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Motor. Mor als 86 anys qui va presidir el RACC del 1985 al 2015, l’època de
creixement empresarial i esportiu del club, amb fites que es mantenen fins avui

Nens al cotxe
Els nostres pares, o els nostres avis, anaven de vacances amb cotxe sense anar cordats ni lligats enlloc, asseguts al seient del darrere amb una joguina
a la mà, i endavant les atxes. Però ara és diferent.
Ara, per sort de tots, la seguretat és obligatòria i hi
ha una sèrie de coses que cal tenir en compte quan
transportem menors.
Com ara que cal assegurar-se que el dispositiu de
subjecció que usem per ancorar-los estigui homologat. Això és bàsic i per això hi ha professionals i botigues especialitzades: aneu-hi i deixeu-vos assessorar.
Segons l’edat que tingui el menor, haurà de viatjar
a contramarxa (mirant cap enrere). Cal tenir en
compte que hi ha dispositius de subjecció que no
estan dissenyats per romandre-hi massa temps
(poden ser nocius per a la columna vertebral); si el
vostre és així, eviteu trajectes massa llargs.
Cal ajustar els cinturons de seguretat al volum del
menor per evitar que quedi poc subjecte o amb
massa pressió. Cal vetllar perquè el reposacaps estigui a l’altura adequada i usar accessoris per evitar
males posicions del cap en cas que el nadó quedi
adormit durant el trajecte.
És recomanable fer servir miralls interiors que,
combinats amb el retrovisor, permeten controlar els
menors: són de fàcil col·locació i permeten conduir
sense perdre de vista els menors.
Una altra cosa important, aquesta en els adults,
és mantenir sempre una bona ergonomia quan fiquem o traiem els menuts del vehicle: no ens ha de
generar cap molèstia, cal evitar moviments bruscos
i obrir del tot la porta d’accés a l’habitacle per no
realitzar gestos forçats innecessaris.
I mentre carreguem el nadó en braços hem de tenir en compte que si l’aixequem des d’un lloc baix és
recomanable flexionar els genolls i mantenir el pes
(el nadó) al més a prop possible del nostre cos.
Sempre que hi hagi dubtes, cal consultar professionals com ara un fisioterapeuta. Trieu una destinació agradable i gaudiu l’aventura!
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME
De conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de
la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària, el proper
dia 18 de maig de 2019, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a
les 10:00 hores en segona, a la Sala de Conferències del Centre Cultural Robert Brillas (c/ Àngel Guimerà, 38 - 08950 Esplugues de Llobregat).
La convocatòria i l’Ordre del Dia s’han enviat als membres de l’Assemblea General i queden exposats al tauler d’anuncis.
La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea s’ha posat a
disposició dels membres de l’Assemblea General a la seu de la federació i de les respectives representacions territorials, el mateix dia de la
convocatòria, segons disposa l’article 62. 1e del Decret 58/2010, de 4
de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Barcelona, 16 d’abril de 2019.
Josep Maria Mañé Navarro
President de la FCM
870314/1209004L

Sebastià Salvadó, ànima de
la competició i la mobilitat
Toni Romero
BARCELONA

Catalunya ha perdut un
dels seus personatges més
transcendents i influents
de la seva societat civil en
sectors de tant pes com
l’esport i la mobilitat. Sebastià Salvadó Plandiura
(Barcelona, 1932) va morir dilluns després de quatre dies ingressat en un
hospital. El president del
RACC durant tres dècades
(1985-2015) va ser el protagonista de la transformació i creixement del
RACC com a empresa de
serveis –va passar de
85.000 socis a 1,2 milions
el 2008– i també l’impulsor de dues iniciatives esportives que perduren i
que fan que Catalunya sigui un país esportiu singular: el Circuit de BarcelonaCatalunya (amb GP de F-1
i Moto GP) i el ral·li RACC
Catalunya del mundial.
Aquell màgic 1991
Totes dues fites –Circuit i
mundial de ral·lis– arrenquen el 1991, sis anys després que fos president del
RACC. D’inici, l’esport retreia a Salvadó que donés
una orientació massa
mercantil a una entitat dedicada a un esport d’elit
practicat per elits. Aviat,
però, els fets van fer veure
que tenir un club de serveis amb moltes grues i
molts associats era l’única
manera
d’aconseguir
múscul per abordar reptes
esportius ingents com els

