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Qui més qui menys ha tornat o va tornant a la rutina.
El setembre és mes de tornar a posar les coses a
lloc i d’encetar projectes vitals de cara al nou curs.
Potser durant les vacances hem fet una travessa per
la muntanya o hem aprofitat per sortir a passejar en
bicicleta o hem nedat fins a les boies o hem esgotat
les tardes tòrrides jugant a ping-pong a l’ombra
d’una morera.

O potser no, potser no ens hem mogut gens i
pensem continuar així. El quaranta-tres per cent
dels escolars de l’Estat d’entre set i vuit anys tenen
sobrepès. Ocupem un dels primers llocs a Europa en
prevalença d’obesitat infantil. I això no és bo. Les
persones amb sobrepès corren el risc (el tenen en-
tre un trenta i un quaranta per cent més elevat que
la resta) de patir un accident cerebrovascular o una
malaltia cardíaca.

Més dades. Els nens i nenes de nou anys passen
de mitjana una hora i mitja diària veient la televisió,
fins a dues hores durant l’adolescència. Sense
comptar l’ús dels videojocs o el fet de xatejar per in-
ternet. De mitjana, dediquem tres o quatre vegades
més temps a activitats sedentàries que a la realitza-
ció d’activitat física.

Caldria limitar les activitats de sofà, a una hora al
dia com a màxim, i en aquest sentit els adults hem
de donar exemple mostrant els avantatges de mou-
re’ns. Sortint a passejar o a córrer o a voltar per la
muntanya a peu o en bicicleta. Jugant a futbol o a
pàdel, nedant, el que faci falta.

Podem fer regals que estimulin l’activitat física en
comptes de quedar-se passius a casa. Podem pro-
moure activitats físiques en família, si pot ser en la
natura, que facin que els nanos descobreixin que
l’entorn natural és ple de possibilitats, de racons in-
teressants. I posats a jugar amb videojocs, podem
fomentar aquells que incentiven la realització d’acti-
vitat física, aquells en què no tot és prémer botons
amb els dits.

Imaginació al poder: evitar el sedentarisme infan-
til no costa tant!
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Evitem el
sedentarisme infantil

GOLF
El Mediterranean La-
dies Open, a punt. Un
centenar de jugadores
de 25 països lluitaran
entre el 20 i el 23 de
setembre pel títol en la
segona edició de l’Es-
trella Damm Mediter-
ranean Ladies Open,
torneig professional
que es disputarà al
camp del Terramar, a
Sitges. El torneig, que
forma part del circuit
europeu, serà trans-
mès per televisió a 105
països. L’anglesa Flo-
rentyna Parker, vence-
dora del 2017, hi torna-
rà a ser. També desta-
ca la presència de Car-
lota Ciganda i Azahara
Muñoz. ■

WATERPOLO
El CN Terrassa, en ac-
ció en la Champions.
La temporada europea
de waterpolo comença
avui mateix amb la fa-
se prèvia de la lliga de
campions. El CN Ter-
rassa, subcampió de la
lliga i la copa la tempo-
rada passada, intenta-
rà accedir a la segona
fase de la màxima
competició europea en
el torneig que es dis-
puta a Estrasburg. Els
rivals són l’Alphen, el
Jadran, l’Estrasburg i
el Valletta. Quatre dels
cinc equips es classifi-
cant per a la segona
fase, una missió en
principi accessible.
L’equip vallesà s’ha re-
forçat amb Barroso,
Gallego i Chico. ■

REM
Boada i Cid, a la final
del mundial. La bar-
celonina Anna Boada i
l’ampostina Aina Cid
van classificar-se per a
la final A del campio-
nat del món de rem en
doble escull lleuger.
Boada i Cid van ser
terceres en la seva se-
mifinal (7:15.300) rere
Irlanda i Itàlia i sortiran
a la final amb el sisè
millor temps. ■

MOTOR
Nani Roma, líder al
Turkmenistan. El pi-
lot de Mini va refermar
ahir el seu lideratge en
la Turkmen Desert Ra-
ce amb una victòria en
la tercera etapa, amb
final al llac de Turk-
men. Roma avantatja
en la general en més
de 54 minuts el txec
Mirslav Zapletal (Hum-
mer). ■

