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Clara Fernández, plata en perxa
Bakú (Azerbaidjan). La saltadora del Muntanyenc

Sant Cugat Clara Fernández va assolir el subcampionat de perxa en el Festival de la Joventut Europea,
que es disputa a Bakú. La deixebla d’Albert Ruiz, de
15 anys, es va elevar per sobre de 3,85 m i només va
ser superada per l’alemanya Sarah Vogel (4,06 m).
En els 2.000 m obstacles, Aida Alemany (JA Arbeca)
va ocupar el novè lloc (6:57.69), mentre que l’escalenca Aitana Radsma (UE Lleida) es va guanyar el pas a la
final de 100 m tanques amb el segon millor registre
(13.54). La millor marca amb vista a la final de demà
és la de la suïssa Ditahi Kambundji (13.46). ■

Sòl pelvià i
menopausa
Aquesta setmana us portem una sèrie de consells
elaborats per la comissió de sòl pelvià del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya per a les dones que
estan travessant la menopausa.
Hem de saber que el dolor no és normal. Aquesta
etapa vital no ha d’implicar dolor en la sexualitat. Si
n’hi ha, consulteu-ho amb la vostra fisioterapeuta de
confiança, que us recomanarà exercicis per exercitar el sòl pelvià i, d’aquesta manera, prevenir també
disfuncions com la incontinència urinària o els prolapses.
En aquest període, com en la resta d’etapes de la
vida, és important la hidratació. La menopausa por
afectar la qualitat dels teixits i fer necessari l’ús d’hidratants per mantenir-los en bon estat. L’activitat física (no ens cansarem d’insistir-hi) també és necessària. En aquest cas, són recomanables exercicis aeròbics de baix impacte, que ajudin a mantenir el to
de la musculatura, incloent-hi la contracció del sòl
pelvià.
I que ningú pateixi: si alguna de les recomanacions que estem enumerant no queda prou clara, les
fisioterapeutes expertes en sòl pelvià us orientaran i
ajudaran, només heu de posar-vos a les seves mans.
Una altra cosa que cal evitar són els protectors,
no són recomanables perquè afavoreixen la irritació
de la pell. Tampoc no és bo abusar dels productes
d’higiene íntima, és millor rentar-se només amb aigua abundant. I cal evitar el restrenyiment per reduir
el risc de prolapses i infeccions. Com? Per exemple,
bevent entre un litre i un litre mig d’aigua al dia, fent
exercici habitualment i fent cas del reflex defecatori:
quan el cos ens crida cal buscar un vàter.
Són petits consells que us ajudaran a millorar el
vostre dia a dia, però recordeu: davant del dubte, poseu-vos en mans d’una professional experta en sòl
pelvià.

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

Natació. La nedadora del CN Sant Andreu, tretzena en les sèries, empitjora dos
segons el registre a semifinals i queda molt lluny de les millors de 200 m braça

Jessica Vall es queda sense
tercera final mundialista
X. Agustí

Classificacions

BARCELONA / GWANGJU

—————————————————————————————————

La natació catalana va cremant cartutxos en el mundial de Gwangju. Ahir era
un dels dies assenyalats
perquè entraven en acció
Jessica Vall (CN Sant Andreu) i Marina García (CN
Sabadell), dues nedadores
amb la condició de finalistes de 200 m braça en edicions anteriors. De fet,
Vall, tercera a Kazan 2015
i vuitena a Budapest 2017,
aspirava a nedar la tercera
final consecutiva de la distància a la ciutat sud-coreana. Va superar el sedàs
de les eliminatòries amb la
tretzena millor marca
(2:26.04) i proclamava
que s’hi faria amb totes les
forces per fer un pas endavant en les semifinals. En
la sessió de tarda, però, va
empitjorar fins a dos segons el seu registre
(2:28.11), no va poder evitar la setzena plaça i, per
tant, va quedar molt lluny
de guanyar-se un lloc entre les vuit millors. La nota
de tall per accedir a la final
va ser de 2:24.18 i la millor
marca la va acreditar la
russa
Iulia
Efimova
(2:21.20). Pitjor li van
anar a les coses a Marina
García, que es va quedar
en les sèries matinals amb
el dinovè millor registre
(2:27.46).
Ahir també era el dia
marcat perquè Mireia Belmonte defensés la seva corona en els 200 m papallona. Curta de preparació, la

