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Les dianes per a nens són un gran invent. Atenció:
no les de dards que hi ha en alguns bars, sinó aque-
lles dianes folrades de roba que es pengen d’un clau
de ganxo i que, en comptes de dards, van amb pilo-
tetes recobertes de vetes adherents (el velcro de to-
ta la vida, vaja), que s’enganxen a la diana quan la to-
quen. Són un gran invent perquè compleixen diver-
sos objectius.

Imaginem la següent situació. A casa els avis, al
menjador o a la sala d’estar, hi ha una diana per a
nens penjada. Cada vegada que els nets venen a be-
renar o a passar el matí a casa els avis, la diana és
allà... Una excel·lent alternativa a la televisió, a les
tauletes o a qualsevol activitat sedentària.

Primer, perquè ens ajuda a socialitzar. És a dir,
perquè resulta l’excusa perfecta per fer una cosa
junts, avis i nets, a veure qui té més punteria, a veure
qui fa més punts, competint enjogassats, ara tu, ara
jo, a veure qui és capaç de fer diana més vegades.

Segon, perquè mentre afinem la punteria, estem
treballant i millorant la nostra coordinació, l’equilibri i
la motricitat fina. Plantar bé els peus a terra. Flexio-
nar lleugerament les cames. Alçar el braç de la mà
que subjecta la boleta i alçar l’altre fent contrapès.
Tot plegat posa en marxa bona part de la nostra
musculatura. I això ens porta al tercer punt.

El moviment. Llançar des de certa distància la pi-
loteta en direcció al centre de la diana, les tres o les
cinc pilotetes que hi hagi i, després, desplaçar-nos
per recuperar-les, implica moviment. Activitat física.
Que és una de les coses en què més insistim, com
molt bé saben els nostres lectors. Amb aquestes
dianes, tot jugant, farem exercici, que no està mai de
més.

Finalment, el quart punt, que podria ser el primer,
ja que potser és el més important: jugant a fer pun-
teria amb la diana, avis i nets gaudiran d’una estona
en comú, s’ho passaran bé, riuran. Són o no són un
gran invent? Com anem de punteria?
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Com anem
de punteria?

El Barça es va omplir d’or-
gull ahir al Palau Blaugra-
na i va forçar el quart par-
tit de la final de la lliga. En
un duel molt intens, com
ja van ser els altres dos as-
salts, els blaugrana van ser
millors que el Movistar In-
ter i van superar els madri-
lenys per primera vegada
aquest curs i després de
vuit cara a cara. Demà, en
el mateix feu, que ahir va
bullir més que mai per
conduir el seu equip, els
homes d’Andreu Plaza te-
nen la possibilitat de gua-
nyar, tornar l’eliminatòria
a Madrid i disputar un cin-
què duel a caixa o faixa.

L’inici d’altes pulsa-
cions blaugrana va fer veu-
re a l’Inter que no solucio-
naria la final per la via rà-
pida. Només una patacada
de Ferrão en el minut 3 va

glaçar-ho tot. El brasiler va
protagonitzar l’ensurt de
la nit després d’una topa-
da amb Rafael Rato. Va
caure i va quedar incons-
cient durant uns minuts
que van ser una eternitat.
El Palau es va gelar i no-
més va reaccionar amb
aplaudiments quan les as-
sistències se’l van endur
amb llitera cap a l’hospital
on li van fer proves ahir i
on ha passat la nit.

L’absència de Ferrão no

va condicionar emocional-
ment un Barça esperança-
dor, que es va avançar
amb una diana de Sergio
Lozano, omnipresent
ahir. El 9 blaugrana va
aprofitar un refús de Jesús
Herrero per obrir la llau-
na. Esquerdinha, amb una
definició exquisida, va ei-
xamplar distàncies uns
instants més tard.

El frenesí dels primers
compassos, acompanyats
per un Palau radiant i em-
bogit, va deixar pas a uns
minuts de control, gairebé
obligats perquè els dos
equips es van carregar rà-
pid de faltes. Herrero es va
haver de lluir en un minut
de rauxa en què els blau-
grana van disposar de qua-
tre ocasions clares.

Però, quan més domi-
nava el Barça i més petit es

feia l’Inter, l’estratègia va
ser determinant; a la sorti-
da d’un córner, Daniel es
va regirar i va anotar el 2-
1. Massa premi per a un In-
ter que necessita ben poc
per fer gol.

