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D’uns anys ençà, tots parlem de l’estrès gairebé
com a sinònim de cansament. En realitat, però, l’es-
très es defineix com un estat de tensió o de fatiga
originat per un funcionament exagerat i continu del
mecanisme de protecció del nostre cos, que acaba
afectant negativament la salut. I és que quan el cos
està sotmès a una resposta d’alarma permanent,
tots els sistemes i funcions estan accelerats i l’orga-
nisme finalment falla.

Quan tenim dolor, és francament difícil mantenir
el ritme de la vida quotidiana i, en conseqüència, dis-
minuïm l’activitat. Per norma general, aquesta dis-
minució comporta més dolor i, alhora, més cansa-
ment. El patiment ens porta a caure en un cercle vi-
ciós. Perquè en produir-se dolor, la musculatura de
la zona afectada es posa en tensió amb l’objectiu
d’immobilitzar-la. Quan aquesta tensió és crònica es
produeix més dolor i, per tant, més tensió.

Quan apareixen aquests símptomes –i més enllà
que consulteu els professionals de la salut i el vostre
fisioterapeuta–, sempre és d’interès l’ús de tècni-
ques no invasives com l’automassatge. Consisteix a
fer-se, un mateix, un seguit de massatges tot aprofi-
tant els beneficis que aporta a través de les pròpies
mans. El massatge estimula la circulació sanguínia,
relaxa, allibera els músculs i oxigena les zones afec-
tades. El que busquem amb l’automassatge és,
d’una banda, reduir la tensió i l’estrès, o simplement
fer ús d’un mitjà per controlar el dolor, d’una altra.
Els resultats depenen, en gran mesura, de la perso-
nalitat de cadascú i de quin sigui l’origen del dolor.

La respiració és una de les primeres tècniques
que hem de realitzar quan ens trobem en situacions
d’estrès o de nervis. Les inspiracions han de ser len-
tes, llargues i profundes pel nas i cal que expirem per
la boca. Quan expulsem l’aire alliberem totes les ten-
sions acumulades al nostre cos. El massatge, en
combinació amb altres tècniques, accelera el procés
de curació i augmenta la seva efectivitat. Si es fa de
forma lenta i suau, relaxa el cos i si, al contrari, es fa
amb força, combat la fatiga i revitalitza el cos.
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Automassatge per
combatre l’estrès

FUTBOL SALA
El Barça no es refia
del cuer, el Burela. El
Barça rep aquesta nit
(21.15 h, Esport 3) el Bu-
rela, el cuer de la lliga.
Els blaugrana, segons,
no es refien d’un rival
que, com diu el seu en-
trenador, Andreu Plaza,
“no té res a perdre en el
Palau i això fa que sigui
un rival molt perillós”. Els
gallecs venen de gua-
nyar el seu primer partit.
Aicardo està recuperat
de la lesió i podria tenir
minuts per anar agafant
ritme de joc. ■

ATLETISME
Ouhdadi és setè en el
mundial paralímpic.
El tortosí Yassine Ouh-
dadi va acabar en la
setena posició dels
1.500 m T11 del mun-
dial paralímpic que va
començar a Dubai.
Ouhdadi va fer marca
personal amb 3:55.47
en una cursa ràpida en
què l’australià Jaryd
Clifford va guanyar
amb un nou rècord
mundial de 3:47.78. En
els 400 m T11 la bada-
lonina Melany Bergés
es va classificar per
temps per a la final
després de ser segona
de la seva sèrie amb
58.31. ■

POLIESPORTIU
Banka, nou president
de l’AMA. El polonès
Witold Banka, ministre
d’Esports i Turisme i
excorredor de 400 m,
va ser elegit nou presi-
dent de l’Agència Mun-
dial Antidopatge
(AMA). Ocupara el seu
càrrec a partir de l’1 de
gener del 2020. ■

HOQUEI PATINS
Mor a 99 anys l’exju-
gador Valsecchi. Paco
Valsecchi va morir ahir
a 99 anys. Va ser juga-
dor del Turó, l’Espa-
nyol, el Barça i la Creu
Roja, i com a entrena-
dor va dirigir l’Espa-
nyol i la selecció esta-
tal júnior. ■

WATERPOLO
El CN Mataró, líder
en solitari. L’equip
mataroní va superar el
CN Sabadell a domicili
(8-10) i s’ha col·locat
com a líder en solitari de
la divisió d’honor. Les
maresmenques van
marcar diferències des
del primer quart (2-5) i
van saber neutralitzar la
reacció local. ■

BREUS

El Barça afronta aquesta
tarda el segon dels tres
desplaçaments seguits en
l’Eurolliga a Kaunas
(19.00 h), una de les pistes
europees més complica-
des. La següent parada se-
rà Madrid, on en els últims
dies s’ha intentat posar en
evidència una presumpta
crisi en l’equip de Pesic.
Segons una informació de
Marca, que altres mitjans
van difondre –també
usuaris de Twitter–, Niko-
la Mirotic seria el líder
d’una conspiració d’al-
guns jugadors, farts dels
mètodes de Pesic, per fer
caure l’entrenador serbi,
una institució, d’altra ban-
da, dins el bàsquet mun-
dial. El pivot montenegrí,
antic jugador del Real
Madrid, no ha volgut
passar per alt aquestes in-
formacions i n’ha fet la
seva pròpia valoració: “Es-
tic en el Barça i molta gent
no ho ha assumit, i això
els fa mal, no crec que ho
superin.”

