
 MÉS ESPORT · 17
L’ESPORTIU. DIVENDRES, 18 DE MAIG DEL 2018

L’hivern és temps de mocs, però ara, a la primavera,
tampoc ens n’acabem de desempallegar, dels mocs.
Per això no hi és mai de massa recordar uns quants
consells de fisioteràpia respiratòria, trucs d’higiene na-
sal que podem fer nosaltres mateixos a cas i que tam-
bé podem fer fer als més menuts i que ens ajudaran a
respirar millor.

Les infeccions més habituals en nens són les infec-
cions de les vies altes: rinitis, faringitis, otitis i sinusitis,
que si es compliquen poden donar lloc al comença-
ment d’una infecció de vies baixes i causar infeccions
cròniques. La higiene nasal és un tractament simple,
segur i molt ben tolerat tant en nens com en adults, i
està provada científicament. Som-hi:

Dutxes nasals. Tres passos ben simples. 1. Barrejar
en un got una culleradeta de sal marina amb aigua tè-
bia. 2. Omplir la xeringa, petita i individual, amb la mes-
cla. 3. Posar el cap de costat i introduir l’aigua amb sal
pel forat nasal que queda més a dalt, sense pressionar
gaire la xeringa, de mica en mica, fins que l’aigua surti
per l’altre forat. Humidificarem, reduirem crostes i aju-
darem a guarir la infecció, si n’hi ha.

Desobstrucció rinofaríngia retrògrada. També en
tres còmodes passos. 1. Ensumar per cada forat nasal
(una flor, un ramet de farigola). 2. Fer soroll de porquet
o ronc per empassar-se les secrecions. 3. Mocar-se,
primer tapant un forat i després l’altre. Mai els dos al-
hora.

I tot això, per què? Perquè conserva la mucosa na-
sal sana i preparada per defensar-nos. Perquè prevé
refredats, grips i faringitis. Perquè contribueix a evitar
otitis infantils. Perquè millora la funció auditiva, olfacti-
va i gustativa. Perquè redueix la resposta al·lèrgica. I
perquè millora el funcionament de les glàndules ade-
noides i de les amígdales.

Integreu el rentatge nasal amb aigua salada a la
vostra higiene diària. Amb un cop al dia n’hi haurà
prou! A banda d’aigua amb sal marina, també es pot
utilitzar sèrum fisiològic o aigua marina.
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Higiene nasal contra
les al·lèrgies

L’afició catalana té ben in-
terioritzat el relat dels cir-
cuits Honda i els circuits
Yamaha d’ençà de finals
dels anys vuitanta, quan
Sito Pons va vèncer dos tí-
tols de 250 cc amb la moto
de l’ala daurada enfron-
tant-se al malaguanyat
Joan Garriga amb la dels
tres diapasons. Ara po-
dem desenterrar les cròni-
ques d’aquells dies de vi i
roses per presentar el GP
de França. No debades, Le
Mans –un traçat curtet,
amb un primer sector tèc-
nic i moltes frenades–
plau a Yamaha, que hi ha
guanyat set dels últims
deu anys, els tres últims
seguits i els dos últims,
amb doblet. L’any passat,
el doblet anava pel camí de
ser un triplet fins a l’últim
gir, quan Valentino Rossi
va caure i Johann Zarco va
heretar el segon lloc (el seu
primer podi a MotoGP).

El vencedor del 2017 va
ser Maverick Viñales, que
a Le Mans va aconseguir la
tercera victòria del curs en
cinc proves. És el circuit
que el va veure guanyar en
el mundial (2011, 125 cc) i
també pujar al podi en Mo-
toGP (2016, Suzuki) per
primer cop. Però l’endemà
l’empordanès va encetar
un dejuni que encara du-
ra. Gairebé tan llarga és la
crisi tècnica de Yamaha
–problemes d’electrònica i
tracció–, que d’aleshores
ençà només ha guanyat
una cursa més, a Assen,
amb Rossi, fa onze mesos.

En canvi, per trobar l’úl-
tim triomf d’una Honda

cal retrocedir fins al 2014.
Llavors va guanyar Marc
Márquez, però l’any pas-
sat el cerverí va caure. Per
la seva banda, el seu com-
pany Dani Pedrosa ha re-
velat que té líquid al maluc
arran de la caiguda a Je-
rez. Després del test de la
setmana entrant a Mont-
meló decidirà què pot fer.

