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Waterpolo. L’equip mariner, que persegueix el setè trofeu de copa
consecutiu, obre el foc contra el CN Terrassa, finalista en l’última edició

El nou MCL34
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

McLaren va presentar ahir a
Woking (Anglaterra) el nou
monoplaça MCL34 per a la
temporada 2019, amb el qual
correran l’espanyol Carlos
Sainz i el britànic Lando norris, que reemplacen Fernando
Alonso i Stoffel Vandoorne.

“Crec que mostra molt bé les
capacitats de McLaren en
termes de creació i enginyeria”, va dir el directore esportiu de McLaren, Gil de Ferran.
L’escuderia britànica espera
millorar el sisè lloc del mundial del 2018. ■ @MCLARENF1

Posar en solfa el cos
Importa més la constància que la quantitat, vet aquí:
l’exercici físic endarrereix el deteriorament cognitiu i
ens ajuda a tenir bona salut i prevenir malalties, i
sempre és més efectiu realitzar diversos exercicis al
llarg del dia que fer-ne molts durant mitja hora i prou.
És a dir: hem d’introduir l’exercici en les tasques diàries. I caminar un mínim de 10.000 passes és ideal,
però a casa també podem realitzar exercicis posant
en solfa tot el cos per mantenir el to muscular, l’elasticitat i l’equilibri. Us en proposem una taula.
1. Cervicals. Davant d’un mirall o del televisor. Portar la barbeta al pit i tornar a la posició inicial. Portar
l’orella a l’espatlla i tornar a la posició inicial. I finalment portar la barbeta a l’altra espatlla i tornar a la
posició inicial. Sempre de forma lenta, sense forçar i
parant al centre.
2. Espatlles i braços. Aixecar i baixar les espatlles.
Fer rotacions cap enrere. Fer rotacions cap endavant.
Aixecar les mans cap al sostre. Flexionar els colzes.
Per darrere, portar una mà al clatell i l’altra a l’esquena. I finalment, braços estirats i obrir i tancar les
mans.
3. Tronc. Asseguts a la cadira, sense recolzar l’esquena, posar les mans a la cintura i portar el tronc ara
cap endavant, ara cap endarrere. A dreta i a esquerra.
Ajuntar les mans i estendre els braços per fer rotacions de tronc cap als dos costats.
4. Cames. Asseguts, estendre els genolls. Aixecar
un genoll i estirar-lo, tornar a doblegar-lo i tornar-lo a
baixar. I finalment, dempeus, fer esquats (la famosa
sentadilla) flexionant lleugerament el cos cap endavant.
5. Peus. Amb els talons a lloc, aixecar la punta dels
peus. Primer junts, després de forma alternada. Aixecar els talons, deixant les puntes a terra. I finalment,
anar fent el joc punta-taló.
En qualsevol cas, un fisioterapeuta podrà adequarvos els exercicis al vostre estat de salut.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

El Barceloneta concentra
el paper de favorit
Pere Gelada

La prèvia

BARCELONA
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Tres setmanes enrere, coincidint amb el sorteig de
la copa, el tècnic del CN
Terrassa, Dídac Cobacho,
es mostrava resignat pel
fet d’haver quedat emparellat en els quarts contra
l’Atlètic Barceloneta, clar
dominador del waterpolo
català i estatal durant l’última dècada. “No negarem
que ens fa una mica de ràbia haver de trobar-nos
amb el Barceloneta ja en
els quarts, no hem tingut
sort amb els sortejos, ni a
Europa ni en la copa”, reiterava ahir Cobacho,
conscient del “desafiament” que suposa topar
amb l’equip mariner, que
presenta els majors arguments per sumar el setè títol de copa consecutiu i el
quinzè en el palmarès.
Precisament el duel entre el Barceloneta i el Terrassa (13.15 h)destaca en
la primera jornada del torneig, que es disputa des
d’avui i fins diumenge a les
instal·lacions del CN Mataró. De fet, s’enfronten el
primer i el segon classificat de la lliga, que ja van
protagonitzar la final en
l’edició de l’any passat a
Tenerife. Llavors, el mariners es van imposar per
13-8. Chus Martín és conscient de la superioritat de
la plantilla que dirigeix a
les competicions estatals,
però adverteix que això
implica confirmar-ho dins
l’aigua. “Pel nostre cap no-

