10 · MÉS ESPORT
L’ESPORTIU. DIVENDRES, 14 DE JUNY DEL 2019

BREUS
ATLETISME. LLIGA DEL DIAMANT

Rècord d’Europa de Warholm
Oslo. L’ídol local Karsten Warholm va fer una extraordinària cursa de 400 m tanques i va guanyar amb
47,33, que és un nou rècord d’Europa. L’anterior datava de l’any 1995 (47.37). Hi va haver sis millors
marques mundials de l’any. La kenyana Norah Jeruto va fer 9:03.71 en els 3.000 m obstacles, la colombiana Caterine Ibarguen va saltar 14,79 m en triple
i la russa Mariya Lasitskene va fer 2,01m en alçada.
El nord-americà Christian Coleman va fer 9.85 en els
100 m, i en dues proves poc habituals, l’etíop Selemon Barega va fer 7:32.17 en els 3.000 m i el polonès
Marcin Lewandowski, 3:52.34 en la milla. ■

...i a l’oficina,
prevenim també
Sempre és bon moment per donar consells per no
prendre mal a l’entorn laboral de les oficines. I és
que la majoria de nosaltres passem més temps a la
feina que en qualsevol altre lloc.
Per exemple, anant al gra, quan parleu per telèfon. Mireu d’evitar sempre que pugueu allò de subjectar-lo entre l’orella i l’espatlla: és una postura asimètrica i forçada. Quantes vegades s’ha dit? Ho sap
tothom, oi? Doncs encara ho fem. Agafeu-lo amb la
mà, us evitareu mal a les cervicals.
Més coses. No col·loqueu la pantalla de l’ordinador en una posició massa alta o en un angle de gir
inadequat. Si teniu portàtil, millor disposar d’un teclat extern i tenir la pantalla elevada, a l’altura dels
ulls. El teclat, sempre recolzat pla sobre la taula, que
ens deixi el canell en una posició neutra i els avantbraços sobre la taula. El ratolí, millor sense fils i amb
estoreta. I si té cable, que sigui prou llarg.
La taula, sempre a una altura que permeti que els
colzes no hagin d’estar flexionats més de noranta
graus i amb espai a sota per moure-hi les cames
amb llibertat. La cadira, amb suport per a la zona
lumbar i a una altura que permeti tenir genolls i malucs en un angle de noranta graus. Sense reposapeus. Eviteu seure massa al caire del seient o estar
amb una cama sobre l’altra durant massa estona. En
qualsevol cas, mireu de no mantenir una postura estàtica massa temps. Canvieu-la, moveu-vos, aixequeu-vos, que circuli la sang.
Són coses evidents, oi? Però és que no tenir
aquestes precaucions pot derivar en problemes
musculoesquelètics, a l’esquena i a la resta d’articulacions.
Si, malgrat tot, teniu dolor, no dubteu a consultar
el vostre fisioterapeuta de confiança, que és qui us
orientarà, segons les postures més habituals a la
vostra feina, i podrà prescriure-us exercicis i estiraments personalitzats, que actuïn sobre la vostra
musculatura, la relaxin i l’enforteixin. A l’oficina, preparats.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
www.fisioterapeutes.cat
cfc@fisioterapeutes.cat

Bàsquet. ACB. El rècord el té també el club català el curs 1989/1990, amb Aíto,
quan va acabar el ‘play-off’ anotant 102,5 punts de mitjana per enfrontament

El Barça fa camí ofensiu
cap a la història (93,4)
Xavi Ballesteros

La prèvia

BARCELONA

El Barça Lassa s’ha convertit en un equip que,
guanyi o perdi la final, pot
passar a la història per la
seva capacitat ofensiva.
Després dels quarts de final i les semifinals, està
acreditant una mitjana de
93,4 punts per partit,
unes xifres gens habituals
en la història dels play-offs
ACB. Per trobar el millor
registre històric, que també té el Barça, ens hauríem de remuntar 29 anys
enrere
(1989/1990),
quan el Barça d’Aíto va signar una mitjana de 102,5.
Ara mateix seria el novè
millor atac de tots els
temps. En el top 9 hi ha set
vegades el Barça, una només el Madrid (96 punts el
curs 1984/1985) i el Ron
Negrita Joventut: 94,8
punts el curs 1986/1987.
En els quarts contra la
Penya va fer 107 punts a
Badalona, la millor marca
dels últims 18 anys en un
play-off i la tercera del segle. Els de Pesic van anotar 17 triples, igualant el
rècord en la lluita pel títol.
A més, és l’equip que

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

“Serà una final molt
complicada. Contra
ells sempre és molt
complicat. Em sento
molt bé físicament i
mentalment”
Thomas Heurtel

