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Vostè podria ser taxista i haver parat a esmorzar
en un bar, on hauria pogut agafar aquest diari i ara
mateix estaria llegint aquesta columna, que resul-
ta que és per a vostè. Massa sovint fer el taxi com-
porta, malauradament, males postures al volant i
tenir certes parts del cos en tensió, que pot provo-
car mals d’esquena, dolor a la regió cervical, ten-
dinopaties a l’espatlla i al tendó d’Aquil·les.

També és possible que vostè no sigui taxista
però que, pel que sigui, condueixi habitualment. O
potser té previst fer-ho. Moltes hores seguides. Si
és així, també li interessen aquests consells:

Ni tabac ni alcohol. Són coses evidents, però no
és sobrer recordar-ho. Agafi el volant amb les
dues mans (funciona també com una mesura de
seguretat) i eviti estar massa estona amb el colze
recolzat al marc de la finestra del vehicle.

Planifiqui una rutina d’estiraments per abans o
per després de la jornada laboral o del viatge pre-
vist. Si ho fa abans, serviran per preparar una mi-
ca la musculatura; si ho fa després, per recuperar-
la. Aturi’s cada hora i mitja, camini una mica i esti-
ri per desentumir braços, cames i zona cervical.

Compte amb les vibracions del vehicle, amb la
col·locació l’equipatge al maleter i amb les manio-
bres repetitives (canviar de marxa, embragar i de-
sembragar) perquè poden lesionar-nos.

No empenyi mai el vehicle en punt mort amb el
peu esquerre des de dins del vehicle perquè cor-
reria el risc de patir tenosinovitis al tendó d’Aquil-
les. I en cas de manipular equipatges pesats, se-
pari els peus per proporcionar una postura esta-
ble i no corbi ni forci l’esquena: millor doblegar els
genolls, apropant el pes al cos i sense fer estreba-
des.

I res més. Sentit comú i bona ruta!

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Moltes hores
al cotxe

FUTBOL SALA
El Barça Lassa rep el
Cartagena.  L’equip
d’Andreu Plaza, líder
de la lliga de primera
divisió, afronta la visita
d’aquesta nit (21.15 h)
al Palau del Cartagena
–desè– advertit pel
desenllaç viscut en el
duel de la primera vol-
ta. Llavors, amb 1-5 al
marcador a falta de 10
minuts, el rival va ser
capaç de sorprendre
els blaugrana i d’acon-
seguir un empat (5-5).
“Vam aprendre la lliçó i
ja sabem que toca es-
tar concentrats sem-
pre els 40 minuts per
evitar disgustos”, co-
mentava Adolfo al lloc
web del club blaugra-
na. El partit significarà
el retorn de Bateria al
Palau per primer cop
des que va sortir del
Barça fa un parell de
temporades. L’ala bra-
siler és el màxim realit-
zador del Cartagena
amb 16 gols en 22 jor-
nades. ■

ATLETISME
Vicente i Bestué, bai-
xes per a Minsk. La
selecció de Maria Vice-
nte (pentatló) i Jaël
Bestué (60 m) per a
l’europeu absolut de
Glasgow (1-3 de març)
comportarà que no pu-
guin competir en la
trobada internacional
sub-20 que es disputa
el 25 i 26 de febrer a
Minsk (Bielorússia).
Per part catalana, sí
que es mantenen a la
convocatòria Bernat
Canet (Cornellà Atlè-
tic), en 60 m i 4x200
m mixt; Adam Maijó
(AA Catalunya), en
1.500 m; Eloi Santafé
(JA Sabadell), en hep-
tatló; Rosa Maria Bus-
cà (Laietània), en triple
salt; i Mariona García
(FC Barcelona), en
5.000 m marxa.■

ESQUÍ DE
MUNTANYA
Pinsach, quart a la
Xina. Marc Pinsach va
ser quart en la cursa
vertical de la copa del
món de Lake Song Hua
(Xina). El cassanenc va
fer un temps de 22:19 i
va acabar a 49 segons
del podi. La victòria se
la va endur l’alemany
Anton Palzer (20:15).
La jornada anterior,
Pinsach va ser tercer
en la cursa individual, el
seu segon podi en la
copa del món.■

BREUS

El Barça ho vol tot a la copa
de la Reina de voleibol que
comença avui a Las Pal-
mas de Gran Canària. Pe-
rò, no serà gens fàcil tot i la
condició de caps de serie
que les jugadores que diri-
geix Hugo Gotuzzo es van
guanyar després d’una
gran primera volta de la
Superlliga. El Logronyo, lí-
der de la competició de la
regularitat amb un balanç
de 17 triomfs i només una
derrota, és el rival a batre.
“M’agradaria desafiar-les
en una hipotètica final. En
un play-off a cinc partits
és molt complicat plantar
cara al Logronyo perquè

estan dos graons per sobre
la resta però, en la compe-
tició del KO pot passar de
tot”, comentava fa un pa-
rell de dies el tècnic blau-
grana.