“Soc conscient que
tenim la millor
plantilla i possibilitats
clares al títol, però
cal confirma-ho”
Chus Martín
TÈCNIC DEL BARCELONETA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Ens fa una mica de
ràbia topar amb el
Barceloneta ja en els
quarts, però estem a
punt per al
desafiament ”
Dídac Cobacho

Chus Martín donant instruccions als seus jugadors durant un
partit del Barceloneta d’aquesta temporada ■ JUANMA RAMOS

XXXIII Copa 2019
Complex Esportiu Joan Serra – CN Mataró

SEMIFINALS

QUARTS DE FINAL

Dissabte

11.30 h

Real Canoe
CN Barcelona Vista

TÈCNIC DEL CN TERRASSA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Com a equip
amfitrió tenim
l’ambició de fer un
bon paper i competir
al 100%”
Beto Fernàndez

11.30 h (Esport3)

TÈCNIC DEL CN MATARÓ QUADIS

13.15 h

CN Atlètic Barceloneta
CN Terrassa

FINAL

Diumenge

més passa fer tres bons
partits i jugar cada dia al
100%”, comenta.
Pel mateix cantó del
quadre viatja el CN Barcelona Vista –tercer en la lliga–, que parteix amb les
màximes expectatives de
superar el Real Canoe, vuitè i l’únic equip no català
present en la copa.

Molt més incerts es presenten els dos partits que
completen els quarts. De
fet, en l’últim partit de la
jornada (17.15 h) s’enfronten el Mataró Quadis i el
Sant Andreu, cinquè i sisè a
la taula de la lliga, respectivament. Tot just fa quinze
dies que tots dos conjunts
van topar en el campionat,

amb triomf ajustat per als
andreuencs (9-11). “Vam
fer un partit fluix per diferents variants. Ara toca
corregir aquells errors”, explica el tècnic de l’equip amfitrió, Beto Fernàndez, que
confia que la motivació extra que suposa jugar a casa
els pugui impulsar cap a la
final.
També es presenta
obert el Mediterrani-Astralpool Sabadell. Els de
Sants, quarts a la taula,
s’han mostrat més regulars
que els vallesans (setens),
que han anat creixent al
llarg del curs. ■

HOQUEI PATINS
Tres invictes en la segona volta. El Barça

HOQUEI PATINS
Linares diu que la sanció
és un “abús”. El tècnic del

FUTBOL SALA
Dos amistosos de Catalunya. La selecció catalana

CICLISME
Urán recupera el lideratge. El colombià Rigo-

Lassa i dos equips més,
l’Igualada Rigat i el Citylift Girona, es mantenen
invictes en la segona volta de l’OK Lliga quan ja
s’han disputat cinc jornades. El Barça, líder, ha
guanyat els cinc partits i
encara no ha perdut cap
enfrontament en tot el
curs. L’Igualada atresora
quatre triomfs i un empat i el Girona, dues victòries i tres empats. ■

Voltregà, Cesc Linares, va
carregar amb duresa contra la sanció de tancament
d’un partit del pavelló Oliveras de la Riva i la multa
de 2.000 euros en l’Europa
Cup. “És un abús, ens estan atacant contínuament i
això no fa cap bé a l’hoquei
i això no sé on arribarà”, va
dir en declaracions a Ona
Digital Osona. La sanció es
va imposar perquè una tanca del pavelló va cedir. ■

afronta diumenge a Corbera de Llobregat (13.45 h) i
dilluns a Centelles (21 h) un
doble compromís amistós
de preparació per al campionat del món contra el
Caciques del Quindío colombià, vigent campió de la
copa de les Amèriques. De
fet, el Caciques és a Barcelona de camí cap a Moscou,
on s’enfrontarà al Dinamo
amb el títol de la copa Intercontinental en joc. ■

berto Urán (EF Educartion First) va recuperar
ahir el lideratge de la Volta a Colòmbia que li havia pres el colombià Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) en la
tercera etapa, disputada
a Llanogrande, en una
zona rural de Rionegro
(Antioquia). El vencedor
va ser l’esprintador Juan
Sebastián Molano (UAE
Team Emirates). ■

12 h (Esport3)

15.30 h

CE Mediterrani
Astralpool CN Sabadell
17.15 h

Quadis CN Mataró
CN Sant Andreu

13.15 h (Esport3)
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