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Segons el diccionari, una variu o variça és la dilata-
ció permanent d’una vena, generalment de la cama,
produïda per l’acumulació de la sang. Però segur
que a molts dels nostres lectors i lectores no els ca-
lia cap definició perquè, per desgràcia, ja saben què
se sent. Coneixen perfectament aquella sensació
d’inflor, de cames pesants, el canvi de color de la pell
i aquell formigueig que pot ser també picor, ganes
de gratar-nos. Tot plegat, molèsties que la fisioterà-
pia pot ajudar-nos a eliminar, pal·liar i, també, preve-
nir.

Hi ha tècniques molt útils com ara la pressoterà-
pia, els electroestimuladors, el massatge manual per
al drenatge localitzat i, fins i tot, programes d’exerci-
cis actius que prevenen l’aparició de més varius o
d’úlceres varicoses (que són aquelles varius que no
han tingut un tractament adequat i, per tant, persis-
teixen).

Però, per què surten, les varius? Els motius poden
ser una predisposició genètica o el fet d’estar dem-
peus moltes hores o en posicions que dificulten la
circulació. Així que si apareixen els símptomes hau-
ríem de mirar de limitar aquelles tasques que ens
exigeixin estar dempeus o asseguts molt de temps.
També cal evitar usar aigua massa calenta a la dutxa
i el fet d’exposar les cames al sol o a qualsevol altra
forma de calor com la cera calenta, les saunes...

En canvi, va molt bé, quan ens dutxem, acabar
sempre realitzant-nos un massatge amb aigua fre-
da, des del turmell fins a la cuixa. I també ajuda, i
molt, realitzar activitats aeròbiques suaus a diari
com caminar, nedar, pedalar; evitar el sobrepès amb
una dieta equilibrada i fugir com de la pesta del ta-
bac, del cafè i de les begudes alcohòliques.

Més consells útils: col·locar un coixí que ens aixe-
qui les cames, al llit, quan dormim; no portar talons
de més de sis centímetres, i, en viatges llargs amb
cotxe, parar per estirar les cames i caminar almenys
cada dues hores. I en qualsevol cas, pregunteu al fi-
sioterapeuta de confiança.

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

Massa sang a
les camesEl primer assalt de la final

de la lliga entre el Movistar
Inter i el Barça Lassa es va
decidir en la pròrroga.
L’efectivitat dels madrile-
nys va ser decisiva en un
partit en què el Barça va
merèixer molt més. Demà
el conjunt blaugrana té la
segona oportunitat per
marxar de Torrejón capgi-
rant el factor camp.

Ahir, el primer temps va
ser mirall del que va passar
en tot el duel; el Barça va
ser millor, però l’Inter va
fer pagar molt els errors.
Sergio Lozano va afusellar
Jesús Herrero en la prime-
ra ocasió clara dels blau-
grana. A l’altra porteria,
però, els locals no van fa-
llar; Gadeia, aprofitant un
desajust dels blaugrana, es
va regirar i va batre Paco
Sedano. El gol no va allu-
nyar el Barça del seu full de
ruta. Els moviments a les
banquetes eren d’escacs;
Carlos Ortiz va ballar amb
Ferrão en una primera ro-
tació llarguíssima, mentre

que Dyego i Ricardinho no
van deixar la pista gairebé
fins al minut 8. La segona
rotació blaugrana va dis-
posar de millors ocasions i
Leo Santana va tenir l’em-
pat després d’un xut que
va marxar llepant el pal.

L’oportunitat clara, pe-
rò, va ser de Ferrão. El xut
del pivot brasiler va picar
amb Jesús Herrero i va
tocar el pal. El rebuig va
deixar la pilota morta dins
l’àrea, el mateix Ferrão es
va llançar a buscar el gol i
Rafael va fer el mateix per
evitar-ho. La pilota va aca-
bar entrant, però els àrbi-
tres des de la seva posició
no ho van veure i el gol
no va pujar al marcador.
El Barça dominava, mana-
va, tenia paciència i sot-
metia un Inter ben tancat

davant de la seva porteria.
I quan més mereixien
l’empat els homes d’An-
dreu Plaza, l’estratègia va
servir l’Inter per colpejar
de nou. Borja va aprofitar
un altre desajust defensiu
per fer el 2-0.

En l’inici del segon
temps, l’Inter va canviar la
cara. Va estirar-se i va dis-
posar de diverses ocasions
per fer el 3-0. Fins i tot els
madrilenys van atacar du-
rant dos minuts en supe-
rioritat després de l’expul-
sió d’Esquerdinha, que va
veure una segona targeta
groga per haver protestat
una primera que li van
mostrar els àrbitres per
una entrada.

