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No som taurons, ni cocodrils, ni rottweilers, no tenim
una de les mandíbules més implacables i mortíferes
del regne animal. Però déu n’hi do, com la fem anar,
també, la nostra, i sobretot aquests dies de festes
familiars en què els dinars i els sopars estan en l’or-
dre d’activitats més comunes. Quantes coses fem, al
llarg del dia, amb la mandíbula? Repassem-ho: mas-
tegar el dinar (o un xiclet), parlar amb gent (o sols),
glopejar un col·lutori (o un vinet), obrir bé la boca
per beure aigua d’una font un matí que hem anat
d’excursió a la muntanya, fer petons, xiular...

I gràcies a què podem fer tot això? Doncs gràcies,
en bona part, a l’articulació temporomandibular
(ATM), que, a banda de tenir aquest nom altisonant,
resulta fonamental per a la mobilitat de la nostra
mandíbula. El funcionament de l’ATM és complex i
està en constant moviment. I les seves alteracions
poden donar lloc al que anomenem disfuncions
temporomandibulars, entre les quals destaquen la
desviació de l’obertura de la boca, la limitació de la
lateralitat i els sorolls intraarticulars; problemes se-
riosos que poden afectar el conjunt funcional de la
nostra parla, masticació i deglució.

Tot plegat són afectacions que poden derivar en
una colla de símptomes dolorosos que es manifes-
ten al cap, el coll, les orelles, els maxil·lars, l’estern,
els ulls, les dents; així com brunzits, vertígens, pèr-
dua d’equilibri, problemes visuals, alteracions de la
posició i sensació de cremor. Ja ho hem dit, que es
tractava d’una part molt important del nostre cos.

Si tenim algun d’aquests símptomes o molèsties,
cal consultar el fisioterapeuta perquè ens explori,
valori i ens pugui tractar. I el tractament serà multi-
disciplinari, però el fisioterapeuta és el professional
que podrà estudiar des de la postura fins a la integri-
tat de tot el sistema masticatori, i qui podrà treba-
llar, amb tècniques manuals, làsers i exercicis, la re-
educació postural (com seiem per menjar i estu-
diar), la correcció del bruxisme i alguns mals hàbits
com seria ara mossegar-se les ungles o rosegar bolí-
grafs.
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Res com la mandí-
bula del tauró

Després d’haver-hi renun-
ciat ja fa algunes tempora-
des, el CN Sabadell va ha-
ver de començar des de
baix –la segona divisió–
per anar pujant esglaons i

guanyar-se el dret de tor-
nar a competir en la copa
d’Espanya de clubs de divi-
sió d’honor, que es disputa
des d’avui i fins diumenge a
la piscina Pere Serrat del
CN Sant Andreu. “Il·lusió
és la paraula que millor de-
fineix de quina manera

afrontem aquesta compe-
tició”, ressalta Marina Gar-
cía, tot i admetre que enca-
ra és aviat per discutir-li la
supremacia a les amfitrio-

nes. Àlex Castejón consi-
dera que el conjunt mascu-
lí forma un bloc més com-
pacte i es veu amb possibi-
litats de lluitar pel podi. ■

El CN Sabadell
torna a l’elit
Xavier Agustí
SABADELL

Natació. L’equip vallesà recupera la seva
plaça a la divisió d’honor de la copa de clubs

Claudi Martí, el president del CNS, va brindar amb alguns
esportistes en el dinar de Nadal del club ■ X.A.

El Cadí la Seu va guanyar el
primer assalt al desinhibit
Hema SKW, que amb molt
poca rotació de jugadors va
anar perdent pistonada
amb el pas dels minuts. El
conjunt urgellenc es va en-
callar en el segon quart
(26-29), però en la segona
meitat va redreçar el rumb
a partir de la defensa i va
trencar la resistència i
l’alegria inicial del seu rival
amb un parcial final de 14-
3. L’equip de Bernat Canut
és una mica més a prop
dels setzens de final de
l’Eurocopa i afrontarà el
partit de tornada a Bèlgica
(9 de gener) amb 13 punts
d’avantatge.