Abans, però, el Barça

haurà de disputar el duel
de semifinals contra el
guanyador de l’eliminatò-
ria canària de quarts entre
l’Haris de La Laguna i l’IB-
SA de Las Palmas, l’amfi-
trió. “No tinc preferències
però potser prefereixo
l’IBSA perquè han diposi-
tat moltes expectatives en
la seva competició i potser
la responsabilitat els hi pot
pesar”, considera Hugo
Gotuzzo. El Barça, de fet,
va superar les canàries en
la darrera jornada de lliga
per un ajustat 2-3 al tie
break. “No serà el mateix
perquè si ens veiem a la co-
pa tindran molt més su-
port del públic”, conclou
l’entrenador d’un Barça
que ho vol tot a la copa. ■

Tots contra el Logronyo

Voleibol. El Barça s’estrenarà demà en les semifinals d’una copa de la
Reina que sembla decidida per la superioritat del conjunt de La Rioja

Àlex Masana
BARCELONA

Pérez i Brun ■ FCB

La primera setmana de la
pretemporada de F-1 al
Circuit de Barcelona-Ca-
talunya es va cloure ahir
amb el millor temps abso-
lut de Nico Hülkenberg,
que a la tarda va pilotar el
Renault calçat amb el
pneumàtic C5, el més tou.
Amb el mateix compost,
Alex Albon (Toro Rosso) i
el company de Nico, Da-
niel Ricciardo, van ser se-
gon i tercer. Però el més
destacat van ser les tira-
des curtes de Mercedes.
Lewis Hamilton, al matí,
va muntar el C4 (segons
Pirelli, sis dècimes més
lent que el C5) i Valtteri
Bottas, a la tarda, el C5.
Els W10 van baixar de dos
segons els seus temps, pe-
rò amb prou feines van
avantatjar d’una dècima
Charles Leclerc, que va fer
1:18.0 –el millor temps de
la setmana de Ferrari–
amb el compost C3, sis dè-
cimes més lent que el C4.
L’equip italià ha tancat la
setmana sense muntar les
rodes més toves. Un total
de catorze pilots van rodar
ahir, incloent-hi George

Russell i Robert Kubica,
que van compartir el Wi-
lliams i no van baixar
d’1:20. La pretemporada
al circuit vallesà es repren-
drà dimarts vinent. ■

Fórmula 1. Bottas i Hamilton també baixen d’1:18 en
l’últim dia de la primera setmana de proves a Montmeló

Mercedes prem
l’accelerador
Valentí Fradera
MONTMELÓ

Test 1, últim dia
1r N. Hülkenberg (Renault).......1:17.393
2n A. Albon (STR-Honda) ........... 1:17.637
3r D. Ricciardo (Renault)............1:17.785
4t V. Bottas (Mercedes)...............1:17.857
5è L. Hamilton (Mercedes)........ 1:17.977
6è C. Leclerc (Ferrari) ................1:18.046
7è L. Norris (McLaren-Ren.).... 1:18.431
8è A. Giovinazzi (Alfa-Ferr.) ..... 1:18.511
9è R. Grosjean (Haas-Ferr.) .....1:18.563
10è K. Magnussen (Haas-Ferr.) ..1:18.720
11è P. Gasly (R. Bull-Honda) ... 1:18.780
12è L. Stroll (R. Point-Merc.).. 1:19.664
13è G. Russell (Williams-Merc.) . 1:20.997
14è R. Kubica (Williams-Merc.) ..1:21.542

Kubica, amb el Williams a Montmeló ■ MIQUEL ROVIRA

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

Millors temps

598
voltes ha fet Ferrari la
primera setmana de
proves. Mercedes n’ha fet
580 i Williams només 88.

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

La dada

BREUS
OLIMPISME. 

París tria el ‘break dance’ com a
esport olímpic per al 2024
París. Els organitzadors de París 2024 han proposat
el surf, l’escalada, l’skateboard i el break dance com a
esports que completaran el seu programa. La tria
dels esports l’ha justificada l’organització per refor-
çar els llaços amb el públic jove: “Busquem elements
innovadors, creatius i que trenquin els codis exis-
tents.” La gran sorpresa és la inclusió del break dan-
ce, novetat absoluta en el programa olímpic. Ha que-
dat fora del programa, en canvi, el karate, esport de
gran tradició a França. Tampoc repetiran el beisbol i
el softbol, que es faran als Jocs de Tòquio. ■