La segona part no va te-
nir tanta història. Inter es
va estirar i va tenir les se-
ves possibilitats –Ortiz va
topar amb el pal– però Ri-
villos, amb un xut ajustat a
la base del pal, va ser qui va
tornar a donar marge al
Barça a falta de cinc mi-
nuts. Un gol de Bebe en la
primera acció de l’Inter
amb porter jugador va fer
passar angúnies a un Bar-
ça que, tot i això, va defen-
sar bé i va acabar enduent-
se el triomf. Demà, al Pa-
lau, nova entrega del serial
Barça-Inter, el quart de la
final de la lliga. ■

El Barça força el quart
duel amb una lliçó d’orgull

Futbol sala. Els blaugrana s’encomanen a un Palau magnífic per batre el
Movistar Inter per primer cop aquest curs i allargar la final de la lliga

Àlex Masana
BARCELONA

FC BARCELONA LASSA: Paco Se-
dano, Aicardo, Sergio Lozano, Dyego i
Ferrão –cinc titular– Esquerdinha, João
Batista, Leo Santana, Adolfo, Rivillos i
Joselito.

MOVISTAR INTER: Jesús Herrero,
Carlos Ortiz, Rafael Rato, Gadeia i Elisan-
dro –cinc inicial– Ricardinho, Pola, Da-
niel, Taffy, Bebe, Borja, Solano i Hum-
berto.

GOLS: 1-0 (3’) Sergio Lozano. 2-0 (5’)
Esquerdinha. 2-1 (17’) Daniel. 3-1 (35’) Ri-
villos. 3-2 (36’) Bebe.

ÀRBITRE: Cordero i Linares.

PÚBLIC: 5.612 espectadors al Palau
Blaugrana.

Rivillos i Sergio Lozano celebren un dels gols del Barça ahir ■ EFE

INTER 2
———————————————————————————————————————————————

BARÇA 3
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L’ensurt

Ferrão va deixar
la pista per una
forta trompada
i es recupera
a l’hospital

HOQUEI PATINS
João Rodrigues fitxa
fins al 2021. El Barça
Lassa va confirmar ahir
el fitxatge per tres anys,
fins al 2021, del davanter
portuguès procedent del
Benfica João Rodrigues.
L’internacional de 27
anys ha estat el pitxitxi
de la lliga portuguesa les
dues últimes tempora-
des. El Barça tindrà les
baixes de Xavi Barroso
(Oliveirense) i Ordóñez
(Benfica) i recupera el
cedit Nil Roca.■

JOCS MEDITERRANIS
Conveni amb els muni-
cipis seu. L’alcalde de
Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, va signar
ahir els convenis amb els
alcaldes dels quinze mu-
nicipis seu de Tarragona
2018, en què es recullen
els compromisos especí-
fics de cada ajuntament,
com ara la cessió de les
instal·lacions i via públi-
ca per a la celebració
dels Jocs Mediterranis,
que es disputaran del 22
de juny a l’1 de juliol. ■

BREUS
TENNIS
Duel català en l’Hispano
Francès. La barcelonina
Guiomar Maristany i la pa-
lafrugellenca Aliona Bolso-
va s’enfrontaran avui en els
quarts de l’ITF de l’Hispano
Francès, dotat amb 25.000
dòlars. Els altres partits de
quarts són els jugaran l’an-
dalusa Cabeza i la sueca
Eklund; la francesa Cakare-
vic s’enfrontarà a la madri-
lenya Guerrero, i la madri-
lenya Sáez (6) jugarà con-
tra la francesa Georges, la
segona favorita. ■

VOLEIBOL
El Red Bull, líder. El GC32
Red Bull austríac lidera la
primera jornada de la ter-
cera prova de les Extreme
Sailing Series, que ahir va
començar a Barcelona. Su-
pera en tres punts l’equip
danès SAP, guanyador del
circuit mundial 2017, sub-
campió del món i líder del
circuit, El seu rival més di-
recte serà l’Alinghi suís,
que ahir no va competir en
la tercera i la quarta màne-
ga pel trencament d’una
vela. ■

BREU
CICLISME 

Richie Porte amplia l’avantatge
Barcelona. L’australià del BMC partirà avui amb més
de mig minut de marge respecte dels perseguidors
–els holandesos del Sunweb Wilco Kelderman i Sam
Oomen són segon i tercer i Mikel Landa (Movistar) és
desè a 0:59– en la general de la Volta a Suïssa, la sise-
na etapa de la qual va guanyar el danès Soren Ander-
sen (Sunweb). Porte, sisè, va atacar en el darrer port
i va ampliar el seu marge a la general, el lideratge dela
qual havia assolit dimecres. En el Tour d’Eslovènia
Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo) va guanyar la se-
gona etapa a l’esprint i Nacer Bouhanni (Cofidis) va
guanyar la primera a la Ruta d’Occitània. ■


