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Passar un drap pels vidres, fer-nos el llit, estendre la
roba, recollir les joguines dels nens perquè el menja-
dor quedi ben acollidor. Preparar-nos el sopar, o el
berenar dels més petits, o els tàpers de la setmana.
És a dir: netejar, cuinar, endreçar la casa. Són tas-
ques rutinàries i innocents que, mal executades, po-
den desencadenar problemes en l’àmbit articular,
tendinós, lligamentós i/o muscular. Ja sigui per mala
execució o per excés de moviments repetitius.

Així que cal anar amb compte per evitar lesions
musculoesquelètiques. Potser ens està quedant
massa alarmista, aquesta columna, i tampoc es
tracta d’això. Però no és sobrer insistir que cal man-
tenir una postura correcta, evitar l’excés de repeti-
cions i fer servir les eines idònies, si no volem pren-
dre mal, tal com deia un dels videoconsells de la
campanya 12 mesos, 12 consells de salut, en què
participa el CFC amb sis col·legis professionals més
de l’Estat i que són de consulta pública a la web del
col·legi.

Són consells obvis, però que sovint oblidem quan
duem a terme les tasques de la llar que enumerà-
vem abans: feines que, sense una bona higiene pos-
tural, poden provocar malestar i lesions lleus a l’es-
quena, les articulacions i les extremitats, i en casos
molt extrems, traumatismes, perquè impliquen una
càrrega molt pesada per a l’aparell locomotor. Anem
als consells.

Mentre freguem plats o planxem és aconsellable
posar a terra un suport d’uns 10 centímetres que
ens permeti, ara l’un ara l’altre, anar canviant el peu
alçat per no sobrecarregar la columna. Quan fre-
guem el terra cal que la longitud del pal de fregar si-
gui l’adient, que no ens obligui a inclinar-nos en ex-
cés. Per recollir coses de terra o posar una rentado-
ra, flexionarem els genolls. I si hem d’alçar pes, utilit-
zarem una escala. Evitarem agafar pesos alçant els
braços per sobre del nostre cap.

Ja ho veieu, senzills consells amb els quals evita-
rem relliscades i estarem en forma per poder fer co-
ses més interessants que posar la rentadora.
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Evitarem relliscades

Luka Cindric jugarà en el
Bará Lassa les pròximes
quatre temporades. El
club blaugrana i el Vive
Kielce polonès van arribar
a un acord pel traspàs del
central croat, que ha sig-
nat fins al 2023. Luka Cin-
dric va néixer el 5 de juliol
del 1993 a Ogulin (Croà-
cia) i ara té 25 anys. Fa
1,82 m d’alçada, juga de
central, està considerat
un dels millors jugadors
del món en la seva posició i
serà un bon reforç per a la
primera línia blaugrana.

El nou jugador del Bar-
ça va començar la seva
carrera professional al
HRK Karlovac croat i l’any
2014 es va incorporar al
Metalurg Skopje macedo-
ni i va debutar en la lliga de
Campions. L’any següent
va passar al Vardar, també
de Macedònia, amb el qual
va guanyar l’any 2017 el
màxim títol europeu de
clubs. En la semifinal de la
final a quatre d’aquella
edició va eliminar el Barça
Lassa, perquè va marcar
en l’últim segon. Aquesta
darrera temporada ha ju-

gat en el Vive Kielce de Po-
lònia i s’ha enfrontat a
l’equip blaugrana en la fi-
nal a quatre, en el partit
pel tercer i quart lloc. En la
lliga de campions d’aques-
ta temporada Luka Cin-

dric ha marcat 59 gols.
El croat compartirà la

direcció del joc blaugrana
amb Raúl Entrerríos i
Aron Pálmarsson. Luka
Cindric destaca perquè
sap interpretar molt bé el
joc i prendre les millors de-
cisions en atac. L’interna-
cional per Croàcia te un
bon un contra un, però no
és un gran golejador, mal-
grat que té un bon llança-
ment de llarga distància.
Luka Cindric va guanyar la
medalla de bronze amb
Croàcia en l’europeu del
2016. ■

Handbol. El central croat té 25 anys, prové del Vive
Kielce polonès i ha signat per quatre temporades

Luka Cindric ja és
del Barça
L’Esportiu
BARCELONA

El croat Luka Cindric amb la camiseta del Barça ■  FCB

Sap interpretar
molt bé el joc i
prendre les
millors decisions
en l’atac
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Primera línia
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WATERPOLO. SUPERFINAL DE LA LLIGA MUNDIAL

