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Roma. Roger Federer (3) va derrotar d’una tacada en
el seu retorn a Roma el portuguès Joâo Sousa –6-4 i
6-3– i el croat Borna Coric –2-6, 6-4 i 7-6 (7)– salvant
dues pilotes de partit i s’enfrontarà avui en els quarts
al grec Tsitsipas (8) o a l’italià Fognini (10). També
va passar Rafa Nadal (2) superant el francès Jérémy
Chardy per 6-0 i 6-1 i el georgià Nikoloz Basilaxvili
(14) per 6-1 i 6-0. Jugarà contra Fernado Verdasco,
botxí de Thiem (5) i Khatxanov (11). Tampoc no va
fallar Novak Djokovic (1). El seu rival serà Juan Martín del Potro (7). El català Albert Ramos va perdre els
setzens –7-6 (5) i 6-1– contra l’argentí Diego
Schwartzman, rival avui de Kei Nishikori (6). ■

Variça o variu
Segons el diccionari, una variu (o variça) és la dilatació permanent d’una vena, generalment de la cama,
produïda per l’acumulació de la sang. I segur que a
molts dels nostres lectors i lectores no els calia cap
definició perquè, per desgràcia, ja saben què se
sent: coneixen aquella sensació d’inflor, de cames
pesades, el canvi de color de la pell i aquell formigueig que pot ser també picor i ganes de gratar-nos.
Tot plegat, molèsties que la fisioteràpia ens pot ajudar a eliminar, pal·liar i també prevenir. Hi ha tècniques molt útils com ara la pressoteràpia, els electroestimuladors, les tècniques de massatge manual
per al drenatge localitzat, el drenatge limfàtic manual i fins i tot programes d’exercicis actius, que prevenen l’aparició de més varius o d’úlceres varicoses
(que són les varius que no han tingut un tractament
adequat i persisteixen).
Però... Per què surten, les varius? Els motius poden ser una predisposició genètica o el fet d’estar
dempeus moltes hores o en posicions que dificulten
la circulació. Si apareixen els símptomes hauríem de
mirar de limitar aquelles tasques que ens exigeixin
estar dempeus o asseguts molt de temps. També
cal evitar usar aigua massa calenta a la dutxa i el fet
d’exposar les cames al sol o a qualsevol altra forma
de calor com la cera calenta, les saunes...
En canvi, va molt bé quan ens dutxem acabar
sempre realitzant-nos un massatge amb aigua freda
des del turmell fins a la cuixa. I també ajuda molt
realitzar activitats aeròbiques suaus a diari com caminar, nedar, pedalar; evitar el sobrepès amb una
dieta equilibrada i fugir com de la pesta del tabac,
del cafè i de les begudes alcohòliques.
Més consells útils: col·locar un coixí que ens aixequi les cames, al llit, quan dormim; no portar talons
de més de sis centímetres i, en viatges llargs amb
cotxe, parar per estirar les cames i caminar almenys
cada dues hores.
I en qualsevol cas, pregunteu al fisioterapeuta de
confiança.

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

El temps variable, amb
moltes possibilitats de pluges, marcarà aquest cap
de setmana el Gran Premi
de França, la segona cursa
a Europa del mundial de
Moto GP, que arrenca avui
al mític circuit de Le Mans.
El cerverí Marc Márquez
(Honda), campió l’any
passat en aquest escenari,
arriba amb el lideratge sota el braç (70 punts) després del seu triomf a Jerez
al davant de la Suzuki
d’Àlex Rins, però amb només un punt de marge en
el mundial sobre el barceloní, la gran revelació de la
temporada, en què es va
estrenar amb un triomf al
circuit d’Austin en el Gran
Premi de les Amèriques.
“El GP de França pot ser
molt complicat, especialment per les condicions
meteorològiques.
Hem
d’estar preparats per a
qualsevol contingència. El
nostre objectiu és guanyar, però després ja veurem qui pot aconseguirho”, comenta l’heptacampió del món, que analitza
les pròximes proves i llança una mena de dard enverinat a Valentino Rossi,
quart rere Dovizioso –67
punts– i amb nou punts
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“Aquí, a Mugello i a
Montmeló veurem
qui lluitarà pel títol.
Dovizioso i Rins
segur que hi seran, i
després ja veurem si
Valentino aguanta”
Marc Márquez

menys que el cerverí (61):
“Aquí, a Mugello i a Montmeló veurem qui lluitarà
pel títol. Dovizioso i Rins
segur que hi seran, i després ja veurem si Valentino aguanta l’estirada.”
Jorge Lorenzo (Honda), sis cops campió a Le
Mans, cinc en moto GP i
un en 250 cc, per la seva

Moto GP

Retorn feliç de Federer a Roma

Motor. Márquez defensa el lideratge sobre Rins, Dovizioso i
Rossi a Le Mans pendent de les condicions meteorològiques
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Albert Arenas (KTM)
Andrea Migno (KTM)
Marcos Ramírez (KTM)
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banda, espera consolidar
la progressió que va apuntar en l’assaig posterior a
la cursa andalusa: “Altres
anys he rodat bé a França.
Després d’un cap de setmana molt dur, dilluns
vaig estar més temps sobre la moto i això m’hauria
d’ajudar a entendre més
coses i millorar.” Amb només 11 punts, ha fet la seva segona pitjor arrencada. Malgrat tot, diu que no
ha sentit la paraula ultimàtum per part dels responsables d’Honda. ■

Ciclisme. Valerio Conti és el nou líder d’una general que comanden
deu dels tretze escapats de l’etapa més llarga d’aquesta edició (238 km)
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Cassino-S. Giovanni (238 km)

La sisena etapa del Giro, la
més llarga (238 km), va
provocar una sacsejada en
tota regla en la classificació
general. Valerio Conti
(Emirates) és el nou líder
amb 1:41 d’avantatge respecte de Giovanni Carboni
(Bardiani), el nou referent
entre els corredors joves. La
victòria a San Giovanni Rotondo va ser per a Fausto
Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec), que va culminar amb èxit una llarga i
consentida escapada de
tretze corredors. A 30 km

1r F. Masnada (Androni) ........... 5h45:01
2n V. Conti (Emirates) .....................a 0:05
3r J. Rojas (Movistar) ..................... a 0:38
4t R. Plaza (Israel) ................................ m.t.

General
1r V. Conti (Emirates) ............... 25h22:00
2n G. Carboni (Bardiani) ................ a 1:41
3r N. Peters (AG2R) .......................... a 2:09
11è P. Roglic (Jumbo-Visma) .......a 5:24

Conti, el nou líder ■ EFE

del final, va atacar en l’ascens a la Coppa Casarinelle i
només el va poder seguir
Conti. El gran grup va arribar a més de set minuts dels
escapats. Els deu primers de
la general pertanyen al grup
d’escapats d’ahir, mentre
que el ja exlíder Primoz Ro-

glic (Jumbo-Visma) s’ha vist
endarrerit fins a l’onzè lloc,
a 5:24 de Conti. El corredor
eslovè va provocar, a més,
l’ensurt del dia quan va patir
una caiguda en el quilòmetre 34 que només li va produir una forta rascada al glutis dret. ■
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