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CSKA: De Colo (5), Antonov (2),
Hackett (12), Kurbanov (9), Hunter (2) –cinc–; Bolomboy (9), Peters (3), Rodríguez (11), Clyburn (20), Hines (4). 13/34
de dos, 9/22 triples (3 Kurbanov, 2 Rodríguez i Clyburn i 1 Bolomboy i Peters), 24/27
t.ll., 37 rebots (8 Clyburn), 14 assistències (6
Rodríguez) i 89 de valoració (27 Clyburn ).
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BAYERN MUNIC: Dnagubic
(8), Radosevic (10), Dedovic (12),
Jovic (10), Barthel (2) –cinc–; Hobbs (4),
King, Koponen (12), Lo (2), Amaize, Williams
(10), Ogunsipe. 17/29 de 2, 6/22 de 3 (2 Jovic
i 1 Dangubic, Dedovic, Koponen i Williams),
18/20 t.ll., 26 rebots (7 Williams), 12 assistències (5 Lo) i 67 de valoració (16 Williams).
PARCIALS: 13-20, 22-17 (35-37), 17-20
(52-57) i 25-13 (77-70).

Waterpolo. Les vallesanes superen el CN Sant Andreu,
que no pot aguantar el ritme golejador, tot i l’esforç

El CN Sabadell,
campió d’hivern
SANT ANDREU 10
SABADELL
15

D.H. femenina. Jornada 9

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

COMENTARI: El 10-0 liderat per Bolomboy i Sergio Rodríguez (75-64), clau.
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OLYMPIACÒS: Williams-Goss
(3), Spanoulis (6), Milutinov (13),
Vezenkov (14), Papanikolaou (14) –cinc–;
Toupane, Strelnieks (11), Printezis (10),
Mantzaris, Bogris i Leday. 15/29 de 2, 10/25
de 3 (4 Papanikolaou, 3 Strelnieks, 2 Vezenkov i 1 Williams-Goss), 11/13 t.ll., 36 rebots
(8 Printezis), 20 assstències (9 Spanoulis) i
86 de valoració (25 Milutinov.

67

KHIMKI: Bost (3), Green, Gill
(9), Jenkins (4), Thomas (6)
–cinc–; Crocker (10), Vialtsev (2), Markovic
(2), Gubanov, Zubkov i Mickey (21). 18/34 de
2, 6/24 de 3 (2 Crocker i Mickey i 1 Bost i
Gill), 3/8 t.ll., 30 rebots (7 Mickey), 16 assistències (5 Markovic) i 61 de valoració (22
Mickey).
PARCIALS: 20-11, 12-11 (32-22), 23-14 (5536) i 16-21 (77-67).
COMENTARI: 22 punts encaixats fins al
descans –rècord a l’Eurolliga– de l’Olympiacòs, que lliga el setè triomf seguit a casa.

64

GRAN CANÀRIA: Oliver
(2), Pasecniks (7), Rabaseda (8),
Strawberry (11), Tillie (21) –cinc–; Balcerowski (2), Magette, Eriksson, Vene, Baez, Paulí
(5) i Fischer (8). 19/39 de 2, 5/19 de 3 (3 Tillie i 2 Rabaseda), 11715 t.ll., 29 rebots (6 Pasecniks), 21 assistències (5 Oliver) i 67 de valoració (24 Tillie)

82

FENERBAHÇE: Green (9),
Melli (5), Kalinic (16), Sloukas (11),
Duverioglu –cinc–; Mahmutoglu (2), Guduric
(7), Vesely (13), Guler, Muhammed (10), Datome (1) i Lauvergne (8). 24/41 de 2, 9/18 de
3 (3 Kalinic, 2 Muhammed i 1 Green, Melli,
Sloukas i Vesely), 7/12 t.ll., 34 rebots (7 Vesely), 18 assistències (6 Sloukas) i 103 devaloració (24 Vesely).

