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Si estàs embarassada, ets la lectora ideal d’aquesta
columna d’avui, amb què ens agradaria transmetre’t
deu bons consells per a un postpart saludable, de
part de la comissió de sòl pelvià del Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya (CFC).

Primer. Respecta el ritme de la quarantena i evita
fer esforços o aixecar pes. És a dir, les primeres set-
manes, la consigna ha de ser: a poc a poc i bona lle-
tra.

Segon. Durant el període de lactància, ajuda’t de
coixins per evitar sobrecàrregues. Potser no resulta
fàcil a la primera i costa saber com col·locar-hi bé el
menut, però, quan en saps, els coixins són de gran
ajuda.

Tercer. És molt important exercitar correctament
la zona en aquesta etapa: consulta un fisioterapeuta
expert en sòl pelvià. Et recomanarà exercicis per
anar recuperant la seguretat de mica en mica.

Quart. Adapta l’entorn (el bressol, el cotxet, el
canviador, etcètera) a la teva alçada per evitar haver
d’ajupir-te massa sovint. És el mateix, al final, que
dèiem amb els coixins de lactància: facilita’t les co-
ses.

Cinquè. Escull un portanadons ergonòmic que us
afavoreixi una bona postura tant al nadó com a tu.

Sisè. Evita estar dreta massa estona i, evident-
ment, qualsevol mala postura.

Setè. El dolor no és normal: si en tens, consulta
un fisioterapeuta.

Vuitè. Evita les faixes abdominals: no ajuden gens
a mantenir un bon to muscular.

Novè. Fuig dels exercicis abdominals tradicionals,
no són recomanables. El fisioterapeuta expert en sòl
pelvià t’explicarà quins són els exercicis que sí que
t’ajudaran en la recuperació.

I desè. Passada la quarantena, visita el fisiotera-
peuta perquè valori l’estat físic del sòl pelvià, la faixa
abdominal, cicatrius, etc. Deu consells que es resu-
meixen en un: posa’t en bones mans, consulta el teu
fisioterapeuta de confiança.

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

Postpart saludable

El nord-americà de 37
anys J.B. Holmes, amb 66
cops (-5), va entregar la
millor targeta de la prime-
ra jornada de la 148a edi-
ció de l’obert britànic de
golf que es juga per segona
vegada en la història
(1951) al Royal Portrush
Golf Club d’Antrim (Irlan-
da del Nord). Holmes va
concretar sis birdies que el
van enlairar. L’irlandès
Shane Lowry li trepitja els
talons amb 67 cops (-4).
En el tercer esglaó hi ha
catorze jugadors a només
un cop de diferència (-3)
que també van saber adap-
tar-se a les exigències del
camp nord-irlandès. El
castellonenc Sergio Gar-
cía, el nord-americà
Brooks Koekpa i el basc
Jon Rahm –sis birdies–,
que va cometre errors
greus amb el putt en els
tres últims forats que el
van apartar del lideratge,
formen part d’aquest
grup.

En canvi, Tiger Woods
va tancar una jornada ne-
fasta (+7) que compromet
la seva continuïtat. Avui no
passarà el tall si no fa una
metamorfosi radical. Tam-
poc va tenir bona jornada
l’italià Francesco Molinari
(+3), que defensa el títol
del 2018 i necessita millo-

rar amb rapidesa.
El català Adri Arnaus no

va començar gaire bé la se-
va segona experiència en
un major. En la meitat del
recorregut ja duia un ame-
naçador +3 com a conse-
qüència de tres bogeys i sis
forats fent el par sense ha-
ver pogut signar cap birdie.
En el forat 11 va fer un nou
bogey que va compensar,
això sí, de seguida amb un
birdie en el 12, però en el
15 va necessitar cinc cops
en un par quatre i va aca-
bar amb 75. La previsió
meteorològica d’avui és do-
lenta, amb vent i pluja. ■

J.B. Holmes lidera
l’obert britànic

Golf. El català Adri Arnaus (+4) no té un bon dia en el
seu segon ‘major’. Tiger Woods (+7), nefast, s’hipoteca

