10 · MÉS ESPORT
L’ESPORTIU. DIVENDRES, 2 D’AGOST DEL 2019

BREUS
MOTOR. MUNDIAL DE RAL·LIS

Curses de muntanya
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Tänak defensa el lideratge
contra Ogier a Finlàndia
Barcelona. L’estonià Otto Tänak es juga el lideratge a
Finlàndia davant del francès Sébastien Ogier, segon
a quatre punts, en la novena prova del mundial sobre
les pistes forestals de Jyväskylä. La competició va arrencar ahir amb una sola especial, a Harju, de 2,31
quilòmetres amb triomf del belga Thierry Neuville.
El gran especialista de la prova és el local Jari-Matti
Latvala, de l’equip Toyota, que hi suma tres victòries.
Ogier, Tänak, Lappi i el britànic Kris Meeke (Toyota)
en tenen només una per la qual cosa Toyota i Citroën
compten amb tots els guanyadors en actiu. El pilot
de Matadepera Jan Solans (Ford Fiesta R2T19), per
la seva banda, arriba a la cita, la penúltima del mundial júnior, lluint el lideratge després de guanyar a
Sardenya, el seu primer triomf. A Suècia va ser tercer i a Còrsega, quart. “És un ral·li que acostuma a ser
difícil quan s’hi participa per primer cop, però si vull
guanyar el títol he de fer un bon resultat”, diu Solans,
cinquè júnior ahir en el tram especial. ■

Jonathan Albon, l’any passat, en una de les crestes de la Tromsø Skyrace ■ KILIAN JORNET

‘Made in’ Kilian
Un sòl pelvià sa
Si teniu pèrdues d’orina, la solució no és deixar de
beure líquid, perquè això encara podria agreujar
més el problema, i encara més amb aquesta calor: a
l’estiu cal beure entre un litre i un litre i mig d’aigua
per evitar deshidratacions. Si teniu pèrdues d’orina,
el millor és consultar la vostra fisioterapeuta de confiança perquè us orienti cap a una companya experta en sòl pelvià (la zona de la pelvis i la faixa abdominal), que us podrà ajudar. Són hàbits saludables que
proposa la comissió de sòl pelvià del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Més motius per visitar una fisioterapeuta del sòl
pelvià. Si de sobte un dia noteu un pes a la zona abdominal o pelviana, podria tractar-se d’un prolapse
(un òrgan que “s’ha despenjat”) que podria empitjorar si no ho tractem. La fisioteràpia ajuda a restablir
un estat de salut en aquest sentit.
En cas de beure sovint, pot augmentar una mica,
però en teoria el ritme de micció normal en una persona adulta oscil·la entre les tres i les quatre hores.
Si vosaltres, en canvi, orineu més o menys freqüentment podria ser un senyal d’alarma. I no cal
espantar ningú, però val la pena tenir-ho en compte.
Eviteu les miccions preventives com ara la
d’abans de sortir de casa: s’hi ha d’anar quan en tenim ganes, la resta pot ser contraproduent. El mateix amb l’anar de ventre: no anar-hi quan el cos ho
demana provoca restrenyiment.
Si feu esforços o aixequeu pes, és bo contraure el
sòl pelvià. Si no sabeu com fer-ho, els fisioterapeutes també us hi poden ajudar. Així com si sentiu dolor o teniu menys sensibilitat quan practiqueu sexe.
Resumint: els i les fisioterapeutes expertes en sòl
pelvià existeixen, tracten i prevenen. Aneu-hi, consulteu-los, poseu-vos en bones mans.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

TROMSØ SKYRACE · El corredor català ha dissenyat i organitza la cursa més
dura i tècnica del calendari de les World Series, que es disputa demà a Noruega
Marc Salgas
BARCELONA / TROMSØ

É

s la prova més dura del circuit
de curses de muntanya World
Series. Té 57 quilòmetres,
4.700 m de desnivell positiu
–amb punts culminants al Tromsdalstind (1.238 m) i l’Hamperokken
(1.404 m)– i, sobretot, un recorregut tècnic, aeri i exposat, molt rocós
i ple de crestes afilades. Tot un repte per als centenars de corredors
que viatgen fins a Tromsø, al nord
de Noruega, allà on encara es pot
gaudir del sol de mitjanit.
En la cinquena edició de la Tromsø Skyrace, com es diu la prova, s’hi
han inscrit cap a 900 persones, un
èxit irrefutable tenint en compte la
llunyania de la ubicació. A més de
l’atractiu que la prova té per si ma-

Toni Bou, amb
el president
Quim Torra
—————————————————————————————————

El pilot de trial Toni Bou, 26
vegades campió del món de
trial –13 a l’aire lliure i 13 en la
modalitat indoor–, va ser rebut oficialment dimecres al
Palau de la Generalitat pel
president Quim Torra, que el
va felicitar pel seu últim campionat i per tota la trajectòria.
En la trobada també hi van
participar la consellera Meritxell Budó i el secretari de l’Esport i l’Activitat Física, Gerard
Figueras. ■

teixa, la fama que ha adquirit des de
la primera edició (2014) es pot atorgar, també, a la popularitat de la
persona que l’ha dissenyada. El pare
de la criatura és ni més ni menys
que Kilian Jornet, el millor corredor
de muntanya de tots els temps. El
català organitza aquest esdeveni—————————————————————————————————————————————

El català organitza aquesta
prova des del 2014,
juntament amb la seva
parella, Emelie Forsberg
—————————————————————————————————————————————

ment, que inclou altres proves de
menys distància, conjuntament
amb la seva parella, Emelie Forsberg, amb qui viu a Noruega.
La distància reina es disputarà
demà dissabte i tindrà com a gran

favorit a la victòria Jonathan Albon,
vencedor de les dues últimes edicions de la prova noruega. El corredor britànic és el tercer classificat
de la general de les World Series,
que lidera Oriol Cardona. El banyolí
no serà demà a la línia de sortida, ja
que s’ha agafat tres setmanes de
descans abans de començar a preparar la temporada d’hivern, però
continuarà liderant les World Series siguin quins siguin els resultats. Tampoc hi serà la líder en dones, la també catalana Sheila Avilés, que el cap de setmana passat,
en la Comapedrosa (Andorra), va
prendre el primer lloc a l’holandesa
resident a Catalunya Ragna Debats,
segona a Tromsø els dos últims
anys. La nord-americana Hillary
Gerardi, vencedora de l’any passat,
serà la dona a batre. ■