Espanya acaba primera de grup
Belgrad. La selecció espanyola va derrotar per 5-12 el
Canadà en la tercera jornada de la superfinal de la lli-
ga mundial i va acabar en la primera posició del grup
A. Espanya jugarà els quarts de final contra el quart
classificat del grup B, el Kazakhstan. La selecció es-
tatal va haver d’anivellar un 2-0 en contra d’entrada i
va empatar (2-2) al final del primer període. La igual-
tat es va mantenir fins al descans, al qual es va arri-
bar amb un 3-3. En la represa els homes de David
Martín van estar molt encertats i es van distanciar
en el marcador. Un parcial de 2-4 en el tercer quart
va encarrilar la victòria i un altre de 0-5 en els darrers
vuit minuts va donar el triomf i el primer lloc del grup
a la selecció estatal. ■

Esther Guerrero va esta-
blir en 4:07.89 el seu mi-
llor registre personal en
els 1.500 metres, al míting
de Huelva. La banyolina
del New Balance va ser
quarta de la cursa, que
afrontava amb un millor
temps de 4:12.50. L’ugan-
desa Esther Chebet va
guanyar amb 4:07.26 –la
mínima per al mundial és
de 4:06.50–. “Tenia una
mica de por perquè vaig
córrer a Estocolm i no em
va sortir gaire bé. Aquí ve-
nia amb la intenció de veu-

re on estava i la veritat és
que m’he trobat molt i
molt bé”, va dir Guerrero,
que va destacar la manca
d’experiència en la distàn-
cia per poder accelerar si
la cursa es frena, com ahir.

Assaig de Mechaal
Adel Mechaal (New Balan-
ce) va aconseguir el seu
primer triomf de la tempo-
rada d’aire lliure, remun-
tant per fora en el darrer
revolt. El palamosí va fer
3:38.69, lluny de la míni-
ma per al mundial
(3:36.00). “Estic molt feliç
d’haver guanyat un altre
cop a aquí” va dir, tot re-

cordant que és el tercer
any seguit que guanya a
Huelva. Llorenç Sales
(Montsià) va ser sisè amb
3:40.60, la seva millor
marca de l’any.

“He tingut unes grans
sensacions, he plantejat la
cursa com una eliminatò-
ria de semifinals, mirant
d’aguantar darrere el grup
fins a l’última recta i ha es-
tat un gran test de cara el
mundial de Doha”, va ex-
plicar. I sobre el seu objec-
tiu, hi va afegir: “A Rabat
em vaig quedar només a
dues dècimes de la míni-
ma i estic segur que en el
futur sortirà.” ■

Atletisme. La banyolina rebaixa de gairebé cinc segons el seu millor
temps en els 1.500 i Adel Mechaal guanya la cursa masculina a Huelva
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Millor marca personal
per a Esther Guerrero

HOQUEI PATINS
Varias continua en el
Noia.El tècnic sadurni-
nenc s’asseurà per
cinquena temporada
consecutiva a la ban-
queta del Noia després
d’haver-lo classificat
dues temporades con-
secutives per la lliga
europea. Varias havia
dirigit abans el Calafell
i el Vendrell.■

Pellizzari fitxa pel
Calafell i Pujol se’n
va. L’argentí Guido Pe-
llizzari no continuarà al
Vendrell, que ha baixat
a l’OK Lliga plata, i ju-
garà en el Calafell, club
que perd el seu goleja-
dor Gerard Pujol, que
aquest curs ha fet 18
gols en l’OK Lliga. ■

El Vic presenta tres
jugadors. El Vic va
presentar ahir el fran-
cès Antoine Le Berre,
que arriba del Lloret,
Roger Font, que ha es-
tat fitxat del SHUM de
l’OK Lliga Plata, i Car-
les Sánchez, proce-
dent de la base del
club, ja ha jugat partits
a l’OK Lliga i ara serà
component del primer
equip.■

TENNIS
Badosa perd contra
Garcia a Mallorca. La
de Begur (132a de la
WTA) va perdre contra
la francesa Caroline
Garcia (6) per 6-2, 6-7
(1) i 6-3 tot i una bona
reacció en el segon set
en els vuitens del WTA
de Mallorca, que es
disputa sobre herba.
■

Federer avança a Ha-
lle.El suís (1) va derro-
tar per 7-6 (5), 4-6 i 7-5
el francès Jo-Wilfried
Tsonga en els vuitens
de Halle i jugarà els
quarts contra el caste-
llonenc Roberto Bau-
tista (7), botxí del fran-
cès Richard Gasquet:
6-1 i 6-4.■

CICLISME
Soler, entre els mi-
llors a Suïssa. El ci-
clista del Movistar s’ha
col·locat sisè a la gene-
ral després de la pri-
mera etapa de munta-
nya. L’holandès Tol-
hoek (Jumbo) va gua-
nyar al coll de Flum-
serberg i Egan Bernal
(Ineos) és el nou líder.
Soler és a 41
segons.■

BREUS


