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BREUS
CICLISME
Triomf de Stefan Küng
al Tour de Romandia. El

CICLISME
Sylvain Chavanel s’estrena al desert.L’home

suís del Groupama va
guanyar la segona etapa
de la cursa que s’acaba
diumenge i que avui té
160 km amb inici i fi a Romont. Küng va entrar en
una escapada de sis homes i a 30 quilòmetres
per acabar es va escapar i
va arribar amb un minut
de marge. Primoz Roglic
(Jumbo) continua líder.■

amb més participacions
al Tour de França (18)
corre per primer cop la
Titan Desert, que s’acaba avui amb Josep Betalú i Anna Ramírez líders a
la general. Chavanel va
escapar-se amb Julen
Zubero, navegant, a 10
km pel final de la cinquena etapa, que va guanyar
a l’esprint. ■

Rendir en escena
El cinema ho ha mostrat impúdicament en diverses
ocasions en pel·lícules com ara Whiplash, Birdman o
El cigne negre. Si les heu vistes, ja sabeu el pa que
s’hi dona i fins a quin punt es pot arribar a patir,
quan s’aspira a la perfecció en alguna art escènica.
Un patiment que pot ser mental, però també físic, i
que pot deixar-te paralitzat pel pànic o clavat per un
pinçament.
Hi ha casos reals. No tot és pel·lícula. Hi ha músics que han hagut de deixar de tocar, actors que
han perdut la veu, ballarins apartats de l’escenari.
L’exigència és una arma de doble tall: necessària per
mantenir una disciplina de treball, també pot ser un
abisme.
Cal desterrar la creença que el dolor és indispensable i que forma part del procés per interioritzar la
tècnica: no tot han de ser repeticions fins que surti
bé, no cal maltractar el cos.
I és aquí on els professionals de la fisioteràpia poden tenir un paper important. Hi ha molta feina a fer
i els fisioterapeutes tenen la preparació necessària
per fer-la: tant el tractament quan el mal ja està fet
com la prevenció.
L’ideal seria que les companyies teatrals, els
grups de música i de dansa entenguessin que el fisioterapeuta també ha de formar part de l’equip.
Un fisioterapeuta identificarà el problema a partir
de la simptomatologia que mostri l’artista, que pot
anar des dels tremolors fins a la hipertonia muscular, passant per l’excés de sudoració, l’afonia, el pinçament o el bloqueig més brutal.
A partir d’aquí, el professional de la fisioteràpia
avaluarà la metodologia de treball de l’artista i la seva consciència corporal, la hi personalitzarà i la hi
adaptarà. L’objectiu: millorar l’experiència, buscar
l’eficàcia a través de la tècnica que millor s’adapti a
cadascú, i desterrar el dolor treballant postures i estiraments. Menys tensió, menys fatiga, cap dolor,
més coneixement corporal: millor rendiment i millor
posada en escena.

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

Tennis. L’ITF de la Bisbal Sol Gironès, que s’estrenarà com a 60.000+H, tindrà
la participació de dues jugadores incloses en el top 100 del rànquing de la WTA

Continua progressant
Marc Salgas
GIRONA

El canvi de categoria del
torneig ITF de la Bisbal Sol
Gironès, que passa de ser
un 25.000+H a un
60.000+H, el converteix
en la segona competició femenina més important de
l’Estat, només superada
pel Mutua Madrid Open.
Aquest salt qualitatiu es
reflecteix en la inscripció
del torneig, que es disputarà entre el 13 i el 19 de
maig a les instal·lacions del
club bisbalenc i que ahir es
va presentar a la seu a Girona de la Generalitat, que
n’és el principal patrocinador públic.
Tot i que encara no és
definitiva, la llista d’inscrites inclou dues jugadores
del top 100 del rànquing
de la WTA, la sèrbia Ivana
Jorovic (99a) i la luxemburguesa Mandy Minella
(100a). Catorze jugadores
més ocupen un lloc entre
la 100 i la 150 del món, incloses les empordaneses
Paula Badosa (124) i Aliona Bolsova (140).
La dotació del torneig
bisbalenc no és l’únic
atractiu per a les jugadores
que el disputaran. També
el beneficia la situació en el
calendari, just la setmana
abans de la prèvia del Roland Garros, i encara més
després d’haver atès la demanda de les jugadores
d’utilitzar la mateixa pilota que el Grand Slam parisenc. A més, la Bisbal també aporta els últims punts
(100 per a la guanyadora)
per millorar el rànquing
amb vista a la configuració

