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BREUS
TENNIS. ATP

Kyrgios elimina Nadal
Acapulco. Nick Kyrgios va eliminar Rafa Nadal (1)
per 3-6, 7-6 (2) i 7-6 (6) en els vuitens de l’obert de
Mèxic. Kyrgios jugarà els quarts contra el suís Stan
Wawrinka. “No és mal noi però falta de respecte al rival, al públic i a ell mateix”, va dir Nadal sobre Kyrgios, que va replicar: “No sap res de mi i no l’escoltaré.” David Ferrer, per la seva banda, va cedir davant
d’Alexander Zverev (2) per 7-6 i 6-1 i es va acomiadar
del públic mexicà plorant –es retira enguany–. El xabià va ser quatre vegades campió del torneig.■

Toledo, finalista a Turquia
Barcelona.El tennista de Maçanet de la Selva va per-

dre la final de l’ITF d’Antalya (15.000 dòlars) contra
l’eslovè Nik Razborsek: 7-6(3) i 6-4. És la desena final
del gironí i la primera del curs.■

Envellir forts i segurs
L’envelliment disminueix els nostres reflexos i la nostra mobilitat. Però això no vol dir que sigui inevitable
anar topant amb els mobles o relliscar, a casa. De fet,
hi ha una sèrie de coses, fàcils, que podem fer per
evitar caigudes i topades. Per exemple, les estores.
Donen caliu però si badem poden ser molt perilloses:
fora. També seria bo no tenir obstacles a terra a les
zones de pas: ni caixes, ni cadires, ni porta-revistes,
ni paraigüers. Mantenir una bona il·luminació. Usar
bastó, crosses o ulleres, quan en tinguem necessitat,
i un calçat tancat amb sola antilliscant (en comptes
d’espardenyes a retaló). O instal·lar barres als passadissos i la dutxa.
També és bona idea contractar un servei de teleassistència: aquell petit comandament que es penja al coll i té un botonet per a casos d’emergència.
Com ajudar una persona gran quan cau?
Mirarem de tranquil·litzar-la. Comprovarem que
no té mal, sobretot al maluc, revisant que la cama no
hagi quedat en rotació externa (signe de possible
fractura de maluc). Si s’ha lesionat, trucarem al 112.
Si no és així, girarem la persona cap a un costat, flexionant-li les cames, i farem que recolzi el colze a terra per aixecar-se. Li acostarem una cadira perquè segui i la deixarem descansar uns minuts.
Si som una persona gran, estem sols i caiem...
Calma. Si no ens podem aixecar, trucarem a la teleassistència. Si podem, primer girarem el cos cap a
un costat i flexionarem les cames. Recolzarem el colze a terra (o ens posarem a quatre grapes) i, a poc a
poc, ens aixecarem. Si som a prop d’un moble pesat,
ens hi agafarem per aixecar-nos. Seurem i descansarem uns minuts.
Els fisioterapeutes poden establir exercicis per
evitar-nos caigudes. Com ara passejar diàriament,
aixecant a estones els genolls i fent passes grans i
petites, per mantenir-nos àgils. L’exercici físic i una
vida sana poden ajudar-nos a gaudir d’un envelliment actiu.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Atletisme. La banyolina, sisena en els 800 m de Belgrad, BREUS
HOQUEI PATINS
lidera la delegació catalana en l’europeu de pista coberta

Esther Guerrero i set
debutants a Glasgow
Xavier Agustí
BARCELONA

Esther Guerrero (800 m)
encapçala la delegació catalana en l’europeu en pista coberta de Glasgow, que
tornarà a tenir una destacada representació de les
noves fornades d’atletes
catalans que lideren les joves i llorejades Maria Vicente (pentatló) i Jaël Bestué
(60 m). De fet, la migfondista banyolina, sisena fa
dos anys a Belgrad, és l’única dels vuits catalans convocats amb experiència en
un europeu en pista coberta. Guerrero, de 29 anys, i
la velocista Estela García
(60 m), que en farà 30 el 20
de març, són amb diferència les atletes de més edat
en un contingent en què la
mitjana amb prou feines
arriba als 22 anys.
Guerrero, amb marca
mínima en 1.500 m i 800
m, es va decantar finalment per la distància curta
perquè havent analitzat
les rivals considera que té
més possibilitats d’aconseguir un bon resultat. “En
els 1.500 m encara està
verda. Sabem que el futur
està en els 1.500 m tant en
el mundial de Doha com en
els Jocs de Tòquio, però
l’Esther va pensar que amb
vista a aconseguir un gran
resultat internacional en
800 m, segurament l’última oportunitat estava en
aquest europeu. En els
1.500 m, amb Muir, Ennaoui i Mageean veia molt
difícil, fins i tot, millorar el

Guerrero, al davant de Naumov (44), a Sabadell ■ FCA

Els convocats

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

Artur Bossy

Estela García

(FC Barcelona) ......................................... 24 anys
3.000 m (eliminatòries) ........13.30 h (avui)

