35
2n.S. Quadarella (Itàlia)..............8:08.03
3a. L. Smith (Estats Units).......... 808.75

100 m lliure
1a. R. Krowowidjojo (Holanda)..... 51.14
2a. F. Heemskerk (Holanda) .......... 51.60
3a. M. Comerford (Estats Units) ..51.63

100 m estils (semifinals)
1a. K. Hosszú (Hongria) .....................57.69
2n. R. Inai (Japó) .................................. 58.04
3a A. Atkinson (Jamaica) ............... 58.20
14a. L. Muñoz (St. Andreu) ........ 1:01.69

La nedadora hongaresa, en acció durant la final femenina
dels 200 m esquena ■ EFE

Nou rècord estatal de Lidón Muñoz
(CN Sant Andreu) en els 100 m estils
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El rècord d’Espanya dels
100 m estils en piscina curta queda fixat en els
1:00.69 signats ahir a
Hangzhou per Lidón Muñoz. La nedadora castellonenca del CN Sant Andreu
va establir aquest nou registre en la jornada de tarda del campionat, després
que en la matinal ja aconseguís registres d’1:00.71,
per sota de l’anterior millor
marca (1.00.80), que acreditaven conjuntament Mireia Belmonte i Duane da
Rocha. Per contra, la bona
actuació de la castellonenca no va ser suficient per

aconseguir un dels vuit bitllets de finalista, ja que va
quedar en la 14a posició de
les semifinals. Pel que fa a
Àfrica Zamorano (CN Sant
Andreu), va tancar la seva
participació en aquest
mundial amb un 12è lloc en
les eliminatòries dels 200
m esquena (2:06.03), mentre que Jessica Vall (CN
Sant Andreu) va entrar en
contacte amb la piscina de
Hangzhou en les eliminatòries dels 100 m estils (23a
amb 1.01.79). Tot just una
presa de contacte de cara
als 100 i 200 m braça, en
què centra els objectius.

Motor. El pilot de trial tarragoní, campió del món ‘indoor’ l’any 2002,
plega perquè no ha pogut tancar un pressupost per cobrir el curs

Cabestany es retira
L’Esportiu
TARRAGONA

El pilot Albert Cabestany
(Tarragona, 1980), que ha
acumulat títols mundials
des de la seva estrena en
l’elit, entre altres un títol
individual indoor el 2002 i
25 títols mundials en la copa de les Nacions, ha
anunciat avui la seva reti-

rada definitiva per qüestions econòmiques després de 22 temporades.
“Me’n vaig satisfet, sabent
que he lluitat per una plaça al podi fins a l’última
cursa. El motiu del meu
adeu no és altre que no haver trobat un pressupost
que m’hagi permès afrontar amb garanties la temporada; aquest ha estat el

detonant”, assegura Cabestany mitjançant un comunicat.
Cabestany, Marc Colomer, Adam Raga i Toni
Bou són els únics catalans
que han guanyat mundials
indoor. El tarragoní va començar a l’equip Beta i
posteriorment va militar a
Gas Gas i a Sherco. En el
seu comiat, el pilot tarra-

100 m estils (eliminatòries)
23a. J. Vall (St. Andreu) ................ 1:01.79

HOMES: 200 m braça (final)
1r.K. Prigoda (Rússia) ....... 2:00.16 (RM)
2n. H. Qin (Xina) .................................2:01.15
3r M. Koch (Alemanya) ................. 2:01.42

100 m papallona (final)
1r. C. le Clos (Sud-àfrica) ................ 48.50
2n. C. Dressel (Estats Units) .......... 48.71
3r. Z. Li (Xina).......................................... 49.25

MIXT: 4x50 m estils
1r. Estats Units ...................... 1:36.40 (RM)
2n. Holanda ........................................... 1:37.05
3r. Rússia ............................................... 1:37.33

4x50 m estil mixt dels Estats Units. Caeleb Dressel
va ser clau a l’hora d’inscriure el nou rècord
(1:36.40) ja que en l’últim
relleu va remuntar els més
de dos segons de desavantatge que acumulava
l’equip americà. Una bona
manera de rescabalar-se
de la final dels 100 m papallona, en què Dressel va ser
superat per Chad le Clos en
el frec a frec per l’or. ■

goní ha anunciat que continuarà lligat al món del
trial, tot i que no ha revelat
com. El seu extens palmarès inclou la disputa de
309 grans premis i nou
victòries i 84 podis en el
mundial a l’aire lliure, a
més de 18 victòries i 72 podis en el mundial indoor,
en el qual va ser vuit cops
subcampió. També ha estat 15 vegades campió del
món de la copa de les Nacions a l’aire lliure, deu vegades campió de la copa de
les Nacions indoor, tres
vegades campió d’Espanya indoor i campió d’Espanya a l’aire lliure. ■

