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  Avui 
 Esport 3 
  21.00   Futbol sala.  Lliga Nacional 
de Futbol Sala. Barça-Llevant.  
 Gol Televisión 
  21.00   Futbol.  LaLiga 1 2 3. 
Saragossa-Sporting Gijón.  
 Cuatro 
  18.45   Futbol.  Amistós internacio-
nal femení. Espanya-Camerún.  
 Movistar Liga de Campeones 
  14.00   Superlliga de Xina.  Shang-
hai Shenhua-Shandong Luneng.  
 Movistar Deportes 
  11.00   Tennis.  Masters 1000 de 
Roma  .    17.30   Bàsquet.  EuroLe-
ague. FinalFour.    18.00   Bàsquet.  
EuroLeague. Fenerbahçe Dogus 
Istanbul-Anadolu Efes Istanbul. 
   20.30   Bàsquet.  EuroLeague. CSKA 
Moscou Region-Reial Madrid  .  
 Eurosport 1 
  13.05   Ciclisme.  Giro d’Italia. 
Vasto-L’Aquila.    23.00   Ciclisme.  
Tour of California. Ontario-Mt. 
Baldy.  

 Demà 
 Teledeporte 
  13.00   Futbol sala.  Lliga Nacional 
de Fútbol Sala. Múrcia-Navarra  .  
 Gol Televisión 
  16.15   Futbol.  LaLiga Santander. 
Sevilla-Athletic.  
 Movistar Partidazo 
  15.30   Futbol.  El Partidazo. 
Valladolid-València.    16.10   Futbol.  
LaLiga Santander. Valladolid-
València.  
 BeIN LaLiga 
  13.30   Llevant-At. de Madrid.  
   16.15   Multigol.     20.45   Celta-Rayo 
Vallecano.   
 BeIN LaLiga MAX 1 
  16.15   Getafe-Vila-real.     20.45   
Alabès-Girona.   
 BeIN LaLiga MAX 2 
  16.15   Espanyol-Reial Societat.  
   20.45   Osca-Leganés.   
 Movistar Liga de Campeones 
  15.30   Bundesliga.  Borussia 
Mönchengladbach-Dortmund. 
   21.00   Ligue 1.  PSG-Dijon.  
 #Vamos 
  15.25   Futbol.  Bundesliga. Bayern-
Eintracht.  
 Movistar Deportes 
  02.30   Bàsquet.  NBA. Bucks-
Toronto Raptors.    14.30   Tennis.  
Masters 1000 de Roma.    17.45   
Bàsquet.  Prèvia. Lliga Endesa. 
Tenerife-Unicaja.    18.00   Bàsquet.  
Lliga Endesa. Tenerife-Unicaja. 
   20.25   Bàsquet.  Lliga Endesa. 
Andorra-Breogán.  
 Eurosport 1 
  13.15   Ciclisme.  Giro d’Italia. 
Tortoreto Lido-Pesaro.    21.00   
Ciclisme.  Tour of California. Santa 
Clarita-Pasadena.  
 Movistar Fórmula 1 
  23.00   500 milles d’Indianàpolis.  
Indycar.  

 Diumenge 19 
 Teledeporte 
  19.45   Futbol sala.  Lliga Nacional 
de Fútbol Sala.  
 BeIN LaLiga 
  12.00   Reial Madrid-Betis.     16.15   
Eibar-Barcelona.   
 Movistar Liga de Campeones 
      15.00   Serie A.  Empoli-Torí.    18.00   
Serie A.  Milà-Frosinone.    20.30   
Serie A.  Nàpols-Inter.  
 #Vamos 
      12.25   Bàsquet.  Lliga Endesa. 
Estudiantes-Obradoiro.    16.00   
Tennis.  Masters 1000 de Roma. 
   19.15   Automobilisme.  Indycar. 
500 milles d’Indianàpolis.    20.25   
Futbol.  Serie A. Juventus-Atalanta.  
 Movistar Deportes 
  09.55   Bàsquet.  EuroLeague.    12.25   
Bàsquet.  Lliga Endesa. Barça-Bil-
bao.    17.15   Bàsquet.  EuroLeague.  
 Eurosport 1 
  13.15   Ciclisme.  Giro d’Italia. 
Riccione-San Marino.  

