10 · MÉS ESPORT
L’ESPORTIU. DIVENDRES, 8 DE MARÇ DEL 2019

Bàsquet. L’escorta nord-americà amb passaport georgià, de 31 anys i 1m88, va jugar a l’ACB
fins al febrer amb l’Iberostar Tenerife i va acreditar una mitjana de 12,4 punts i 11,4 de valoració

Bàsquet
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La Penya fitxa Thaddus McFadden
L’Esportiu
BADALONA

El nord-americà amb passaport georgià de 31 anys i
1m88 Thaddus Dewayn
McFadden és el nou fitxatge del Divina Seguros Joventut i serà verd-i-negre
fins al 30 de juny . Nascut a
Flint, a l’estat de Michi-

gan, es va formar entre la
Saint
Clair
County
(NJCAA) i Fairmont State
(NCAA 2). Arriba a Badalona per cobrir la plaça de
Dakota Mathias després
d’haver-se desvinculat de
l’Iberostar Tenerife el 12
de febrer. En la seva primera experiència a la lliga
Endesa, va disputar quin-

ze partits amb una mitjana de 12,4 punts i 11,4 de
valoració, i va ser nomenat millor jugador de la segona jornada gràcies als
26 punts, 4 rebots i 6 assistències en el partit contra
el Breogán. Té una llarga
experiència al continent
europeu, on ha militat en
diferents equips des de la

temporada 2009/10: BK
Usti nad Labem (República Txeca), New Yorker
Phantoms Braunschweig
(Alemanya), Apoel Nicosia i AEK Larnaca (Xipre),
Sluc Nancy (França),
PAOK Salónica (Grècia),
Karpos Sokoli 2000 Skopje (Macedònia) i GS Kymis
(Grècia). ■

Com més lluny viatgem, més quiets estem. Ens deixem portar, vaja. Cosa que comporta una immobilitat que provoca la síndrome del turista. L’havíeu
sentida mai?
Un nom enigmàtic i uns símptomes molt poc interessants: la formació de trombes a les venes de
les extremitats inferiors durant la realització d’un
viatge llarg a causa de la poca mobilitat de les cames. Coàguls, que es dilueixen sols, però també
pot passar que persisteixin (i amb ells, sovint, el dolor) o que es desprenguin sense haver-se diluït. Cal
evitar-los.
Les persones més propenses a patir-ne són la
gent gran, les dones embarassades, les que prenen
anticonceptius orals, les persones obeses i les fumadores i aquelles que pateixen problemes cardiovasculars o que anteriorment han patit alguna trombosi. Totes haurien de consultar al metge la possibilitat
de prendre un anticoagulant durant el viatge per evitar disgustos.
Amb tot, si aneu amb avió és molt recomanable
triar els seients del passadís, que permeten estirar
les cames.
Si el viatge ha de ser llarg, vestiu-vos amb roba
còmoda i folgada, eviteu la vestimenta ajustada;
afluixeu-vos el cinturó i descordeu-vos els cordons;
porteu calçat còmode i useu mitges de compressió
elàstica, si és necessari.
Si és possible, aixequeu-vos sovint i feu un petit
passeig. Si el viatge és amb cotxe o autobús, aprofiteu les parades per passejar; realitzeu exercicis de
flexoextensió de peus i moviments circulars amb els
turmells mentre estigueu asseguts al seient; eviteu
creuar les cames, deixar-les penjant o tenir-les excessivament doblegades; i no col·loqueu l’equipatge
de mà sota el seient davanter, atès que redueix encara més l’espai disponible.
Realitzeu-vos massatges a les cames en direcció
ascendent. Eviteu el consum d’alcohol, te i altres excitants que puguin tenir efecte diürètic i/o vasodilatador. I beveu molta aigua, per hidratar-vos.

McFadden, a les files del
PAOK ■ EFE/ ÁNGEL MEDINA

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

Tots contra Kotut
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Xavier Agustí
BARCELONA