El primer quart va tenir
diferents alternatives. El

domini de Tinara Moore
sota el cèrcol va impulsar
l’arrencada del Cadí la Seu
(12-5). El Hema SKW va
replicar amb les accions in-
dividuals de Lut de Meyer i
dos triples consecutius
d’Eline Maesschalk (12-
13). Canut va demanar
temps mort i el conjunt ur-
gellenc va poder segellar el
primer parcial amb avan-
tatge gràcies a cinc punts
consecutius de Jovana No-
gic (17-13). En el segon
quart, l’equip belga va con-
tinuar amb el seu joc des-
carat, amb més llança-
ments triples que de dos,
mentre que el Sedis es va
col·lapsar en atac. La falta
de clarividència i de punte-

ria, amb percentatges
molt baixos de cara a ciste-
lla (23% i un 18% en tirs de
dos), va propiciar un par-
cial de 2-12 per a les visi-
tants, que van obrir una
petita escletxa en el resul-
tat (19-25). Moore va re-
aparèixer en el tram final i
un triple de Sydney Rose
Wiese va donar oxigen a les
locals (26-27), que no van
poder evitar, però, arribar
al descans amb desavan-
tatge (26-29).

Després de la represa, el
Sedis va intensificar la de-
fensa i va recuperar la con-
fiança i el control del partit
amb un parcial de 13-2
(41-36). En tot cas, el He-
ma no defallia i un triple de

Maesschalk (45-43) deixa-
va el partit totalment obert
amb vista a l’últim quart.
En el període definitiu, sis
punts consecutius de No-
gic van impulsar el Cadí
cap a la victòria contra un
rival que ja mostrava símp-
tomes d’esgotament.
Maesschalk (18 punts) va
anotar el sisè i últim triple,
i aquí es va acabar la resis-
tència del Hema. El con-
junt de Canut, més consis-
tent, va arribar molt més
sencer al tram final i Moo-
re, la millor amb 20 punts,
16 rebots i 26 de valoració,
va rematar la feina per dei-
xar el Cadí més a prop
d’una altra fita històri-
ca. ■

El Cadí la Seu, més a prop
dels setzens de l’Eurocopa

Bàsquet. L’equip urgellenc reacciona en la segona part a partir de la
defensa i trenca l’alegria i la resistència inicial del Hema SKW

X. Agustí
BARCELONA / SEU D’URGELL

Moore, amb 20 punts i 16 rebots, va tornar a exhibir el seu bon moment de forma ■ SC

CADÍ LA SEU: Bahí (6), Moore (20),
Nogic (13), Peña (3), Wiese (10) –cinc ini-
cial–; Etxarri, Gustavsson, Palma, Pas-
cual i Pujol (7). 18/52 de dos, 4/13 triples
(2 Nogic, 1 Peña i Wiese), 11/14 tirs lliu-
res, 46 rebots (16 Moore), 13 assistèn-
cies (6 Peña), 13 faltes i 73 de valoració
(26 Moore).

BASKET HEMA SKW: De Meyer
(11), Ramette (3), Massey (8), Ouahabi
(2), B. Massey (2) –cinc inicial–; M. Ver-
vaet (2) i Maesschalk (18). 10/21 de dos,
7/32 triples (6 Maesschalk i 1 Ramette),
5/6 tirs lliures, 36 rebots (11 B. Massey),
9 assistències (4 Vervaet), 14 faltes i 48
de valoració (16 Maesschalk).

PARCIALS: 17-13, 9-16 (26-29); 19-14
(45-43) i 14-3 (59-46).

HEMA SKW 46
———————————————————————————————————————————————

CADÍ LA SEU 59

BREUS
HOQUEI HERBA. COPA

El Polo i el Club de Campo
defensen títol
Terrassa. Les instal·lacions de Can Salas seran la seu
d’avui fins diumenge de la copa del Rei i de la copa de la
Reina. El Polo, després d’un començament amb alts i
baixos del nou projecte, encetarà la defensa del títol
contra l’Egara en una final anticipada. El Junior-Tenis
és el duel de la mateixa banda del quadre. A l’altra ban-
da, l’amfitrió, l’Atlètic, es veu les cares amb la Complu.
El Club de Campo-Barça obrirà el foc al matí. En el qua-
dre femení, el Club de Campo, vigent campió, és el rival
a batre. S’estrena amb el Polo. Egara-Atlètic, Junior-
Taburiente i Terrassa-Valdeluz, la resta de duels. ■