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

“És un dels tres
millors d’Europa,
però si trenquem el
factor pista, a casa
amb l’afició som un
equip diferent”
Pau Ribas

Kuric, amb molta confiança en atac ■ ACBPHOTO / DAVID GRAU

Laso, 8 finals seguides com Pascual
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Madrid ha demostrat estabilitat. Són molts els jugadors que es mantenen a
l’equip després dels últims
anys: Reyes (15 temporades), Llull (13), Rudy (8),
Carroll (8), Ayón (5),
Thompkins (4), Taylor (4),
Campazzo (3) i Randolph
(3). Han marxat estrelles
com Mirotic (Bucks), Sergio Rodríguez (CSKA) o

Doncic (Mavs), però el Madrid s’ha mantingut per
l’estabilitat. Pablo Laso fa
vuit anys que hi juga, i vuit
finals seguides. Una cosa
que al Barça va passar amb
Xavi Pascual, del 2009 al
2016. Els blancs són l’únic
equip d’Europa que ha estat en totes les finals: copa,
lliga ACB, final four de l’Eurolliga i supercopa.

menys punts ha rebut en
el play-off, amb una mitjana de 71,4. El Madrid anota 88,8 punts i n’encaixa
72,8.
Heurtel està ‘on fire’
En atac, cal subratllar
Thomas Heurtel, que té
una mitjana de 20,4 punts
quan tenia unes xifres
d’11,6 punts en la lliga regular. Al darrere seu, Singleton (15) i Tomic (14,6).
La sorpresa és Kuric, que
acredita 13,8 punts –i 9,4
en la lliga regular. ■

BREUS
CICLISME
Llarga operació a Froome. El britànic Chris
Froome, quatre cops
guanyador del Tour, va
ser operat de les fractures del fèmur, el maluc, el
colze i algunes costelles
que es va fer en topar
amb un mur en la Dauphiné; l’operació va durar
vuit hores. El ciclista de
l’Ineos estarà a la unitat
de cures intensives durant
uns dies i no se sap quan
podrà tornar a competir.
Sembla que es perdrà tota la temporada. ■

Segona victòria de Van
Aert a la Dauphiné. El
belga Wout van Aert
(Jumbo Visma) va guanyar a l’esprint la cinquena etapa de la Dauphiné,
i ja en suma dues després del triomf en la contrarellotge de la quarta.

Van Aert va superar en la línia d’arribada l’irlandès
Sam Bennett (Bora). No hi
va haver canvis en la general i el britànic Adam Yates
(Mitchelton) manté el lideratge. ■

Dopatge en la Vuelta
2011. La Unió Ciclista Internacional ha notificat que el
guanyador de la Vuelta a Espanya de l’any 2011, l’espanyol Juan José Cobo, és culpable d’una violació de la regla antidopatge i de la utilització de substàncies prohibides entre els anys 2009 i
2011 i l’ha desqualificat. El
ciclista pot recórrer contra
la sanció. La victòria passaria al britànic Chris Froome,
que va ser segon. ■

Soler, líder del Movistar
en la volta a Suïssa. Marc
Soler, guanyador de la París-Niça 2018, portarà els

galons del Movistar en la
volta a Suïssa que es disputarà des d’aquest dissabte fins al diumenge 23,
que servirà d’assaig per al
Tour de França. El corredor
de Vilanova i la Geltrú, de
25 anys, intentarà confirmar la seva progressió. Estarà acompanyat per Winner Anacona, Carlos Barbero, Carlos Betancur, Héctor Carretero, Lluís Mas i
Jürgen Roelandts. ■

BÀSQUET
Tinara Moore, reforç interior per al Sedis. Tinara
Moore (1,90 m, 1996) és el
segon reforç per al joc interior del Cadí la Seu per al
curs del debut europeu de
l’equip de l’Alt Urgell. La pivot nascuda a Southgate té
un any d’experiència a la
Lliga Femenina, amb el València (4,7 punts i 3 rebots
en 13 minuts i mig de mitja-

na en els 31 partits disputats). Moore va completar la seva etapa universitària a Michigan. És
el segon fitxatge després
d’Elin Gustavsson. ■

PATINATGE
Hi haurà 4.120 participants en els WRG. Un
total de 4.120 esportistes participaran en els
World Roller Games de
Barcelona, que es disputaran del 4 al 14 de juliol.
2.217 seran homes i
1.903 dones i competiran en 11 disciplines i en
128 proves. L’esport amb
més participació serà
l’hoquei en línia, amb
1.044 esportistes. Hi
haurà 81 països diferents, i la delegació amb
més inscrits és la italiana, amb 445, mentre que
l’espanyola competirà
amb 361 esportistes. ■