Esports en directe

Segons el diccionari, una variu (o variça) és la dilata-
ció 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 formi-
gueig que pot ser també picor i ganes de gratar-nos.
Tot plegat, molèsties que la fisioteràpia ens pot aju-
dar a eliminar, pal·liar i també prevenir. Hi ha tècni-
ques molt útils com ara la pressoteràpia, els elec-
troestimuladors, les tècniques de massatge manual
per al drenatge localitzat, el drenatge limfàtic ma-
nual i fins i tot programes d’exercicis actius, que pre-
venen 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 po-
den 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 ca-
minar, 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 aixe-
qui 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

Variça o variu

El temps variable, amb
moltes possibilitats de plu-
ges, 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 so-
ta el braç (70 punts) des-
prés del seu triomf a Jerez
al davant de la Suzuki
d’Àlex Rins, però amb no-
més un punt de marge en
el mundial sobre el barce-
loní, 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, especial-
ment per les condicions
meteorològiques. Hem
d’estar preparats per a
qualsevol contingència. El
nostre objectiu és gua-
nyar, però després ja veu-
rem qui pot aconseguir-
ho”, comenta l’heptacam-
pió del món, que analitza
les pròximes proves i llan-
ça una mena de dard enve-
rinat a Valentino Rossi,
quart rere Dovizioso –67
punts– i amb nou punts

menys que el cerverí (61):
“Aquí, a Mugello i a Mont-
meló veurem qui lluitarà
pel títol. Dovizioso i Rins
segur que hi seran, i des-
prés ja veurem si Valenti-
no aguanta l’estirada.”

Jorge Lorenzo (Hon-
da), sis cops campió a Le
Mans, cinc en moto GP i
un en 250 cc, per la seva

banda, espera consolidar
la progressió que va apun-
tar en l’assaig posterior a
la cursa andalusa: “Altres
anys he rodat bé a França.
Després d’un cap de set-
mana molt dur, dilluns
vaig estar més temps so-
bre la moto i això m’hauria
d’ajudar a entendre més
coses i millorar.” Amb no-
més 11 punts, ha fet la se-
va segona pitjor arrenca-
da. Malgrat tot, diu que no
ha sentit la paraula ulti-
màtum per part dels res-
ponsables d’Honda. ■

Moltes amenaces

Motor. Márquez defensa el lideratge sobre Rins, Dovizioso i
Rossi a Le Mans pendent de les condicions meteorològiques
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Le Mans
CIRCUIT

4,185 km
LLARGADA

5 a l’esquerra i 9 a la dreta
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MOTO 2
12.20 h
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11.00 h

Marc Márquez (Honda)
Danilo Petrucci (Ducati)
Valentino Rossi (Yamaha)

Podis 2018

5. GP de França

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

El protagonista

“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

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 res-
pecte de Giovanni Carboni
(Bardiani), el nou referent
entre els corredors joves. La
victòria a San Giovanni Ro-
tondo va ser per a Fausto
Masnada (Androni Giocat-
toli-Sidermec), que va cul-
minar amb èxit una llarga i
consentida escapada de
tretze corredors. A 30 km

del final, va atacar en l’as-
cens a la Coppa Casarinelle i
només el va poder seguir
Conti. El gran grup va arri-
bar 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 quilòme-
tre 34 que només li va pro-
duir una forta rascada al glu-
tis dret. ■

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)

X. Agustí
BARCELONA

Sacsejada al Giro

Cassino-S. Giovanni (238 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
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Classificacions

BREUS
TENNIS. ATP

Retorn feliç de Federer a Roma
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 Mar-
tín 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). ■


