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  Avui 
 Esport 3 
  16.10   Handbol.  Copa del Rei. Ade-
mar Lleó-Fraikin BM Granollers.    
20.40   Handbol.  Copa del Rei. 
Barça-Ángel Ximénez Puente Genil.  
 Teledeporte 
  18.30   Futbol femení.  Amistós 
internacional. Espanya-Brasil.    
21.00   Handbol femení.  
BM Castellón-Atlético Guardés.  
 Gol Televisión 
  21.00   La Liga 1 2 3.  
CD Tenerife-Sporting Gijón.  
 Movistar Liga de Campeones 
  10.50   Liga australiana.  
Melbourne City-Brisbane Roar.    
13.35   Superliga de Xina.  Beijing 
Guoan-Jiangsu Suning.  
 #Vamos 
  12.50   Rugbi.  HSBC World 
Rugby Sevens Series. Estats Units-
Espanya. 
   20.40   Futbol.  Ligue 1. Bordeus-O.
Marsella.  
 Movistar Deportes 
  20.45   Bàsquet.  EuroLeague. 
Barça-Khimki Moscow Region.  
 Eurosport 1 
  07.55   Snooker.  China Open. 
Quarts de final  . Des de Xina.    
13.25   Snooker.  China Open.    
18.00   Natació.  Nordic Swim Tour. 
Des de Bergen, Noruega.    
22.00   Cúrling.  Campionat del Món 
Masculí. Lligueta. Des de Canadà.  

 Demà 
 Esport 3 
  10.52     FIM Superbike World 
Championship. Superpole de 
Superbike. Des de MotorLand.    
11.35     FIM Superbike World 
Championship. Superpole de 
Supersport. Des de MotorLand.    
13.50     FIM Superbike World 
Championship. Primera cursa de 
Superbike. Des de MotorLand.  
 Teledeporte 
  10.50    FIM Superbike World 
Championship. 
   13.30    FIM Superbike World 
Championship.    
17.45   Futbol sala.  Lliga Nacional 
de Futbol Sala. Osasuna Magna-
Barça.  
 Barça TV 
  10.15   Futbol.  El partit aleví. Aleví 
B-CF Mollet EU (18/19).    
12.00   Futbol.  El partit aleví. Aleví 
Femení-CF Begues (18/19).    
18.00   Hoquei patins.  Barça-CE 
Noia Freixenet (18/19).    
20.45   Futbol.  El Barça en joc. 
Barcelona-At. de Madrid.  
 Gol Televisión 
  11.00   Futbol.  Divisió d’Honor 
Juvenil. CD Tenerife-Las Palmas.  
 Movistar Partidazo 
  17.30   Futbol.  El Partidazo. 
Granada-Màlaga.    
17.55   La Liga 1 2 3.  Granada-
Màlaga.    
20.00   Futbol.  El Partidazo. 
Barcelona-At. de Madrid.    
20.40   Barça-At. de Madrid   
 BeIN LaLiga 
  13.00   Girona-Espanyol.     
16.15   Reial Madrid-Eibar.     
18.30   Rayo Vallecano-València.   
 Movistar Liga de Campeones 
  10.50   Liga australiana.  Sydney 
FC-Melbourne Victory FC.    
13.35   Superliga de Xina.  Guangz-
hou Evergrande-Guangzhou R&F.    
16.00   Premier League.  Newcastle-
Crystal Palace.    
18.00   Serie A.  Juventus-Milà. 
   20.30   Serie A.  Sampdoria-Roma.  
 #Vamos 
  14.55   Futbol.  Serie A. Parma 
Calcio 1913-Turí. 
   18.25   Futbol.  Bundesliga. Bayern-
Dortmund.  
 Movistar Deportes 
  02.00   Bàsquet.  NBA. Indiana 
Pacers-Boston Celtics. 
   17.55   Bàsquet.  Lliga Endesa. 
Delteco GBC-Movistar Estudiantes. 
   20.25   Bàsquet.  Lliga Endesa. 
Monbus Obradoiro-Saragossa.    
23.00   Bàsquet.  NBA. Milwaukee 
Bucks-Brooklyn Nets.  

