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Futbol sala. El Barça Lassa inicia avui (20 h) a la pista del Saragossa el tram
definitiu de la temporada, en què es jugarà tots els títols que hi ha en joc

També hi ha segones parts
que poden ser bones
Àlex Masana
BARCELONA

Que el Barça és favorit a
tots els títols que disputa
és una cantarella habitual
en les seccions del club. No
n’està exempt l’equip de
futbol sala, que, després
d’un profund canvi d’estructura en els darrers
anys que havia allunyat
lleugerament l’equip de la
línia del favoritisme en detriment del totpoderós
Movistar Inter, ha aconseguit recuperar l’alè temible. L’equip que dirigeix
Andreu Plaza ja va tallar la
sequera de títols la temporada passada amb la consecució de la copa del Rei.
Tot i l’alegria, el títol no va
servir per acabar de saciar
la set del vestidor, que veu
la segona part de la temporada 2018/19 com l’oportunitat de donar l’estocada definitiva per tornar a
regnar en el món del futbol
sala estatal i continental.
“Al 2019 li demanen títols.
Poder revalidar la copa del
Rei però també alçar els altres tres títols que tenim al
davant”, comentava ahir
Roger Serrano. “I recuperar aviat el Mario Rivillos.
Serà un magnífic reforç
per a la segona part de la
temporada”, hi va afegir
Andreu Plaza, el tècnic.
Avui (20 h, LaLigaTV),
el conjunt blaugrana s’estrena el 2019 amb una visita a la pista del Saragossa, l’onzè classificat de la
lliga. A la ciutat aragonesa,
el Barça inicia el camí cap

Foto de família dels jugadors del Barça abans d’un partit d’aquesta temporada ■ O. DURAN

Marcenio serà blaugrana ben aviat
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El brasiler de l’Ugra Gazprom es convertirà en jugador del Barça en els pròxims dies. Marcenio, que
arribarà al Palau amb la
carta de llibertat, és un jugador total, capaç de formar en la posició d’ala,
amb desequilibri i gol, però
també amb grans condi-

cions físiques i tàctiques per
fer de tanca. El brasiler, de 31
anys, firmarà per dues temporades i mitja amb el club. El
Palau, de fet, ja va poder gaudir de la qualitat de Marcenio
en el duel de la fase elit de la
Champions en què els blaugrana van accedir a la final
four. Per això, Marcenio no

podrà jugar competició europea. L’Ugra va proposar
un canvi de moneda per
Leo Santana, que acaba el
contracte aquest estiu, però el de Juiz de Fora, consultat pel club, vol continuar al Palau. El Barça no
descarta fer-li una oferta
de renovació properament.

a la primera plaça de la lliga regular, un dels grans
objectius del curs. A més,
al mes de gener es definirà
la final a quatre de la copa
del Rei: el Barça es veurà
les cares el dia 15 de gener
amb El Pozo, a Múrcia, en
un duel a partit únic sense
cap mena de xarxa. A més,

a l’horitzó ja es divisa la copa d’Espanya de València.
Una competició que se li
ha posat molt d’esquena al
conjunt blaugrana des que
Andreu Plaza i Txus Lahoz van agafar les regnes.
El plat gros dels àpats
de la segona part del curs
és la final a quatre de la

UEFA Futsal Champions
League que els blaugrana
disputaran a Almaty. La
competició que més il·lusió fa a un vestidor que veu
la segona part de la temporada 2018/19 com l’oportunitat definitiva per tornar a regnar en el futbol
sala estatal i europeu. ■

El torneig de Reis s’inicia
amb un aperitiu cadet
BARCELONA

La 71a edició del torneig
de Reis, que organitza el
Polo i que és el més antic
d’Europa, es va posar en
marxa ahir amb la disputa
de la fase de grups del tor-

HANDBOL. CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS

Cinc victòries i una derrota per
Catalunya en la segona jornada
Valladolid. Les seleccions catalanes van aconseguir

cinc victòries i només una derrota en la segona jornada del campionat d’Espanya de seleccions. L’equip
juvenil femení va perdre contra Navarra per 36-22, i
els juvenils masculins van vèncer Galícia per 27-33.
En la categoria cadet tots dos equips van guanyar el
País Basc, els nois per 30-34 i les noies per 25-28. En
la categoria dels més petits, els infantils, els nois van
derrotar Madrid per 22-32 i les noies, el País Basc,
per 12-20. ■

Ni patiment ni dolor

Hoquei sobre herba. La 71a edició de la competició va començar
ahir amb els primers partits en espera dels plats forts dels dies 5 i 6

L’Esportiu

BREUS

neig femení i masculí de la
categoria cadet, la gran
novetat d’aquest any. Són
els primers equips dels 24
que competiran des d’ahir
fins diumenge a les installacions del club barceloní.
El Polo i l’Amsterdam van
iniciar amb golejada con-

tra el Junior la seva participació en el torneig cadet
femení, mentre que el mateix Polo, el Barça i l’Amsterdam van guanyar els
seus duels en el grup únic
del conjunt masculí de la
categoria.
Els partits d’ahir van

suposar un magnífic aperitiu per als plats contundents del torneig. Avui ja
es posa en marxa la competició juvenil amb equips
anglesos, belgues i holandesos. Per la seva banda,
els primers equips de l’entitat barcelonina disputaran dos duels de talla mundial contra un combinat
d’estrelles internacionals.
Tom Boom, Simon Gougnard, Arthur van Doren i
Quico Cortès entre altres
formaran l’equip masculí i
en el femení hi haurà Gigi
Oliva, candidata al guardó
de millor jugadora del
món. ■

El cinema ho ha mostrat impúdicament en diverses ocasions: Whiplash, Birdman, El cigne negre. Si les heu vistes, ja sabeu el pa que s’hi dona
i fins a quin punt es pot arribar a patir quan s’aspira a la perfecció en alguna art escènica. Un patiment que pot ser mental però també físic i que
pot deixar paralitzat pel pànic o clavat per un
pinçament. I hi ha casos reals. No tot és pel·lícula.
Hi ha músics que han hagut de deixar de tocar, actors que han perdut la veu, ballarins apartats de l’escenari. L’exigència és una arma de
doble tall: necessària per mantenir una disciplina de treball, també pot ser un abisme. Cal desterrar la creença que el dolor és indispensable,
que forma part del procés per interioritzar la
tècnica: no tot han de ser repeticions fins que
surti bé, no cal maltractar el cos.
I aquí és on els professionals de la fisioteràpia
poden tenir un paper importantíssim. Hi ha molta feina i els fisioterapeutes tenen la preparació
que cal per fer-la. Tant per al tractament, quan el
mal ja està fet, com per a la prevenció. L’ideal seria que les companyies teatrals, els grups de
música i de dansa entenguessin que el fisioterapeuta també ha de formar part de l’equip.
Un fisioterapeuta identificarà el problema a
partir de la simptomatologia que mostri l’artista,
que pot anar des dels tremolors fins a l’hipertò
muscular, passant per l’excés de sudoració,
l’afonia, el pinçament o el bloqueig més brutal. A
partir d’aquí avaluarà la metodologia de treball
que ha utilitzat l’artista i la seva consciència corporal, la hi personalitzarà i la hi adaptarà.
L’objectiu: millorar l’experiència, buscar l’eficàcia a través de la tècnica que millor s’adapti a
cadascú, i desterrar el dolor treballant postures i
estiraments. Menys tensió, menys fatiga, cap
dolor. Més coneixement corporal, millor rendiment, millor posada en escena.
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