Àlex i Aleix, renovats
El cap de setmana a Le
Mans va engegar ahir amb
la renovació d’Àlex Rins
per Suzuki i d’Aleix Espar-
garó per Aprilia, tots dos
fins al final del 2020. “A
Suzuki m’hi trobo com a
casa.” “El meu objectiu
–gairebé una obsessió– és
posar la RS-GP al podi”,
van manifestar el barcelo-
ní i el de Granollers al mi-
cròfon de Movistar. ■

Aniversari infeliç
Valentí Fradera
BARCELONA

Motociclisme. Viñales compleix a Le Mans un any de
dejuni en el mundial de MotoGP i Yamaha, onze mesos

Viñales contempla l’últim triomf a MotoGP, fa un any ■ AFP
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Thomas Lüthi (Kalex) 
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La Mans
CIRCUIT

4,185 km
LLARGADA

5 a l’esquerra i 9 a la dreta
REVOLTS

> Diumenge (Movistar MotoGP)
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Maverick Viñales (Yamaha)
Johann Zarco (Yamaha)
Dani Pedrosa (Honda)

Podis 2017

5. GP de França

El Junior de Sant Cugat
disputa des d’avui fins di-
lluns l’Eurohockey Club
Trophy, la segona compe-
tició europea de clubs, a
Dublín. L’entitat santcu-
gatenca no vivia cap expe-
riència continental des de
l’any 1993 a Birmingham.

En format de lligueta, les
santcugatenques es veu-
ran les cares amb el Lille
francès (avui, 15.30 h), el
Krylatskoye rus (demà) i
el Monkstown irlandès
(diumenge). Dilluns dis-
putaran un darrer partit
amb l’equip de l’altre grup
que hagi acabat classificat
en la mateixa posició. “És
aire nou, un torneig dife-

rent i una experiència bo-
nica que poca gent pot viu-
re, n’hem de gaudir”, ex-
plica Carlota Petchamé, la
capitana de l’equip. “Ens
anirà bé per afrontar la
part decisiva del curs. Ve-
nim d’uns mesos irregu-
lars i crec que Europa ens
pot servir com a al·licient
per tornar a competir amb
garanties”, conclou. ■

El Junior torna a Europa

Hoquei sobre herba. L’equip santcugatenc disputa l’Eurohockey Club
Trophy 25 anys després de la darrera participació continental

Àlex Masana
SANT CUGAT DEL VALLÈS

JOCS MEDITERRANIS
El cupó de l’ONCE, de
Tarragona 2018. El
cupó de l’ONCE de di-
marts que ve es dedica
als Jocs Mediterranis i,
així, la mascota Tarra-
cus il·lustrarà cinc mi-
lions i mig de cupons.
El cupó arribarà po-
ques setmanes abans
de la cita esportiva
prevista del 22 de juny
a l’1 de juliol i, a més de
Tarracus, hi figuraran
elements emblemàtics
de la ciutat com ara la
catedral o el Balcó del
Mediterrani. ■

PIRAGÜISME
Craviotto, a la copa
del món. El lleidatà
Saúl Craviotto disputa-
rà a partir d’avui i fins
diumenge la primera
copa del món 2018
que es disputarà a
Szeged (Hongria). El
català i el gallec Cris-
tian Toro tornaran a
competir en K2 200 m
des que van guanyar
l’or olímpic l’any 2016.
Craviotto també s’es-
trenarà en el K4 500,
en què va entrar fa po-
ques setmanes, i com-
pletarà l’embarcació
dels gallecs Cristian
Toro i Rodrigo Germa-
de i el balear Marcus
Cooper. ■

NATACIÓ
Ledecky trenca el rè-
cord mundial de
1.500 m. La nord-
americana Katie Le-
decky va esmicolar el
seu propi rècord mun-
dial de 1.500 m amb
una marca de 15:20.48
que rebaixa cinc se-
gons l’anterior
(15:25.48), que datava
del mundial del 2015.
Ledecky ho va fer en la
primera prova com a
professional a Indiana-
polis, després d’haver
renunciat a les condi-
cions d’amateur. La
nord-americana té les
vuit millors marques
de sempre en la dis-
tància. ■

WATERPOLO
Nani Guiu, director
tècnic de la catalana.
L’entrenador Nani Guiu
ha signat el contracte
com a nou director
tècnic de waterpolo de
la Federació Catalana
de Natació per quatre
anys, fins al 2022. Ha
dit que l’omple d’il·lu-
sió i alhora de respon-
sabilitat. ■

BREUS BREUS
MOTOR. WRC

Tänak, primer líder a Portugal
Porto. Ott Tänak va fer l’escratx en el primer tram
del ral·li de Portugal, ahir al vespre. El pilot de Toyota
va avantatjar Ogier (Ford) i Suninen (Ford) de 0.4, i
Mikkelsen (Hyundai) i Meeke (Citroën), d’1.4. ■

MOTOR. INDYCAR

Servià arrenca bé a Indy
Indianapolis. Oriol Servià va ser vintè en la primera
sessió lliure de les 500 Milles d’Indianapolis
(358,396 km/h) i novè en la segona (361,996). Mar-
co Andretti va ser el més ràpid (365,407). ■