Esports en directe

La primavera i els mocs solen anar de bracet. Ai, les
al·lèrgies... Per aquest motiu no és mai sobrer recor-
dar uns quants consells de fisioteràpia respiratòria,
és a dir, trucs d’higiene nasal, que podem fer nosal-
tres mateixos, a casa, i que també podem aplicar als
nanos, que ens ajudaran a respirar millor.

Les infeccions més habituals en nens són les in-
feccions de les vies altes: rinitis, faringitis, otitis i si-
nusitis, que, si es compliquen, poden donar lloc a
l’inici d’una infecció de vies baixes i causar infec-
cions cròniques. La higiene nasal és un tractament
simple, segur i molt ben tolerat tant en nens com en
adults, i està provada científicament. Som-hi:

Dutxes nasals. Tres passos ben senzills. 1. Barrejar
en un got una culleradeta de sal marina amb aigua
tèbia. 2. Omplir la xeringa, petita i individual, amb
la mescla. 3. Posar el cap de costat i introduir l’aigua
amb sal pel forat nasal que queda més a dalt, sense
pressionar massa la xeringa, de mica en mica, fins
que l’aigua surti per l’altre forat. Humidificarem,
reduirem crostes i ajudarem a curar la infecció, si
n’hi ha.

Desobstrucció rinofaríngia retrògrada. També en
tres passos. 1. Ensumar per cada forat nasal (una
flor, un ramet de farigola). 2. Fer soroll de porquet o
ronc per empassar-se les secrecions. 3. Mocar-se,
primer tapant un forat, i després, l’altre. Mai tots dos
alhora.

I tot això, per què? Perquè conserva la mucosa
nasal sana i preparada per defensar-nos. Perquè
prevé refredats, grips i faringitis. Perquè contribueix
a evitar otitis infantils. Perquè millora la funció audi-
tiva, olfactiva i gustativa. Perquè redueix la resposta
al·lèrgica. I perquè millora el funcionament de les
glàndules adenoides i les amígdales.

Integreu el rentat nasal amb aigua salada a la
nostra higiene diària. Amb un cop al dia n’hi haurà
prou! A banda d’aigua amb sal marina, també es pot
utilitzar sèrum fisiològic o aigua marina.
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Contra les al·lèrgies

La selecció catalana de
futsal disputa avui els
quarts de final del campio-
nat del món a l’Argentina.
Ho fa, Catalunya, contra
Sud-àfrica i després de
tancar la fase de grups en
el primer lloc del grup.
Ahir en la darrera jornada
l’equip de Jordi Rexach,
que ja tenia assegurada la
classificació com a líder
del grup (3-1 amb França i
11-0 contra els Estats
Units), va superar el Nepal
per 11-1. El conjunt sud-
africà és segon del seu
grup, darrere l’Argentina,
amb la derrota 9-2 contra
l’equip amfitrió en l’última
jornada. Catalunya es va
haver de desplaçar ahir
per carretera, en un viatge
d’unes tres hores, d’Oberá
a Montecarlo. Allà també
s’hi jugarà el Paraguai-

Marroc. Els altres dos en-
creuaments de quarts es
jugaran a Oberá, la seu on
Catalunya ha disputat la
primera fase. Són Argenti-
na-França i Colòmbia-Bra-
sil –el vencedor s’encre-
uarà a Montecarlo amb el
guanyador del partit de
Catalunya.

Sense que s’hi jugués
res, l’equip català va tor-
nar a imposar el seu estil:
bona defensa de pressió,
ordre al darrere, bon toc i
joc elaborat. L’estratègia
va tornar a funcionar i el
Nepal va poder marcar el

seu gol quan el marcador
reflectia un 3-0. El jugador
més inspirat va ser Sergio
Saavedra, amb cinc gols i
dues assistències.

Catalunya tanca aques-
ta primera fase amb un ba-
lanç de tres victòries en
tres partits, 25 gols a favor
i 2 en contra. En les ante-
riors participacions cata-
lanes en un mundial, dues,
Catalunya no havia supe-
rat els quarts de final.