BREUS BREUS
TENNIS. COPA DAVIS

Noah descarta Gasquet com a
titular contra Espanya
Lille (França). Les semifinals de la copa Davis comen-
cen avui amb els dos primers partits individuals tant
a Lille (França-Espanya) com a Zadar (Croàcia-Es-
tats Units). El capità francès, Yannick Noah, ha sor-
près descartant Richard Gasquet per a la primera
jornada, probablement perquè el jugador havia tin-
gut com a entrenador el barceloní Sergi Bruguera,
que és el capità d’Espanya. Així, Benoit Paire i Lucas
Pouille jugaran avui contra Pablo Carreño i Roberto
Bautista. Marcel Granollers i Feliciano López juga-
ran demà el partit de dobles.■

El Barça Lassa ha cedit el
jove extrem internacional
francès Yanis Lenne (22
anys) a l’Aix de la lliga del
seu país fins a final de tem-
porada. Lenne era el ter-
cer extrem de l’equip des-
prés de l’eclosió del saba-
dellenc Aleix Gómez i tam-
poc tenia lloc com a lateral
per la dreta amb la recupe-
ració de Dolenec, el primer
suplent de Dika Mem.

Lenne, considerat un
dels jugadors francesos
més brillants en la seva po-
sició, aspira a jugar el cam-

pionat del món amb la se-
lecció francesa el mes de
gener a Alemanya i Dina-
marca.

L’Aix, dirigit per l’exju-
gador blaugrana Jerôme
Fernandez, necessitava
un jugador de les seves ca-
racterístiques després de
la lesió de Gabriel Loesch,
que s’estarà com a mínim
dos mesos de baixa. Len-
ne, format en el Sélestat,
podria debutar amb el seu
nou equip aquest mateix
cap de setmana en la lliga
francesa contra el Saint-
Raphael, un dels equips
que aspiren a lluitar per
les posicions europees. ■

Lenne, sense minuts al
Barça, cedit a l’Aix

Handbol. L’extrem, internacional amb el seu país, ha tingut en
Víctor Tomàs i Aleix Gómez un obstacle per a la seva progressió

L’Esportiu
BARCELONA

Yanis Lenne ■ FCB

La campiona olímpica i
mundial Mireia Belmonte
es prepara aquests dies
per tornar a l’alta competi-
ció després de quedar fora
del campionat d’Europa
per culpa de problemes de
salut i vertigen, que va co-
mençar a notar just des-
prés dels Jocs Mediterra-
nis de Tarragona. “L’estiu
ha estat dur perquè certa-
ment volia competir, però
també volia estar bé de sa-
lut. Era una lluita interna
que al final vaig haver d’as-
similar”, va explicar la ba-
dalonina en un acte pro-
mocional a Castelló.

Belmonte, convocada
per al mundial de piscina
curta de finals d’any a la
Xina, s’estrenarà aquesta
tardor en alguna de les ci-
tes de la copa del món, pe-
rò adverteix que no s’espe-
rin grans actuacions d’en-
trada: “Amb tres setma-
nes de preparació és difícil
competir, i encara més en
competicions internacio-
nals contra grans figures
mundials.” Amb tot, con-
fia a recuperar de mica en
mica la confiança i ser la

de sempre. “No haig de
canviar res i espero poder
estar a un bon nivell en to-
tes les competicions
d’aquest any i també el
2019, en què m’agradaria
aconseguir un títol en una
gran competició, però ara

vull marcar-me reptes a
curt termini.” Veure l’eu-
ropeu per televisió també
va servir per “aprendre al-
gunes coses”, tot i que el
sentiment era de “ràbia” o
de “més ganes” per tornar
a competir al màxim la
temporada següent. La ca-
talana combat el vertigen
sobretot amb massatges.

Belmonte és probable-
ment una de les millors es-
pecialistes mundials en
piscina curta. En el mun-
dial del 2014 a Qatar va su-
mar quatre medalles d’or,
les mateixes que havia
conquerit en l’europeu un
any abans a Dinamarca. ■

Belmonte: “Ha
estat un estiu dur”
L’Esportiu
BARCELONA

Natació. La badalonina supera els problemes de
vertigen i ja s’entrena pensant en el mundial de la Xina

Belmonte, amb joves nedadors a Castelló ■ EFE
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Protagonista

“Vaig tenir una lluita
interna entre tornar
a competir i
curar-me, però
primer és la salut”
Mireia Belmonte
NEDADORA