Sant Andreu - Sabadell ................. 10 - 15

CN SANT ANDREU: Ester, Ortiz, Espar (2), B. Ortiz, La Farre, Steffens (4),
Cordobés, M. García (6), Forca (1), Neushul (1), Domènech (1), Leiton i Farré

Equip

Sabadell
Sant Andreu
Mediterrani
Mataró
Terrassa
Rubí
Sant Feliu
Saragossa
Moscardó
Concepción

CN SABADELL: M.E. Sánchez, Peña
(1), Rubio, Luque, Morell, Ariño (2), Jackovicch (2), Sleeking (1), Palacio (2), Keuning, Crespí (1), Sánchez (1) i Nieto.
GOLS: 2-1, 1-4, 3-4 i 4-6.
ÀRBITRES: Messeguer i Jaumandreu.

Pere Gelada
BARCELONA

La primera volta de la divisió d’honor femenina de
waterpolo va tancar-se
ahir amb la victòria del CN
Sabadell Astralpool a la
piscina del CN Sant Andreu per 10-15 (parcials
de 2-1, 1-4, 3-4 i 4-6). Un
resultat que, a banda de
reafirmar les vallesanes
com les principals candidates a revalidar el títol,
permet a les de David Palma erigir-se en campiones
d’hivern en resoldre amb
triomf les nou jornades
disputades. Les andreuenques, vigents subcampiones de lliga, també arribaven al partit d’ahir in-

Maica Garcia va enfilar-se
fins als sis gols ■ O. DURAN

victes; condició que no van
poder mantenir tot i tancar el primer quart amb
avantatge (2-1). A partir
del segon, que ja es va resoldre amb un parcial
d’1-4, el domini va passar a
mans vallesanes –en el
descans el resultat era de
3-5–, impulsades per l’eficàcia de Maggie Steffens i
Maica Garcia, que acabarien el duel amb quatre i
sis gols, respectivament.
El Sant Andreu va esforçar-se perquè les distàncies no fossin gaire grans
en el marcador, però va
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La propera (20-01-19)
Moscardó-Mediterrani; ConcepciónRubí; Sant Andreu-Terrassa; La Sirena Mataró-Sabadell Astralpool; Saragossa-Sant Feliu

pagar l’esforç en l’intercanvi de gols que va definir
l’últim quart.
Amb aquest resultat es
desvelen tots els emparellaments de la copa de la
reina. El CN Sabadell debutarà en els quarts contra La Sirena CN Mataró
(quart), mentre que el CN
Sant Andreu ho farà contra l’amfitrió, el CN Sant
Feliu (setè). La resta d’emparellaments per a la cita,
que es farà del 8 al 10 de febrer, són el CN TerrassaMediterrani i el WP Saragossa-CN Rubí. ■

PARCIALS: 19-24, 13-20 (32-44), 19-12
(51-56) i 13-26 (64-82).
COMENTARI: Quarta derrota seguida a
Europa dels canaris, que, malgrat perdre
Eriksson per lesió, va mantenir possibilitats
de disputar el triomf fins al darrer quart.

Eurolliga Jornada 19
CSKA - Bayern .................................... 77 - 70
Maccabi - Barça Lassa ................... 99 - 83
Olympiacòs - Khimki ....................... 71 - 57
Herbalife GC - Fenerbahçe ..........64 - 82
Anadolu Efes - Darussafaka .... 18.30 h
Zalgiris - Panathinaikòs ..................... 19 h
Buducnost - R. Madrid........................ 19 h
Baskonia - AX Milà ................................ 21 h
Equip

Fenerbahçe
R. Madrid
CSKA
Anadolu Efes
Olympiacòs
Barça Lassa
Bayern
AX Milà
Baskonia
Maccabi
Panathinaikòs
Zalgiris
Khimki
Herbalife GC
Buducnost
Darussafaka
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Bàsquet. NBA. Encaixa la novena patacada en els darrers deu partits i
ja és a sis triomfs del ‘play-off’; Doncic és el tercer més votat per l’All-Star

La crisi als Grizzlies de
Marc Gasol s’agreuja
triples entre tots dos
equips (43). Va quedar
sense premi, tot i anotar
58 punts, Harden, en perdre contra els Nets (142145) en la pròrroga. D’altra
banda, ahir al vespre es va
jugar a Londres el KnicksWizards (100-101).