Mirotic té clar que
l’equip està en una bona lí-
nia. “Només cal mirar el
nostre balanç per veure
que l’equip està en el bon
camí; altra gent pretén ob-
servar les mirades entre
nosaltres i coses així. Des-
prés opinen i escriuen el
que volen. Nosaltres el que
hem de fer és parlar a la
pista guanyant partits.”

En les últimes setma-
nes alguna esbroncada de

Pesic als jugadors –res que
no hagi fet en temporades
anteriors– ha estat inter-
pretada com una crisi de
confiança entre les dues
bandes.

Torna Pau Ribas
Després d’un grapat de le-
sions –l’última la de Víctor
Claver– l’equip blaugrana
recupera per al desplaça-
ment a Kaunas Pau Ribas,
que després del mundial
encara no ha pogut jugar
cap partit. Un reforç exte-
rior molt benvingut. ■

Mirotic apunta cap
a Madrid

Bàsquet. Envia un missatge directe als que l’acusen de
liderar un complot al Palau contra Pesic

Ll.S.
BARCELONA

Eurolliga.
Jornada 7

AX Milà - Baskonia ...........................81 - 74
Maccabi - Alba Berlín.................. 104 - 78
Olympiacòs - Anadolu Efes .........67 - 86
Estrella Roja - R. Madrid ..............60 - 75
Zenit - Khimki .....................................73 - 87
Panathinaikòs - València ..........  20.30 h
Zalgiris - Barça...............................  19.00 h
Fenerbahçe - Bayern....................  19.45 h
Asvel - CSKA ....................................  20.30 h

Equip Vict. PP PJ PF PC

AX Milà 6 1 7 560 533

Maccabi  5 2 7 589 505

CSKA 5 1 6 522 445

Barça 5 1 6 490 436

Anadolu Efes 5 2 7 570 540

Khimki 5 2 7 609 581

R. Madrid 4 3 7 546 550

Baskonia 3 4 7 538 497

Panathinaikòs 3 3 6 504 472

Bayern 3 3 6 479 472

Zalgiris 3 3 6 444 442

Asvel 3 3 6 418 459

Estrella Roja 2 5 7 484 538

Olympiacòs 2 5 7 502 559

Zenit 2 5 7 509 573

Fenerbahçe 1 5 6 425 462

Alba Berlín 1 6 7 567 626

València 1 5 6 433 499

Mirotic, en un entrenament al Palau ■ FCB

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El protagonista

“Estic en el Barça, i
hi ha gent molt
fotuda, que no ho ha
superat ni ho farà en
tota la seva vida.”
Nikola Mirotic
JUGADOR DEL BARÇA

BREUS
WATERPOLO. LLIGA EUROPEA

Una dura prova a Kazan
Barcelona. El Zodiac Atlètic Barceloneta afronta
avui (18.00 h, hora catalana) una dura prova contra
el Sintez Kazan rus. Els mariners són molt cons-
cients que visiten una piscina complicada, però, al-
hora, estan molt il·lusionats per aconseguir la victò-
ria i tenen clar que aquesta depèn de continuar mi-
llorant la seva defensa. L’entrenador Chus Martín
manifesta: “El Kazan ha demostrat que és un equip
difícil de superar, juguen a casa i hem de jugar un
gran partit si volem guanyar.” El Kazan va perdre els
dos primers partits que va jugar fora i la darrera jor-
nada va guanyar el primer davant la seva afició. ■

El Joventut de Badalona i
l’HLA Alacant de la LEB
Or han arribat a un acord
per a la cessió de Pep Bus-
quets fins al final de la
temporada. El club bada-
loní vol que tingui més mi-
nuts de joc perquè pugui
continuar la seva progres-
sió i creu que la LEB Or és
una categoria en la qual
ho podrà fer. L’Alacant
ocupa la cinquena posició

de la segona lliga estatal
amb quatre victòries i tres
derrotes.

L’escorta Pep Bus-
quets, de 20 anys i 1,97,
es va formar en el planter
verd-i-negre i aquesta
temporada ha jugat cinc
partits de la lliga ACB
amb una mitjana de 2:05
minuts per partit, va ser
titular un cop i no ha ano-
tat cap punt. També ha
debutat a Europa,i ha dis-
putat tres partits de l’Eu-
rocopa, amb una mitjana
de 5:49 minuts per par-
tits i va anotar dos punts,
en el partit contra el Bres-
cia. ■

L’Esportiu
BADALONA

Pep Busquets, cedit

Bàsquet. El Joventut vol que tingui més
minuts i jugarà a l’Alacant de la LEB Or

Patrocini