(Nike) .............................................................29 anys
60 m (sèries) ............................ 12.13 h (demà)

Bernat Erta

Esther Guerrero

(FC Barcelona) ......................................... 18 anys
4x400 m (final) ............. 21.25 h (diumenge)

(New Balance) ..........................................29 anys
800 m (eliminatòries) ........... 12.10 h (avui)

Aleix Porras

Zoya Naumov

(FC Barcelona) ......................................... 19 anys
4x400 m (final) ............. 21.25 h (diumenge)

(AA Catalunya) ......................................... 23 anys
800 m (eliminatòries) ........... 12.10 h (avui)

Jaël Bestué

Maria Vicente

(FC Barcelona) ......................................... 18 anys
60 m (sèries) ............................ 12.13 h (demà)

(Nike) ..............................................................17 anys
Pentatló ............................... matí i tarda (avui)

sisè lloc de Belgrad”, explica Joan Lleonart, el seu entrenador. Entre les inscrites en 800 m, Guerrero té
la quarta millor marca de
l’any (2:01.46) i destaca la
participació de Selina Büchel (2:00.98) i Shelayna
Oskan-Clarke (2:01.16),
campiona i subcampiona a
Belgrad. L’atleta banyolina
anirà aquest cop acompanyada de la santcugatenca
Zoya Naumov, que s’estre-

na en una convocatòria internacional absoluta. També té la condició de debutant Artur Bossy (3.000
m). La representació catalana es completa amb els joves velocistes lleidatans
Bernat Erta i Aleix Porras,
que no entraran en acció
fins diumenge, en la cloenda, si figuren entre els escollits en el relleu de 4x400 m,
en què l’equip espanyol és
un dels sis classificats. ■

Hoquei sobre patins. Es va fer una lesió a l’espatlla esquerra en la
copa, haurà de passar per la sala d’operacions i es perdrà el que resta de curs

Panadero es trenca
J.M.
BARCELONA

El Barça Lassa va anunciar
ahir que el seu jugador Sergi Panadero es va fer una lesió a l’espatlla esquerra durant la copa que l’obligarà a
passar per la sala d’operacions. La conseqüència és
que es perdrà el que resta
de la temporada. Es tracta

d’una baixa molt sensible
per al conjunt d’Edu Castro, atesa la polivalència de
l’incombustible i lluitador
osonenc de 36 anys. Titular
i fonamental en les tasques
defensives, Panadero, que
ha jugat molt amb tot els
tècnics al club, era una peça
bàsica per afrontar els
quarts de final de la lliga europea contra el Noia o el

Monza.
El Barça intentarà revalidar el títol continental que
va obtenir l’any passat a
Porto contra l’amfitrió. No
obstant això, en aquella
ocasió els blaugrana també
van tenir la baixa sensible,
tant en els quarts de final
com en la final a quatre, del
cervell Marc Gual, que estava sancionat. ■

Reus-Girona, avui en
l’OK Lliga. El Reus Mi-

ró –quart amb 40
punts– rep avui (21 h)
el Citylift Girona, que
és dotzè amb 17 punts,
en la 21a jornada de
l’OK Lliga. El Reus vol
rescabalar-se de l’eliminació prematura en
els quarts de copa
contra el Lleida. El Girona no juga des del 12
de febrer i els últims
resultats li van permetre sortir del descens.
En l’últim partit va empatar a casa precisament contra el Lleida
(2-2) i ha puntuat en
els últims cinc partits.
L’equip de Josep Enric
Torner s’ha reforçat en
les tres últimes jornades amb l’exjugador
del Palafrugell Jonathan Duran. El Reus
continua amb la baixa
de Romà Bancells. ■

Onze catalans en la
copa d’Itàlia. Onze
catalans afrontaran
avui la copa d’Itàlia. Els
jugadors són Martí Casas i Jordi Burgaya
(Forte dei Marmi), Jepi
Selva (Viareggio),
Guillem Trabal i Marc
Pallarès (Valdagno),
Eloi Mitjans i Gerard
Teixidó (Breganze),
Adrià Català, Xavi Rubio i Ferran Formatjé
(Trissino), i David Gelmà (Follonica). Els
quarts es juguen íntegrament avui amb els
encreuaments ForteViareggio, Sarzana-Follonica, Valdagno-Breganze i Lodi-Trissino. El
vigent campió és el Follonica. ■

El segon títol d’un
portuguès. El títol de
João Rodrigues amb el
Barça en la copa és el
segon d’un portuguès
en la competició. El
primer el va obtenir
Rui Lopes amb el Liceo
el 1997. L’equip gallec
va derrotar per 9-3
l’Igualada amb cinc
gols de Lopes. ■

GOLF
Arnaus, quinzè a
Oman. El moianès
Adri Arnaus és catorzè
a Masqat en l’obert
d’Oman (circuit europeu) amb -2 (70) després de la primera jornada. El barceloní Pablo Larrazábal va fer el
par del camp. El líder
és el nord-americà
Kurt Kitayama (66). ■

