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  Avui 
 Esport 3 
  15.30   Ciclisme.  Volta al País Basc. 
Arrigorriaga-Arrate.  
 Teledeporte 
  20.00   Bàsquet.  Eurocup. Alba 
Berlín-València Basket.  
 Gol Televisión 
  21.00   Futbol.  LaLiga 1 2 3. Spor-
ting Gijón-Granada.  
 Movistar Liga de Campeones 
  13.35   Superliga de China.  
Guangzhou R&F-Shanghai 
Shenhua.    21.00   Premier League.  
Leicester-Newcastle.  
 #Vamos 
  20.40   Futbol.  Ligue 1. Nantes-O. 
Lió.  
 Movistar Deportes 
  19.00   Tenis.  ATP 250 de Houston. 
   21.15   Tenis.  ATP 250 de Houston.  
 Eurosport 1 
  15.30   Ciclisme.  Volta al País Basc. 
Arrigorriaga-Arrate.  
 Eurosport 2 
  18.00   Natació.  Nordic Swim Tour.  
 Movistar Fórmula 1 
  08.00   Gran Premi de Xina.  Lliures 
2 F1.  

 Demà 
 Esport 3 
  10.50     FIM Superbike World 
Championship.    11.40     FIM Super-
bike World Championship.    13.50     
FIM Superbike World Champions-
hip.    15.30   Ciclisme.  Volta al País 
Basc. Eibar-Eibar.    18.40   Futbol.  
Lliga Segona Divisió B. FC Barce-
lona B-At. Llevant.    20.40   Hoquei 
patins.  OK Lliga. Barça-PAS Alcoi.  
 Teledeporte 
  10.50   Motul Dutch Round.  FIM 
Superbike World Championship. 
   12.30   Waterpolo.  LEN Champions 
League. CN Atlètic Barceloneta-
Dynamo Moscou.    16.00   Automobi-
lisme.  FIA Fórmula E. Geox Rome 
E-Prix.  
 Gol Televisión 
  10.00   Pàdel.  World Padel Tour. 
Logroño Open 2019.    13.00   Futbol.  
Lliga Femenina Iberdrola. Betis-
Sevilla.    20.45   Futbol.  Division 1 
Féminine. O. Lió-PSG.  
 Movistar Partidazo 
  17.30   Futbol.  El Partidazo. 
Osasuna-Deportivo. Prèvia.    17.55   
Futbol.  LaLiga 1 2 3. Osasuna-De-
portivo.    20.00   Futbol.  El Partidazo. 
Sevilla-Betis. Prèvia.    20.40   Futbol.  
LaLiga Santander. Sevilla-Betis.  
 BeIN LaLiga 
  13.00   Espanyol-Alabès.     16.15   
Osca-Barcelona.     18.30   At. de 
Madrid-Celta.   
 Movistar Liga de Campeones 
  13.30   Premier League.  
Tottenham-Huddersfield Town 
AFC.    16.00   Premier League.  
Fulham FC-Everton.    18.30   Premier 
League.  Manchester U.-West Ham. 
   20.30   Serie A.  Milà-Lazio.  
 #Vamos 
  10.55   Futbol.  Lliga Femenina Iber-
drola. Fundación Albacete-Athletic 
Bilbao.    15.00   Futbol.  Serie A. Spal 
2013-Juventus.    18.00   Bàsquet.  
Lliga Endesa. Saragossa-Barça.  
 Movistar Deportes 
  10.50   Rugbi.  HSBC World Rugby 
Sevens Series. Japó-Espanya. 
   17.55   Bàsquet.  Lliga Endesa. 
Baskonia-Andorra.    20.25   Bàsquet.  
Lliga Endesa. Tenerife-UCAM.  
 Eurosport 1 
  12.00   Automobilisme.  FIA Fór-
mula E. Roma E-Prix.    14.00    FIM 
Superbike World Championship. 
   16.00   Automobilisme.  FIA Fórmu-
la E. Roma E-Prix.    18.00   Natació.  
Nordic Swim Tour.  
 Eurosport 2 
  09.00   Ciclisme.  Six Day Series. 
Brisbane.    11.00    FIM Superbike 
World Championship.    15.30   
Ciclisme.  Volta al País Basc. 
Eibar-Eibar.  
 Movistar Fórmula 1 
  0    5.00   Gran Premi de Xina.  Lliures 
3 F1.    08.00   Gran Premi de Xina.  
Classificació F1.   

Esports en directe

¿Ja fan prou exercici, els nostres fills, o són només
els reis del sofà, el comandament a distància i els vi-
deojocs? Posem una dada sobre la taula: un quaran-
ta-tres per cent dels escolars d’entre set i vuit anys
de l’Estat espanyol tenen sobrepès. Ocupem, doncs,
un dels primers llocs a Europa en prevalença d’obe-
sitat infantil. I això no és bo, perquè les persones
amb sobrepès corren el risc (el tenen entre un trenta
i un quaranta per cent més elevat que la resta) de
tenir un accident cerebrovascular o una malaltia car-
díaca. Poca broma.

Més dades que fan rumiar: els nens i nenes de
nou anys passen de mitjana una hora i mitja diària
veient la televisió, fins a dues hores durant l’adoles-
cència. I això sense comptar l’ús dels videojocs o el
fet de xatejar per internet. De mitjana, dediquem
tres o quatre vegades més temps a activitats seden-
tàries que a la realització d’activitat física. I això tam-
poc és bo.

La bona notícia és que tot es pot invertir, que no
està tot perdut, que només cal que entre tots ens
posem les piles i ens moguem.