L’èxit de la defensa en
inferioritat –destacable
els dos minuts de Rafa Ló-

pez, que no havia jugat
gens en les semifinals– va
donar ales a un Barça que,
instants després, va reta-
llar la distància amb un
xut de Leo Santana. El gol
va presagiar els millors mi-
nuts en el segon temps
dels blaugrana, que van
forçar dos dobles penals; el
primer el va aturar Jesús
Herrero, però Sergio Loza-
no, quan ja s’havia vestit
amb la samarreta del por-
ter jugador, va transfor-
mar el segon. El marcador
no es va moure i el primer
assalt de la final de la lliga
es va decidir en la pròrro-
ga. Aleshores, Carlos Ortiz
va fer el 3-2 en el segon
temps i Pola, amb el Barça
jugant de 5, va donar el pri-
mer punt de l’eliminatòria
a l’Inter. ■

Futbol sala. El Barça fa mèrits per endur-se el primer assalt de la final però
acaba cedint davant l’efectivitat de l’Inter tot i forçar la pròrroga després d’un 2-0

Domini sense premi

Àlex Masana
BARCELONA / MADRID

Ferrão cau davant de Ricardinho i Adolfo, en una acció del primer partit de la final de la lliga ■ EFE

MOVISTAR INTER: Jesús Herrero,
Carlos Ortiz, Gadeia, Ricaridnho i Elisan-
dro –cinc inicial–, Pola, Rafael Rato,
Humberto, Borja, Daniel i Bebe.

FC BARCELONA LASSA: Paco Se-
dano, Aicardo, Sergio Lozano, Dyego i
Ferrão -cinc inicial-, Esquerdinha, Rivi-
llos, João Batista, Leo Santana i Joselito.

GOLS: 1-0 (2’) Gadeia. 2-0 (16’) Borja.
2-1 (32’) Leo Santana. 2-2 (38’) Sergio Lo-
zano. 3-2 (34’) Ortiz. 4-2 (35’) Pola.

ÀRBITRE: Felipe i Urdanoz. Van ex-
pulsar Esquerdinha (31’).

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

INTER 4

BARÇA 2

El saltador d’alçada qata-
rià Mutaz Essa Barshim i la
corredora de 800 m sud-
africana Caster Semenya
continuen comandant
amb mà de ferro les seves

especialitats en la lliga del
Diamant, i ahir van sege-
llar una nova victòria en els
Bislett Games d’Oslo. Bars-
him va respondre a la pres-
sió del rus Danil Lisenko
(2,33 m) amb un vol per so-
bre dels 2,36 m. El qatarià
va intentar després sense

èxit sobrepassar el llistó a
2,40 m. Semenya va tor-
nar a imposar la seva su-
premacia en les dues voltes
a la pista. La migfondista
de Burundi Francine
Niyonsaba va fer un intent
de superar-la a l’inici de
l’últim revolt, però la doble

campiona olímpica i triple
mundial no es va immutar
i es va escapar amb relativa
comoditat en els últims
150 metres. Va creuar la
meta en 1:57.25.

L’afició local també va
vibrar amb el duel de 400
m tanques entre el qatarià
Abderrahman Samba, una
de les sensacions de la tem-
porada, i el noruec Karsten
Warholm. L’asiàtic va arri-
bar molt més sencer al
tram final i va vèncer amb
47.60, seguit per l’ídol lo-
cal, amb 48.22. La milla de
somni va ser per al kenyà
Elijah Motonei Manangoi
(3:56.95). ■

Atletisme. El saltador qatarià i la migfondista sud-africana imposen la
seva llei en els Bislett Games i reforcen el lideratge en la lliga del Diamant

X. Agustí
BARCELONA / OSLO

Barshim i Semenya,
intractables a Oslo

BREUS
ATLETISME. 

Bragado, González i Juárez,
preseleccionats per a l’europeu
Barcelona.  Jesús Ángel García Bragado (ISS l’Hospi-
talet), Raquel González (FC Barcelona) i Mar Juárez
(Avinent Manresa) figuren entre els tretze preselec-
cionats de la federació espanyola per competir en les
proves de marxa de l’europeu de Berlín. Bragado,
que afrontarà el seu setè europeu, continua en actiu
quan ja es compleixen 25 anys del títol mundial de
50 km a Stuttgart. González (20 km), que va recupe-
rant el nivell després d’un any marcat per les lesions,
disputarà el seu segon europeu, mentre que Juárez
(50 km) debutarà en un gran campionat. ■ X.A.