Honors
La selecció asiàtica ha estat
una de les sensacions del
torneig, per la seva manera
de fer i bon comportament.
I perquè han passat autèn-
tiques dificultats per arri-
bar a l’Argentina i poder
participar en aquest mun-
dial. Per això els jugadors
catalans van acomiadar el
Nepal fent-los un passadís
de campions mentre el pú-
blic els ovacionava dret. ■

L’Esportiu
OBERÁ (ARGENTINA)

Futsal. La selecció catalana, amb tres triomfs en tres
partits, vol jugar la seva primera semifinal en un mundial

Catalunya, contra
Sud-àfrica a quarts

El passadís dels catalans al Nepal ■ @FUTSALCAT

CATALUNYA: Jaume Bonada, Gabri
Fargas, Nacho Vega, Sergi Climent, Òs-
car Blanco, Roger Aubareda, Ernest Ta-
bueña, Sergio Saavedra, Èric Rodoreda,
Josemi Lamora i Dani Casanovas.

NEPAL: D. Shrestha, Grijesh Man, Ra-
na, Tada, Tamany, Budathoki, Rasilli, Ba-
lami, Tangbe Lam G. Shrestha i Karki.

GOLS: 1-0 Lamora (8’), 2-0 Tabueña
(9’), 3-0 Saavedra (11’), 3-1 Tamany (13’),
4-1 Climent (14’), 5-1 Blanco (14’), 6-1 Ta-
bueña (19’), 7-1 Saavedra (27’), 8-1 Saa-
vedra (31’); 9-1 Saavedra (32’), 10-1 Blan-
co (38’) i 11-1 Saavedra (39’)..

ÀRBITRES: Javier Petrino i Leonardo
Illesca (Argentina).

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

CATALUNYA 11

NEPAL 1

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

Sense rival

Després del 3-1 en
el debut contra
França, Catalunya
ha fet 22 gols en
dos partits

MOTOR
Despres i Oliveras, vui-
tens a Abu Dhabi. Cyril
Despres i Dani Oliveras
(Mini 4x2) van ser vui-
tens en el raid d’Abu
Dhabi, que era una prova
per a la incorporació del
copilot de Vilablareix a
l’equip X-Raid. Despres i
Oliveras van acabar a
4h08:34 dels guanya-
dors, Stephane i Andrea
Peterhansel (Mini 4x4).
Van guanyar la primera
etapa però en la segona
van tenir problemes. ■

BREUS
HANDBOL
Els rivals de l’europeu fe-
mení. La selecció espanyo-
la femenina ja coneix els
seus rivals en la fase de
qualificació de l’europeu
que es jugarà a Noruega i
Dinamarca l’any 2020. Està
en el grup 1 amb Holanda
–tercera en el darrer euro-
peu i mundial–, Àustria i
l’equip que superi la prèvia
que jugaran Israel, Finlàn-
dia, Grècia i Luxemburg. La
qualificació es jugarà del
25 de setembre del 2019 al
31 de maig del 2020. ■

TENNIS
Paula Badosa remunta
a Bolton. La tennista de
Begur Paula Badosa, se-
gona cap de sèrie, va re-
muntar ahir en els vui-
tens de final del torneig
de Bolton –un ITF de
25.000 dòlars– contra la
francesa procedent de la
qualificació Mallaurie
Noel per 5-7, 6-2 i 6-4.
Paula Badosa jugarà avui
els quarts de final contra
la tennista britànica de
16 anys Emma Raduca-
nu. ■

BREUS
POLÍTICA ESPORTIVA. 

El Parlament validarà avui la
ILP per a la nova llei de l’esport
Barcelona. La comissió de control del Parlament de
Catalunya validarà avui les 154.492 signatures de la
iniciativa legislativa popular per a una nova llei de
l’esport en un acte al qual assistiran totes les federa-
cions esportives catalanes i el president de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Este-
va, que conformen la comissió promotora de la ILP,
que ha mobilitzat l’esport català amb un nombre
molt significatiu d’adhesions. Les signatures recolli-
des també han estat validades prèviament per l’insti-
tut d’estadística de Catalunya, un altre dels requi-
sits. L’aprovació a càrrec de la comissió de control del
Parlament és l’últim tràmit perquè la iniciativa co-
menci el seu curs parlamentari i es plasmi en la nova
llei de l’esport. ■


