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Hamilton vol igualar el rècord de
victòries en el circuit de Mont-real
Montreal. Lewis Hamilton (Mercedes) provarà

d’igualar el rècord de victòries en el circuit de Montreal, que té Michael Schumacher amb set triomfs. El
pilot alemany va vèncer en el GP de Canada els anys
1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 i 2004 i el britànic va guanyar per primer cop a Mont-real l’any 2007
–la seva primera victòria a la fórmula1– i després
també ho va fer els anys 2010, 2012, 2015, 2016 i
2017. L’escuderia Mercedes ha dominat les sis proves que s’han disputat fins ara i ha aconseguit les
dues primeres posicions en les cinc primeres curses.
Només se li va escapar el doblet en la darrera, disputada a Mònaco, perquè l’alemany Sebastian Vettel i
el seu Ferrari van ocupar la segona posició per darrere Lewis Hamilton. En el GP del Canada, on l’alemany va guanyar l’any passat, Vettel es torna a presentar com un dels màxims rivals del britànic, juntament amb el finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) i
l’holandès Max Verstappen(Red Bull). ■

A la sala d’operacions,
preparats
A ningú se li acut discutir els beneficis que pot aportar la fisioteràpia després d’una intervenció quirúrgica per ajudar el pacient a recuperar força, moviment
i funcionalitat. Però, en canvi, encara no està assumida del tot la importància del que podem fer abans
de la cirurgia, ni el fet que, com més preparat tinguem el cos, més fàcil serà la recuperació. Per això
aquesta setmana volem parlar dels beneficis de la fisioteràpia prequirúrgica i posem sobre la taula una
sèrie de consells.
Per exemple, el primer que podríem fer –i és evident però no sempre s’hi pensa– és aprofitar que la
majoria de cirurgies són programades amb certa
antelació per invertir les setmanes que passen, entre que ens les programen i que arriba el dia assenyalat, per consultar la nostra fisioterapeuta de confiança; és qui coneix quins són els exercicis indicats
per preparar el cos, tant de cara a la intervenció com
a la posterior recuperació.
És el que ja fem amb les classes del prepart o
quan ens entrenem a consciència per a una cursa
de muntanya o quan preparem unes oposicions o un
examen important. Som previsors i fem tot el que
tinguem a l’abast per anar ben preparats, oi que sí?
Doncs amb les intervencions quirúrgiques hem de
fer igual. L’objectiu és que el pacient arribi a l’operació en les millors condicions possibles de mobilitat,
elasticitat, força i circulació.
Els fisioterapeutes coneixen les pautes més apropiades per iniciar el treball de consciència corporal i
propiocepció que caldrà fer després de la intervenció. Practicant-ho prèviament, amb la seva supervisió, segur que, arribat el moment, el postoperatori
ens resultarà més fàcil.
Sempre ho diem i avui hi insistim: fisioteràpia és
recuperació, però també és prevenció. Fisioteràpia
és salut.

Tennis. Nadal i Federer es veuran les cares per trenta-novena vegada en la
penúltima volta de Roland Garros, on el mallorquí ha guanyat sempre contra el suís

Una semifinal de llegenda
M.S.

La jornada
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—————————————————————————————————

Trenta-vuit
partits entre
tots dos els
contemplen.
La llarga rivalitat entre Rafa Nadal i Roger Federer viurà avui un
episodi més en les semifinals de Roland Garros.
L’edat de Federer (37
anys) i la seva absència del
torneig parisenc els últims
tres anys no feien preveure un nou duel dels dos jugadors en la terra de Roland Garros. Feia vuit
anys, a més, que no hi
coincidien, però avui s’hi
tornaran a veure les cares.
Per a Federer, el partit
serà tot un repte, potser
l’últim que li queda en la seva carrera. Mai abans ha
guanyat al jugador de Manacor en els cinc partits
que han jugat a Roland
Garros i, de fet, només l’ha
pogut guanyar dos cops en
quinze partits sobre terra
batuda. Nadal i Federer
s’han trobat en quatre finals a París (2006, 2007,
2008 i 2009) i una semifinal. Sempre amb victòria
de Nadal. Però encara que
els precedents tant en el
Roland Garros com en els
partits sobre terra siguin
favorables a Nadal –així
com el balanç general de 23
victòries de Nadal per 15 de
Federer–, el suís també té
algun punt a favor seu. Els
sis últims partits entre tots
dos –tots en pista dura– els
ha guanyat Federer. L’última victòria de Nadal sobre
el suís es remunta a les semifinals de l’obert d’Austràlia del 2014, fa més de