Mitja dotzena d’atletes
provinents del camp d’entrenament que dirigeix
Patrick Sang a Kaptagat,
situat a 2.400 m d’altitud
al costat del Rift Valley de
Kenya, pugnaran diumenge per superar el rècord de
la marató de Barcelona.
En el punt de mira
d’aquest selecte grup de
corredors hi haurà les
2h07:30 de Jackson Kotut, que es mantenen inalterables des de la seva victòria en l’edició del 2010.
Precisament, Kotut, que
no pertany a aquest grup
d’entrenament patrocinat
per Nationale Nederlanden
Running
Team
(NNRT), també serà a la línia de sortida. Entre els
inscrits, l’atleta amb millor registre és Eliud Kiptanui (2h05:21), però segurament el més fiable és Laban Korir (2h05:54), que
ha baixat de les 2h07:30
en les seves últimes sis

més difícil que he pres
mai”, va comentar el català després d’haver renunciat per consell mèdic al
mundial que es disputa
aquesta setmana a Whistler (Canadà). Dimecres
va patir una commoció en
un entrenament després
d’arriscar en un revolt. Tot
i el contratemps, qualifica
la temporada que ara
s’acaba de “positiva”. ■

ZALGIRIS: Westermann (9),
Grigonis (10), Ulanovas (18),
White (7), Davies (10) –cinc–; Thompson (11),
Walkup (12), Uleckas (2), Venskus (4), Milaknis (7) i Jokubaitis (8). 25/38 de 2, 11/22 triples (3 Westermann i Ulanovas, 2 Walkup i
Milaknis i 1 Grigonis), 15/20 tirs lliures, 34
rebots (7 Thompson), 25 assistències (5 Jokubaitis) i 123 de valoració (23 Ulanovas).
HERBALIFE GC: Radicevic
(3), Rabaseda (7), Eriksson (13),
Vene (6), Wiley (10) –cinc–; Oliver, Hannah
(9), Balvin (2), Paulí (5), Strawberry (2), Jefferson (4) i Tillie (3). 16/32 de 2, 7/33 triples
(3 Eriksson i 1 Hannah, Vene, Rabaseda i Tillie), 11/15 tirs lliures, 34 rebots (6 Jefferson), 15 assistències (6 Radicevic) i 60 de
valoració (11 Wiley).
PARCIALS: 25-10, 21-17 (46-27); 31-18
(77-45) i 21-19 (98-64).
COMENTARI: Desena derrota consecutiva de l’Herbalife, que va fer el ridícul a Kaunas, possiblement reservant forces per eludir el descens en l’ACB. Els canaris van sortir
desconnectats i un 22-3 entre el final del primer quart i l’inici del segon –del 17-10 (7’) al
39-13 (15’)– van convertir la resta de partit
en absolutament insuls. ■
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Maritim i Korir, després de l’acte de presentació ■ J. RAMOS

maratons. Un altre dels
destacats és Anthony Maritim, vencedor l’any passat amb 2h08:08. Entre
les dones, la màxima candidata al triomf és la kenyana Jackline Chepngeno (2h24:38).
Amb 17.465 participants, la marató barcelonina ha incrementat lleugerament la inscripció de
l’any passat (17.200) i ha
suavitzat el circuit per a la
consecució de millors registres. ■

Noms propis

—————————————————————————————————

Homes
Eliud Kiptanui (Kenya) ................2h05:21
Laban Korir (Kenya) ....................2h05:54
Limenih Getachew (Etiòpia) . 2h06:49
Jackson Kotut (Kenya) ............... 2h07:30
Laban Mutai (Kenya) .................. 2h07:38
Anthony Maritim (Kenya) ....... 2h08:08
Abebe Negewo (Etiòpia) ..........2h08:41
Philemon Kacheran (Kenya) .. 2h09:13

Dones
Jackeline Chepngeno (Kenya) ..... 2h24:38
Aberash Fayesa (Etiòpia) ......... 2h27:04
Meseret Abebayehu (Etiòpia) 2h29:14
Tigist Teshome (Etiòpia) .......... 2h29:57