Joan Martí
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Open britànic. 1a jornada
1r. J.B. Holmes .....................................66 (-5)
2n. Shane Lowry ................................ 67 (-4)
3r. Alex Noren...................................... 68 (-3)
3r. Webb Simpson............................. 68 (-3)
3r. Sergio García ................................ 68 (-3)
3r. Dylan Frittelli ................................ 68 (-3)
3r. Robert Macyntire....................... 68 (-3)
3r. Kiradech Aphibarnarat .......... 68 (-3)
3r. Ryan Fox .......................................... 68 (-3)
3r. Tyrrell Hatton ............................... 68 (-3)
3r. Tommy Fleetwood..................... 68 (-3)
3r. Brooks Koepka............................. 68 (-3)
3r. Lee Westwood.............................. 68 (-3)
3r. Tony Finau ...................................... 68 (-3)
3r. Jon Rahm......................................... 68 (-3)
3r. Ashton Turner .............................. 68 (-3)
116è. Adrià Arnaus .......................... 75 (+4)

El jugador basc Jon Rahm ■  EFE / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA
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Classificació

TENNIS
Derrota de Bolsova. La
palafrugellenca Aliona
Bolsova (88a) es va reti-
rar quan perdia per 6-0 i
3-2 en els vuitens de Bu-
carest contra la txeca
Barbora Krecjikova
(132a). A Newport (EUA),
en herba, el català Mar-
cel Granollers, que dime-
cres va arribar als 200
triomfs ATP, dominava
per 5-3 contra l’alemany
Mischa Zverev quan es
va posar a ploure. ■

BREUS
ATLETISME
Rècord sub-20 de Jaël
Bestué. L’atleta del Bar-
ça, amb un registre de
11.43 en 100 m, va rebaixar
el rècord català i espanyol
que compartien les també
catalanes Teresa Rioné
(1984) i Yolanda Díaz
(1987). Bestué va fer la
marca en l’europeu sub-20
que es disputa a Boras
(Suècia) i avui correrà la fi-
nal. En heptatló, Maria Vi-
cente és líder després de la
primera jornada (3.565).■

Igualada serà la seu de les
finals de la supercopa de
Catalunya masculina i fe-
menina d’handbol, que es
disputaran el divendres
23 d’agost. El Club Hand-
bol Igualada i la Federació
Catalana d’Esports orga-
nitzaran aquesta activi-
tat, que coincideix amb la
designació de la capital de
l’Anoia com a Ciutat Euro-

pea de l’Esport aquest
2019. La final femenina es
disputarà a les set de la
tarda i la masculina, a les
nou del vespre. Totes dues
seran retransmeses en di-
recte per Esport3.

Les finals es van pre-
sentar dimecres a Iguala-
da en un acte al qual van
assistir representants de
la federació catalana, de
l’Ajuntament de la ciutat i
dels clubs participants i
l’organitzador.

Els equips finalistes
sortiran de l’eliminatòria
de semifinals. Les femeni-
nes tindran lloc el 21
d’agost entre la Roca i el
Sant Quirze i el KH-7 Gra-

nollers. Les masculines
enfrontaran la Roca al
Barça Lassa (20 d’agost) i
la UE Sarrià al Fraikin
Granollers (data per defi-
nir). ■

Handbol. Serà la seu de les finals masculina
i femenina el divendres 23 d’agost

La supercopa,
cap a Igualada
L’Esportiu
IGUALADA

Presentació de les finals de la supercopa a Igualada ■ FCH

Sergi Mingote va coronar
la matinada passada el
Gasherbrum II, de 8.034
metres. Es tracta del seu
sisè vuitmil sense oxigen
en un any, amb el qual aca-
ba el repte 2x3x8000. Va
sortir del camp 3, a 7.000
metres, i va afrontar l’as-
cens directe. El català no
va fer el repte en el termini
exacte, perquè oficial-
ment hauria d’haver aca-
bat abans del 16 de juliol,
però ha completat una sè-
rie de molt de mèrit a un
ritme frenètic. L’any pas-
sat va començar el projec-
te fent el Broad Peak
(8.051 m). El de Parets de
Vallès va prosseguir amb
el K2 (8.611 m) i el Manas-
lu (8.156 m). Enguany ha
pujat el Lhotse (8.516 m),
el Nanga Parbat (8.126 m)
i ara el Gasherbrum II. ■

Sergi Mingote
fa el cim del
Gasherbrum II
i clou el repte

L’Esportiu
BARCELONA

Alpinisme. El de
Parets ha coronat sis
vuitmils en el termini
de dotze mesos

Mingote, a deu metres del
cim del Nanga Parbat ■