Xavi Ballesteros
BARCELONA

Els Grizzlies de Marc Gasol
continuen en caiguda lliure i van encadenar la novena derrota en els últims
deu partits, que els ha portat fins al penúltim lloc de
la conferència oest, a sis
triomfs ja de les posicions
de play-off. Els de Memphis van perdre a casa, al
FedExForum (101-111),
contra els Bucks d’Antetokunmpo (27 punts). El de
Sant Boi va fer 14 punts, 4
rebots i 5 assistències. Els
campions s’han alliberat i
van encadenar el sisè

Gasol, reflexiu ■ EFE

triomf, contra els Pelicans
(147-140), el dia abans que
debuti Cousins. 41 punts
de Curry amb 9/17 triples i
30 de Durant i rècord de

Doncic, tercer més votat
Els Spurs de Pau Gasol
(12+4) van superar els
Mavs (101-105) de Doncic
(25+8+8), als quals van remuntar 19 punts. L’eslovè
va ser notícia ahir en ser el
tercer més votat per l’AllStar després del tercer recompte. ■

BREUS
NATACIÓ. CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN

Jessica Vall comença a marcar
territori en els 200 m braça
Terrassa. Jessica Vall va confirmar la seva condició
de gran especialista en els 200 m braça en la primera
jornada del campionat de Catalunya Open de natació, que va arrencar ahir a les instal·lacions del CN
Terrassa. La nedadora del CN Sant Andreu va ser la
millor en les sèries eliminatòries d’ahir a la tarda, tot
i estar lluny de les seves millors marques. De fet, amb
2:29.59, va superar per un ampli marge Marina Garcia (2:34.38) i Hannah Miley (2:39.13). Aquest matí,
en la primera jornada de finals, s’espera l’entrada en
acció de Mireia Belmonte, coincidint amb la sèrie ràpida dels 1.500 m lliure. La badalonina no competeix
des de la cita de la copa del món celebrada a Budapest
el novembre passat. ■

Variu o variça
Variu o variça. Segons el diccionari, aquestes paraules fan referència a la dilatació permanent d’una vena, generalment de la cama, produïda per l’acumulació de la sang. Anotem la definició per dir-ho tot,
però segur que a molts dels nostres lectors i lectores no els calia perquè per desgràcia ja saben què se
sent: és aquella sensació d’inflor i de cames pesades, el canvi de color de la pell i aquell formigueig
que pot arribar a ser picor i ganes de gratar-nos. Tot
plegat, molèsties que la fisioteràpia pot ajudar-nos a
eliminar, a pal·liar i, fins i tot, a prevenir.
Hi ha tècniques com ara la pressoteràpia, els electroestimuladors, el massatge manual per al drenatge localitzat i fins i tot programes d’exercicis 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 persisteixen).
I per què surten, les varius? Els motius poden ser
des d’una predisposició genètica fins al fet d’estar
dempeus moltes hores o en posicions que dificulten
la circulació. Hauríem de mirar de limitar aquelles
tasques que ens exigeixin estar dempeus o asseguts molt de temps. I també cal evitar usar aigua
massa calenta a la dutxa o exposar les cames al sol
o a qualsevol altra forma de calor com la cera calenta o les saunes.
Va molt bé, en canvi, a la dutxa, acabar sempre
realitzant-nos un massatge amb aigua freda, des
del turmell fins a la cuixa. I també ajuda realitzar activitats aeròbiques suaus a diari, com caminar, nedar, pedalar. Evitar el sobrepès amb una dieta equilibrada. I fugir com de la pesta del tabac, del cafè i de
les begudes alcohòliques.
Més consells útils: col·locar un coixí que ens aixequi 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 fisioterapeuta de
confiança.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