Presentació de l’ITF la Bisbal Sol Gironès ■ @GENCATGIRONA

Un sistema que “canviarà” el tennis
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El torneig bisbalenc introdueix diverses novetats en
l’aspecte logístic. La més
important és l’estrena
mundial d’un nou jutge de
línia electrònic de màxima
precisió –semblant al conegut ull de falcó– batejat
amb el nom de Foxtenn i
desenvolupat per una empresa catalana. “Canviarà
el futur del tennis”, explica
Xavier Simon, president de
l’empresa impulsora. El
nou sistema, certificat per

del quadre de Wimbledon
(tant del principal com de
la prèvia).
El nivell assolit pel torneig en només quatre edicions és un fet. I ho demostra que la campiona de fa

l’ATP i la WTA, disposa de
40 càmeres que ofereixen
10.000 imatges per segon.
“S’ensenya el bot real, no
una simulació”, motiu pel
qual el marge d’error
d’aquesta nova tecnologia
és “zero.” Aquest sistema
s’utilitzarà en tots els partits de la pista central.
L’edició d’aquest any, a
més, disposarà de nois i
noies del club per fer
d’aplegapilotes en tots els
partits del torneig.

dos anys, Georgina Garcia,
no hagi pogut accedir al
quadre principal per rànquing (179) i hagi sol·licitat una invitació. També
n’ha demanada una l’alemanya Sabine Lisicki, que

va arribar a ser finalista de
Wimbledon (2013) i número 12 mundial.
El torneig la Bisbal Sol
Gironès guanya en qualitat, però també en difusió.
L’organització ha arribat a
un acord amb Eurosport 2
perquè retransmeti el torneig sencer. Esport 3 també n’oferirà la final. El senyal el produirà Televisió
de Girona. Sens dubte, un
actiu important per atraure més patrocinadors (36
de privats aquest any) i aspirar a fer encara un altre
canvi de categoria –es valora la possibilitat d’organitzar un 80.000– l’any
que ve. Les institucions
–Diputació de Girona,
Ajuntament de la Bisbal,
Consell Comarcal del Gironès i federacions catalana i
espanyola– també donen
suport al torneig. ■

Waterpolo. S’enfrontaran després d’haver
batut de nou el Sant Andreu i el Sabadell (2-0)

El CN Barcelona i el
Terrassa, a semifinals
L’Esportiu
BARCELONA

El CN Terrassa i el CN Barcelona jugaran les semifinals de la lliga després de
resoldre els quarts de final
per 2-0. El factor piscina el
tenen els egarencs, segons
en la lliga per davant dels
cenebistes. El Terrassa va

guanyar (8-10) a la piscina
del CN Sabadell. En el primer partit s’havia imposat
també per dos gols (11-9).
El Barcelona, que en l’anada havia golejat (13-4), va
haver de remuntar en el
segon temps a còpia de defensa a Sant Andreu (7-9)
en el comiat del tècnic local, Dani Ballart. ■

Festa de bicampions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Lleida Llista Blava va compartir ahir el títol de l’Europa
Cup amb la ciutat amb un rua
dalt d’un autobús descobert
que es va acabar amb una re-

cepció a la paeria. Els jugadors, alguns amb la cara blava, van vestir una samarreta
amb la inscripció “Bicampions 2018-2019”. ■ CE LLEIDA