Sebastià Salvadó, al seu despatx del RACC, el maig del 2015,
setmanes abans de plegar com a president ■ JOSEP LOSADA

La discreció més eficient
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Sebastià Salvadó era poc
visible en públic. Si havia
de fer saber el seu parer, ho
feia en privat. Parlava per al
públic mitjançant l’editorial de la revista del RACC.
Que concedís una entrevista era un objectiu ambiciós
que no es va fer realitat fins
setmanes abans que deixés la presidència del
RACC. Assumia amb naturalitat el pas del temps
com quan, amb 80 anys, la

seva dona li va dir que havia de deixar d’anar amb
moto. I mantenia una capacitat d’anàlisi privilegiada,
la fina ironia catalana i la
franquesa dels que saben
que han fet la feina. Per això parlava obertament de
com es va gestar el Circuit,
de Jordi Pujol, de Bernie
Ecclestone, de CiU i els tripartits, del futur de l’esport
del motor i del que anomenava l’ètica de la mobilitat.

que s’assolirien.
Salvadó va ser el primer
guanyador del ral·li Catalunya (1957). Només va
competir fins al 1960. Es
va incorporar al RACC el
1985 i la mort de Salvador
Fàbregas el va propulsar a
la presidència. El RACC tenia uns terrenys a Caldes
de Malavella on, per falta
d’acord amb l’Ajuntament
de l’època, no es va fer el
circuit permanent que
Joan Antoni Samaranch i
Paco Godia volien per rellevar el traçat urbà de
Montjuïc. Avui formen
part del PGA de Caldes.
Salvadó va fer el gir argumental que va portar el
circuit al Vallès. Haver
mantingut un GP de F-1 i
de motociclisme de manera ininterrompuda des del
1991 i el 1992, respectivament, forma part del llegat
de l’expresident, que també va saber fer-se amic de
Bernie Ecclestone, l’inflexible patró de la F-1.
Igualment va fer possible el que semblava utòpic:
la fusió dels ral·lis Catalunya (del RACC) i Costa
Brava (de la Penya Motorista 10 per Hora); ral·li
Costa Brava però amb coeficient màxim per a l’europeu i, per tant, amb dret
a demanar l’ingrés al mundial. Els programes de promoció de joves pilots, en
col·laboració amb les federacions, també són de la
seva època. “Hi ha hagut
curses de Moto GP amb
tres pilots RACC a la primera fila”, presumia. ■
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El Sedis Cadí s’ho juga tot a una
carta mentre l’Spar espera rival

Campenaerts bat el rècord de
l’hora i arriba als 55.089 metres

La Seu d’Urgell. El Sedis Cadí viurà avui (20 h), en un
Palau ple a vessar, el tercer i definitiu partit de quarts de
final contra l’IDK Guipúscoa amb una plaça per a semifinals en joc. El rival en la fase següent serà l’Spar Citylift
Girona, que va eliminar per la via ràpida l’Araski (2-0).
Les lleidatanes són conscients que són favorites però
també saben que tenen la pressió de no fallar a casa.
Fins ara el Sedis Cadí i l’IDK Guipúscoa s’han enfrontat
en quatre ocasions aquest curs –dues en la lliga regular i
dues en aquesta eliminatòria de quarts– i sempre ha
guanyat l’equip local. En l’altra part del quadre també
disputaran el tercer i definitiu partit el Gernika i el València. Qui passi jugarà contra el Perfumerías. ■

Mèxic. El belga Victor Campenaerts va batre el rècord

de l’hora i el va deixar en 55.089 metres, superant per
primera vegada els 55 km. El ciclista del Lotto Soudal
va millorar al velòdrom d’Aguas Calientes de Mèxic
l’anterior registre, que estava en poder del britànic
Bradley Wiggins des de l’any 2015 a Londres, on va fer
una distància de 54.526 m. En aquests quatre anys
han intentat batre aquesta marca en deu ocasions set
corredors diferents sense èxit. Per al mes de setembre
d’aquest mateix any ja hi ha previst un nou intent a
càrrec del danès Mikkel Bjerg, que ja ho havia provat en
els dos darrers anys, i era el que s’hi havia acostat més
amb 53.730 m l’octubre de l’any passat. ■