Caldria limitar les activitats de sofà a una hora al
dia, com a màxim, i, en aquest sentit, els adults hem
de donar exemple mostrant els avantatges de mou-
re’ns. Sortim a passejar o a córrer o a voltar per la
muntanya, a peu o en bicicleta, juguem a futbol o a
pàdel o nedem, el que faci falta.

També podem fer regals que estimulin l’activitat
física en comptes de la passivitat. Podem promoure
activitats físiques en família, si és possible a la natu-
ra, que facin que els nanos descobreixin que l’entorn
natural és ple de possibilitats i de racons interes-
sants.

I posats a jugar amb videojocs, podem fomentar
aquells que incentiven la realització d’activitat física,
aquells en què no tot és prémer botons amb els dits.
Imaginació al poder: evitar el sedentarisme infantil
no costa tant!

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

Predicar amb l’exemple

La lliga regular de l’NBA es
va acabar i ha servit per
confirmar que per prime-
ra vegada en tota la histò-
ria hi haurà quatre cata-
lans lluitant per l’anell de
campió. Quedava només
decidir els emparella-
ments –al millor de set
partits–, que es van deci-
dir amb la classificació
dels Pistons, que van obte-
nir l’últim bitllet i van dei-
xar fora els Hornets des-
prés de superar els Knicks
al Madison Square Garden
(89-115) i que la franquí-
cia de Michael Jordan pun-
xés a l’Spectrum Center
de Charlotte contra els
Magic (114-122). Després
d’una maratoniana lliga
regular, comença l’hora de
la veritat amb l’espectacle
dels play-off.

Pau i Marc Gasol, Ricky
Rubio i Jordi Fernández ja
saben el camí que tindran

per intentar assolir el
somni de l’anell de campió
que, fins ara, només ha
aconseguit en Pau en la se-
va etapa als Lakers (2009 i
2010). Aquest any torna a
tenir la possibilitat de ser
campió i d’aixecar el tro-
feu. Els Bucks de Pau Ga-

sol, que han acabat líders
de la Conferència Est amb
un balanç de 60 victòries i
22 derrotes, s’enfronta-
ran als Pistons. En cas de
passar fase, jugarien con-
tra el guanyador del Cel-
tics-Pacers. En la mateixa
part del quadre hi ha els
Raptors del Marc Gasol

–segons de la conferència
amb un balanç de 58-24–
compartint posició amb
l’ex-Manresa i ex-Hospita-
let Serge Ibaka, que s’en-
frontaran als Magic. En
cas de superar l’eliminatò-
ria jugarien contra el gua-
nyador de la sèrie entre els
Sixers i els Nets. En l’altra
part del quadre, el de la
Conferència Oest, els Jazz
de Ricky Rubio tornen al
play-off –el del Masnou no
va acabar el curs passat,
lesionat– i s’enfrontaran
als Rockets de Harden,
que han caigut fins al
quart lloc. En cas de supe-
rar la fase, jugarien contra
el guanyador dels Blazers-
Thunder.

També serà al play-off
el tècnic badaloní Jordi
Fernández, ajudant en els
Nuggets, que s’enfronta-
ran als Spurs. Qui superi
aquesta fase jugarà contra
el guanyador del duel en-
tre el vigent campió, els
Warriors, i els Clippers. ■

El ‘play-off’ més
català de la història
Xavi Ballesteros
BARCELONA

NBA. Per primer cop hi haurà quatre catalans lluitant per
aconseguir l’anell de campió, que només té Pau Gasol

Pau Gasol (Bucks), Ricky Rubio (Jazz) i Marc Gasol (Raptors) lluitaran per l’anell ■ EFE
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 SAN ANTONIO SPURS

GOLDEN S. WARRIORS

LOS ÁNGELES CLIPPERS

HOUSTON ROCKETS

UTAH JAZZ

PORTLAND T. BLAZERS

OKLAHOMA C. THUNDER

DENVER NUGGETS

DETROIT PISTONS

MILWAUKEE BUCKS

TORONTO RAPTORS

ORLANDO MAGIC

BOSTON CELTICS

INDIANA PACERS

BROOKLYN NETS

PHILADELPHIA 76ERS

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

Lliga regular NBA

1.230
partits s’han jugat amb
fracàs de LeBron i Doncic
fent 21,2 punts, 7,8 rebots i
6 assistències de mitjana.

CICLISME
Tercer triomf de Scha-
chmann. Quatre etapes i
tres victòries. Aquest és
el balanç aconseguit per
Maximilian Schachmann
(Bora), de moment, en la
Volta al País Basc. L’ale-
many va vèncer ahir en
l’etapa de 164,1 km entre
Vitòria i Arrigorriaga i
continua líder de la gene-
ral. Julian Alaphilippe
(Quick Step) no va sortir
a causa de les lesions de
la caiguda de dimecres.
També va abandonar, pel
mateix motiu, Michal
Kwiatkowski (Sky). ■

BREUS
BÀSQUET
El València pot ser avui
campió. Els de Jaume
Ponsarnau juguen
aquest vespre (20 h) a la
pista de l’Alba Berlín el
segon partit de la final de
l’Eurocopa amb un 1-0
en l’eliminatòria. En el
cas que els valencians
guanyin seran campions
de la competició i obtin-
dran el bitllet per dispu-
tar el curs vinent l’Euro-
lliga. En el cas de perdre
tindran l’oportunitat de
rematar la feina a la Fon-
teta de Sant Lluís dilluns
vinent. ■