HOMES. 100 m
1r C. Dressel (EUA) ............................ 46.96
2n K. Chalmers (Austràlia) ...........47.08
3r V. Grinev (Rússia) .......................... 47.82
4t B. Pieroni (EUA) ............................. 47.88

200 m estils
1r D. Seto (Japó) ............................... 1:56.14
2n J. Desplanches (Suïssa) ........ 1:56.56
3r C. Kalisz (EUA) ............................ 1:56.78
4t P. Heintz (Alemanya) .............1:56.86

DONES. 200 m papallona
1a B. Kapas (Hongria) .................. 2:06.78
2a H. Flickinger (EUA) ................. 2:06.95
3a K. Drabot (EUA) .........................2:07.04
4a F. Hentke (Alemanya) ........... 2:07.30

50 m esquena
1a O. Smoliga (EUA) ............................ 27.33
2a E. Medeiros (Brasil) .................... 27.44
3a D. Vaskina (Rússia) ...................... 27.51

4x200 m

Vall no va poder millorar el registre de les eliminatòries ■ EFE

Dos rècords per a Austràlia

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

El centre aquàtic de Nambú va viure en la cinquena
jornada del campionat
dues noves plusmarques
mundials. En les semifinals
de 200 m braça, l’australià
Matthew Wilson va acreditar 2:06.67 i va igualar el
registre del japonès Ippei
Watanabe, vigent des del
28 de gener del 2017. L’altre
rècord mundial va ser a
càrrec del quartet australià
de 4x200 m femenins
(7:41.50). Un dels grans
protagonistes de la sessió
de finals va ser el nordamericà Caeleb Dressel,
que es va convertir en el

cinquè nedador a revalidar
el títol mundial de 100 m
lliure i, a més, ho va fer amb
un registre espectacular de
46.96, a només 5 centèsimes del rècord de César
Cielo. També va onejar la
bandera de les barres i estrelles en honor d’Olivia
Smoliga, que es va imposar
contra pronòstic en els 50
m esquena i va rebaixar la
plusmarca del seu país
(27.33). En els 200 m estils,
el japonès Daiya Seto
(1:56.14) va posar fi a l’hegemonia dels nedadors
dels Estats Units des de
Barcelona 2003.

Handbol. Farà un estada a Encamp i jugarà dos partits amistosos
contra el Kiel i el Montpeller abans d’afrontar la supercopa de Catalunya

El Barça arrencarà la
pretemporada el 2 d’agost
L’Esportiu
BARCELONA

El Barça arrencarà la pretemporada d’aquí a una
setmana, el divendres 2
d’agost, a la Ciutat Esportiva, on es portaran a terme
els habituals tests físics

abans d’abordar els principals reptes del curs. Tot seguit es traslladarà cinc dies
a Encamp (Andorra), on
combinarà el treball físic
amb els entrenaments de
pista. Thiagus Petrus s’hi
incorporarà uns dies més
tard, atesa la seva partici-

pació en els Jocs Panamericans de Lima amb la selecció del Brasil. El primer
test programat serà el diumenge 11 amb el ja tradicional partit amistós contra el Kiel al Lanxess Arena
de Colònia. L’equip de Xavi
Pascual tornarà a Barcelo-

1r Austràlia ......................................... 7:41.50
2n Estats Units .................................. 7:41.87
3r Canadà ............................................ 7:44.35
4t Xina ....................................................7:46.22

badalonina s’havia quedat
en les semifinals, però ahir
va poder veure com a
espectadora que la seva
prova preferida està estancada si més no quant a registres, a un any de la cita
olímpica. El títol va ser per a
l’hongaresa Boglarka Kapas, que amb una marca de
2:06.78 va sorprendre la
nord-americana Hali Flickinger, la millor en les sèries i les semifinals. El 2016
Belmonte va guanyar la medalla d’or als Jocs de Rio
amb 2:04.85.
En les sèries matinals
també va quedar eliminada
la castellonenca del CN
Sant Andreu Lidón Muñoz,
29a en els 100 m lliure
(55.23). ■

na per reprendre els entrenaments i el 14 jugarà un
segon partit amistós a la
pista del Montpeller, en
què militen els exblaugranes Gilberto Duarte i Yanis
Lenne.
Després d’un cap de setmana de descans, el Barça
afrontarà la primera competició oficial amb les semifinals de la supercopa de
Catalunya, el dimarts 20 a
la pista de la Roca
(20.30 h). En cas de victòria, jugaria el divendres 23
la final a Igualada contra el
vencedor de l’altra semifinal, entre el Fraikin Granollers i la UE Sarrià. ■