BREUS
TOBOGAN
Mirambell renuncia al
mundial. “És la decisió

REAL MADRID: Llull
(17), Causeur (7), Deck (9),
Randolph (21), Tavares (11) –cinc–; Rudy,
Campazzo (3), Felipe (5), Ayón (7), Yusta,
Carroll (12) i Taylor (9). 30/43 de 2, 7/21 triples (2 Carroll i Llull i 1 Causeur, Randolph i
Taylor), 20/26 tirs lliures, 29 rebots (5 Tavares), 29 assistències (10 Llull) i 135 de valoració (25 Randolph i Llull).
FENERBAHÇE: Sloukas (15),
Guduric (12), Datome (5), Melli
(11), Vesely (12) –cinc–; Green (8), Mahmutoglu (2), Kalinic (1), Biberovic (5), Muhammed
(11) i Duverioglu (4). 21/38 de 2, 10/20 triples (3 Guduric, 2 Melli i Muhammed i 1 Biberovic, Sloukas i Datome), 14/17 tirs lliures,
27 rebots (6 Melli), 14 assistències (7 Sloukas) i 80 de valoració (18 Sloukas).
PARCIALS: 27-25, 25-20 (52-45); 25-16
(77-61) i 24-25 (101-86).
COMENTARI: Tot i un inici prodigiós del
Fenerbahçe (10-19, 6’), el Madrid va acabar
imposant-se amb molta rotunditat, fent valer la seva gran defensa i exhibint una gran
clarividència col·lectiva en atac. Va acabar
amb 29 assistències i únicament 4 pilotes
perdudes per fer encaixar la quarta derrota
del curs a l’equip turc, totes a fora. ■
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Atletisme. Vuit atletes de menys de 2h10 figuren en la nòmina de
favorits per trencar el rècord (2h07:30) de la marató de Barcelona

Viatjar lluny,
movent-nos

EUROLLIGA

BIATLÓ
Sense podi. Martin Fourcade va acabar lluny del podi
en els relleus mixtos del
mundial de biatló. El català
va començar l’últim relleu
de França en desè lloc i va
remuntar fins al vuitè. ■

HANDBOL
Partit 500è d’Entrerríos
a l’Asobal. El central arribarà al mig miler de partits
a la lliga aquesta tarda
(19.00 h, per Gol) coincidint
amb la visita del Benidorm
al Palau, corresponent a la

21a jornada. Entrerríos arriba a aquesta xifra després de 18 temporades a
la màxima categoria repartides entre el Lleó (6),
el Valladolid (3) i el Barça
Lassa (9). ■

PÀDEL
El Sant Jordi, seu del
Master del WPT.Agafarà
el relleu de Madrid en el
Master, que reuneix les
vuit millors parelles masculines i femenines del
curs. Es jugarà del 19 al
22 de desembre.■
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BAYERN: Jovic (9), Dedovic
(2), Lucic (2), Barthel (16), Radosevic (4) –cinc–; Dangubic (9), Hobbs (3),
King, Koponen, Lo (8) i Williams (17). 17/30
de 2, 6/19 triples (2 Lo i 1 Dangubic, Hobbs,
Jovic i Barthel), 18/22 tirs lliures, 27 rebots
(7 Williams), 16 assistències (5 Jovic) i 74 de
valoració (22 Barthel).
MACCABI: Kane (6), Wilbekin
(19), Caloiaro (7), O’Bryant (4),
Black (14) –cinc–; Pargo (2), Roll (11), Avdija,
Tyus (4), DiBartolomeo (10) i Zoosman.
21/35 de 2, 7/28 triples (3 Wilbekin i 2 Roll i
DiBartolomeo), 14/21 tirs lliures, 37 rebots
(7 O’Bryant i Black), 16 assistències (6 Wilbekin) i 83 de valoració (21 Black).
PARCIALS: 17-18, 14-15 (31-33); 16-25 (4758) i 23-19 (70-77).
COMENTARI: El Maccabi continua la seva escalada des que va fer-se’n càrrec Sfairopoulos i la seva victòria d’ahir a Munic
–acredita 7-2 en els últims nou partits– el situa de ple en la lluita pel ‘play-off’, empatat
amb el setè i vuitè (Baskonia i Olympiacòs),
que juguen avui. ■
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DARUSSAFAKA: Douglas
(14), Brown (4), Evans (8), Peiners (12), Savas (7) –cinc–; Ozmirzrak, Baygul (2), Demir, Kidd (7), Ozdemiroglu (2),
Diebler i Eric (11). 25/51 de 2, 3/21 triples (2
Douglas i 1 Kidd), 8/10 tirs lliures, 36 rebots
(11 Evans), 14 assistències (3 Ozdemiroglu,
Brown i Douglas) i 64 valoració (17 Evans).
PANATHINAIKÒS: Calathes
(10), Kilpatrick (6), Papapetrou
(18), Thomas (12), Papagiannis (14) –cinc–;
Payne (4), Langford (8), Gist (9), Vougioukas
(2), Kalaitzakis, Lekavicius (2) i Antetokounmpo (6). 38/66 de 2, 2/11 triples (2 Papapetrou), 9/10 tirs lliures, 44 rebots (12 Papagiannis), 23 assistències (11 Calathes) i
122 de valoració (26 Papagiannis).
PARCIALS: 17-20, 20-26 (37-46); 16-20
(53-66) i 14-25 (67-91).
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