
“Em sento amb confiança
per a la cursa de l’Argenti-
na.” Després de quedar se-
gon a Qatar, a poques mil-
lèsimes d’Andrea Dovizio-
so (Ducati) –a qui el tribu-
na d’apel·lació va ratificar
la victòria–, Marc Már-
quez (Honda) arriba
aquest cap de setmana a
l’Argentina amb l’objectiu
de plantar cara al pilot de
Ducati. El circuit, a dife-
rència del de Losail, és fa-
vorable al seu pilotatge i, a
més, sembla que el català
ha pogut preparar-se a
fons per primer cop des-
prés de ser operat de l’es-
patlla. Els metges ja li han
permès practicar el moto-
cròs, una de les maneres
amb què completa la seva
preparació, i la convales-
cència ja és del tot aigua
passada. Dovizioso, sub-
campió les dues últimes
temporades, ja s’ha situat
com el seu principal rival
en aquest inici. L’italià ad-
met que encara cal millo-
rar la seva moto, però creu
que pot aconseguir un bon
resultat a l’Argentina.
“Aquesta cursa serà un
bon banc de proves per mi-
llorar les prestacions al
centre dels revolts. La nos-
tra base és bona i estem
treballant bé”, admet l’ita-
lià.

També Maverick Viña-
les (Viñales), setè a Qatar,
considera que pot fer un
bon paper en la segona
prova de la temporada: “Ja
sé què és guanyar a l’Ar-
gentina. Espero tenir la
mateixa sensació aquest
any i poder lluitar per la

victòria.” Prou falta li fa a
Yamaha, que a Qatar no va
tenir cap dels seus dos pi-
lots al podi –Rossi va ser
cinquè–. També Jorge Lo-
renzo confia que la millora
de les lesions que es va fer
en una caiguda a Qatar li
permeti fer una bona cur-
sa a l’Argentina. “Estic mi-
llor del canell i les coste-
lles. Tenim potencial i l’Ar-
gentina ens donarà una al-
tra oportunitat de conti-
nuar millorant la moto”,
va explicar el mallorquí.

En la categoria mitjana,
Àlex Márquez tindrà l’ob-
jectiu de millorar la setena
posició aconseguida a Qa-
tar. En Moto 3, Albert Are-
nas, l’únic català de la ca-
tegoria, es perdrà la cursa
a causa d’una lesió. ■

Marc, en plenitud
L’Esportiu
BARCELONA

Motor. El català, en plena forma després de l’operació,
espera atacar Dovi i aconseguir un bon resultat a l’Argentina

Márquez fa el cavallet després de la cursa de Qatar ■ EFE
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Marco Bezzecchi (KTM)
Aron Canet (Honda)
F. di Giannantonio (Honda)

1
2
3

Mattia Pasini (Kalex)
Xavi Vierge (KTM)
Miguel Oliveira (KTM) 
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T. Río Hondo
CIRCUIT

4,806 km
LLARGADA

5 a l’esquerra i 9 a la dreta
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MOTO GP
17 h

MOTO 2
18.20 h

MOTO 3
20.00 h

Cal Crutchlow (Honda)
Johan Zarco (Yamaha)
Àlex Rins (Suzuki)
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2. GP de l’Argentina
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Respireu fondo. Una vegada, dues, tres... Tan senzill
però a vegades tan difícil. Hi ha problemes respira-
toris lleus i anecdòtics, com quan ens constipem,
per exemple. I n’hi ha de més severs i/o crònics.
Prevenir-los, alleugerir-ne els símptomes o curar-
los és possible a través de processos físics naturals
combinats amb la medicina actual i amb l’ajuda de
la fisioteràpia respiratòria (FR). Estem parlant de
bronquitis, pleuritis, pneumònies, asmes, rinitis i al-
gunes més, derivades del mal hàbit de fumar.

Per què fumem? No és la columna per respon-
dre-ho. Però sí per preguntar per què no ho deixem.
Avui mateix, no espereu més, fora cigarrets. I co-
menceu, si encara no ho heu fet, a practicar activi-
tat física, moderada però regular, i diària. No és tan
fàcil, ho sabem, però tot és proposar-s’ho...

Respirar. Ja sabem respirar prou bé? Cal saber-
ne, no és broma. El vostre fisioterapeuta pot il·lus-
trar-vos. Cal adoptar, també, una dieta equilibrada i
fer-nos rentats de nas perquè els mocs no ens ofe-
guin.

Igualment, pot passar que pesquem una bron-
quitis. Si és així, la fisioteràpia respiratòria pot aju-
dar-nos a netejar els bronquis, evitar infeccions i
controlar la sensació d’ofec i de fatiga, amb exerci-
cis i tècniques de relaxació. Que quedi clar: si teniu
qualsevol mena de problema a l’aparell respiratori,
cal que el vostre metge de capçalera us derivi al
professional de les vies respiratòries.

Però en qualsevol cas, un fisioterapeuta expert
en FR us transmetrà l’hàbit d’una bona neteja nasal
i/o bronquial, sense abusar dels medicaments, i us
recomanarà exercicis adequats a la vostra patolo-
gia per evitar recaigudes o almenys suavitzar-les.

I recordem-ho, cal beure molta aigua i sucs natu-
rals; evitar els canvis bruscos de temperatura; va-
cunar-se contra la grip si som població de risc, i fer
activitat física: la millor manera d’exercitar els pul-
mons per evitar que s’hi acumulin els mocs.

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

La FR i respirar bé
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ESQUÍ ALPÍ
Segon or de Pau. Nú-
ria Pau va guanyar el
segon or en el campio-
nat d’Espanya, l’ende-
mà de la victòria en el
supergegant. La ripo-
llesa es va imposar en
el gegant amb un
temps conjunt en les
dues mànegues de
2:15.40. L’aragonesa
Inda Garín va acabar
segona i la també ca-
talana Maria Relat, ter-
cera. En nois, victòria
del basc Aingeru Garay
(2:14.84), seguit dels
catalans Albert Ortega
i Isidre Sans. ■

MOTOR
Ogier vol assaltar el
lideratge a Còrsega.
El francès Sebastien
Ogier (Citroen C3),
campió mundial els sis
darrers anys, sortirà a
la caça del lideratge,
que ocupa l’estonià Ott
Tanak (Toyota Yaris), en
el Ral·li de Còrsega, la
primera prova de la
temporada sobre asfalt,
que es disputa d’avui
fins diumenge a l’illa.
Tanak té 65 punts, qua-
tre més que Ogier. El
francès va guanyar la
cursa el 2016 amb
Volkswagen i l’any pas-
sat amb Ford. ■

CICLISME
De la Cruz, cinquè.
David de la Cruz (Sky)
és cinquè de la Setma-
na Coppi e Bartoli des-
prés de la segona eta-
pa. El corredor català
va finalitzar la jornada
d’ahir en la tretzena
posició. Mikel Landa
(Movistar) es va endur
la victòria en imposar-
se en un final molt
ajustat a Lucas Hamil-
ton (Scott), que és el
nou líder. ■

BREUS