HOMES. Quarts de final
(1) Djokovic - (5) Zverev.................7-5, 6-2, 6-2
(4) Thiem - (10) Khatxanov.........6-2, 6-4, 6-2

DONES. Quarts de final
(3) Halep - Anisimova ...........................6-2, 6-4
(8) Barty - (14) Keys................................ 6-3, 7-5

ORDRE DE JOC
Pista Philippe Chatrier
(3) Federer - (2) Nadal ............. SF M (12.50 h)
(1) Djokovic - (4) Thiem ............................. SF M

Pista Suzanne Lenglen
(8) Barty - Anisimova .......................SF F (11 h)

Pista Simonne Mathieu
(26) Konta - Vondrousova...............SF F (11 h)

Precedents*

—————————————————————————————————

2011 (final)
Nadal - Federer .........................7-5, 7-6, 5-7, 6-1

Nadal recull el trofeu de vencedor del 2011 ■ EFE / C. KARABA

Nadal - Federer ...............................6-1, 6-3, 6-0

2007 (final)

Anisimova sorprèn a Halep

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El BM Granollers ha arribat al 75è aniversari i durant aquest any farà tot un
seguit d’actes per celebrar-ho com es mereix. Els
primers es faran avui ma-

2006 (final)
Nadal - Federer .......................1-6, 6-1, 6-4, 7-6
Nadal - Federer ......................6-3, 4-6, 6-4, 6-3
*Partits entre Rafa Nadal i Roger Federer
a Roland Garros

Sorpresa majúscula en el
quadre femení. Amanda
Anisimova, de només 17
anys i 51a de la WTA, va eliminar la defensora del títol,
Simone Halep (3), en els
quarts de final (6-2 i 6-4).
La jove americana, que en
els vuitens de final havia
derrotat la catalana Aliona
Bolsova, es va plantar per
primera vegada en la seva

carrera a les semifinals
d’un Grand Slam, en què
tindrà com a rival l’australiana Ashleigh Barty, que
en la seva eliminatòria va
guanyar l’americana Madison Keys. Barty (8) serà la
cap de sèrie més alta a les
semifinals. L’altre partit el
jugaran la britànica Johanna Konta (26) i la txeca
Marketa Vondrousova.

Partit d’estrelles pels 75
anys del BM Granollers
GRANOLLERS

Nadal - Federer .....................6-3, 4-6, 6-4, 6-4

2005 (semifinals)

Handbol. El Fraikin s’enfrontarà a un equip d’exjugadors aquest
vespre (20.30 h) en l’inici dels actes de celebració de l’aniversari

L’Esportiu

2008 (final)

teix i seran un seguit de
partits que començaran a
les sis la tarda. El plat fort
de la jornada començarà a
dos quarts de nou del vespre amb el partit entre el
primer equip actual del
Fraikin Granollers i l’AllStar BM Granollers, que

reunirà exjugadors del
Granollers que estan en
actiu i juguen en altres
clubs. Entre ells destaca la
presència dels porters
Gonzalo Pérez de Vargas i
Matias Schulz, de Nicklas
Grundsten, Marc Cañellas, Ferran Solé, Álvaro

cinc anys. Pocs partits com
aquest poden aixecar tanta
expectació.
Roland Garros s’ha garantit una final d’homes de
molts quirats. Els altres
dos semifinalistes, Novak
Djokovic i Dominic Thiem,
també saben què és ser finalista i, de fet, l’austríac,
que ahir va derrotar Khatxanov, és l’únic dels quatre
jugadors que no ha guanyat el torneig parisenc.
Ara tindrà un repte més
gran: eliminar el serbi, número u del món, que es va
desfer de Zverev. ■

Cabanas i Arnau Garcia,
entre altres. Al descans
del partit es farà un homenatge als exentrenadors
dels primers equips masculins i femenins que han
jugat a la divisió d’honor.
També hi ha previstes
per a demà al matí, al Casino Granollers, dues taules
rodones sobre l’handbol i
el club. En la primera es
parlarà sobre el futur
d’aquest esport i el paper
de clubs com el BM Granollers, i tot seguit es parlarà
sobre l’evolució tècnica i
tàctica de l’handbol des
del punt de vista de l’entrenador. ■

