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BREUS
CICLISME. CAMPIONAT D’EUROPA

Remco Evenepoel, campió en la
contrarellotge d’Alkmaar
Alkmaar. El jove belga Remco Evenepoel va triomfar

ahir en la contrarellotge absoluta (22,4 km) de l’europeu d’Alkmaar (Països Baixos) i va allargar la seva
ratxa de triomfs en els campionats internacionals.
Evenepoel va ser el 2018 campió d’Europa i del món
de contrarellotge i ruta en la categoria júnior. El ciclista, de només 19 anys, arribava a la prova en un
gran moment després de triomfar en la clàssica de
Sant Sebastià diumenge passat. Evenepoel, que succeeix en el palmarès el seu compatriota Victor Campenaerts, va completar la prova en 24:55, 19 segons
menys que el danès Kasper Asgreen i 21 menys que
l’italià Edoardo Affini. ■

La platja fa salut
Tothom ho repeteix com si fos un mantra: “l’aigua
del mar i passejar per la platja és molt bo per a la salut”... I en aquest cas és veritat perquè, entre d’altres
coses, la composició de l’aigua del mar proporciona
efectes francament beneficiosos al nostre cos i també a la nostra pell.
Des d’aquest punt de vista, cal dir que l’aigua del
mar és una molt bona aliada en processos de rehabilitació de certes lesions i, alhora, ho és també pel
que fa a d’altres tipus d’alteracions del nostre cos. I
és que la seva alta concentració en sals accelera els
processos de cicatrització de ferides i, al mateix
temps, la pressió que exerceix el moviment natural
de l’aigua sobre el nostre cos provoca que els líquids
retinguts en un procés inflamatori, per exemple, circulin millor. Afegim-hi a tot plegat que si, a més, l’aigua està freda, acabarà produint un efecte analgèsic
que ajuda a alleujar el dolor.
És així que el simple fet de remullar-se al mar i
deixar-se endur pel moviment de les ones, ens produeix un efecte relaxant a la musculatura de l’esquena i a les espatlles, que són zones del cos que tendeixen a sobrecarregar-se amb una certa facilitat. Si,
a sobre, practiquem exercicis dins de l’aigua o hi nedem, enfortirem aquesta musculatura i previndrem
possibles lesions.
Pel que fa a caminar sobre la sorra de la platja,
afavoreix l’enfortiment de la musculatura de les cames i l’estabilitat d’articulacions com ara el turmell.
És per aquesta raó que és molt recomanable que hi
passegem, amb l’objectiu d’estimular els receptors i
activar els músculs estabilitzadors del turmell.
A banda, sempre que nostra forma física ens ho
permeti, a la platja hi podem dur a terme activitats
més intenses com ara caminar mirant de vèncer la
resistència de l’aigua; exercicis d’equilibri sobre la
sorra; nedar a una intensitat alta; passejar amb una
marxa ràpida o córrer per la sorra, així com fer estiraments musculars per recuperar la flexibilitat i millorar la mobilitat de les nostres articulacions.
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Atletisme. La superlliga europea viu a Polònia l’última edició amb dotze
equips i la selecció espanyola vol evitar el descens de categoria

Potències en moviment
Lluís Simon

Europeu

BARCELONA

—————————————————————————————————

La superlliga d’atletisme
europeu es posa en marxa
avui a Bydgoszcz (Polònia) amb canvis rellevants
respecte a les edicions anteriors. La competició,
que va néixer el 2009 com
a hereva de l’antiga copa
d’Europa, vol reduir de
dotze a vuit el nombre de
països en la màxima categoria. Això implica que hi
haurà cinc descensos i que
evitar-los serà l’objectiu de
molts dels equips, entre altres el de la federació espanyola. Rússia, evidentment, continua fora del
circuit atlètic i això torna a
deixar Alemanya com a
màxima favorita, sense
oblidar la puixant selecció
local.
La majoria de grans atletes catalans han estat
cridats per la federació espanyola, que confia sobretot en Adel Mechaal
(3.000 m) i Esther Guerrero (800 m) perquè apleguin molts punts. L’objectiu és repetir el cinquè lloc
del 2017 a Lilla. Tampoc
fallarà a la cita una de les
fixes en pràcticament totes les convocatòries internacionals, Berta Castells (martell), mentre que
Jaël Bestué, bronze en

Superlliga
Participants / lloc 2017
Alemanya ......................................................... 1r
Polònia .............................................................. 2n
França ................................................................3r
Gran Bretanya .............................................. 4t
Espanya ............................................................ 5è
Ucraïna .............................................................6è
Itàlia ................................................................... 7è
República Txeca ...........................................8è
Grècia ................................................................9è
Finlàndia *
Suècia *
Suïssa *
* Equips que van pujar

Palmarès
2017 .................................................... Alemanya
2015 ............................................................ Rússia
2014 ................................................... Alemanya
2013............................................................ Rússia
2011 ............................................................ Rússia
2001 ........................................................... Rússia
2009 .................................................. Alemanya

Guerrero, a l’europeu de Berlín del 2018 ■ EFE

Adéu a la temporada per Gallego
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’atleta de l’ISS-l’Hospitalet Sara Gallego, bronze en
l’europeu sub-20, havia de
disputar els 400 m tanques i el relleu dels 4x400
m amb l’equip espanyol,
però va ser baixa d’última
hora per una lesió que li impedirà també competir en
el campionat d’Espanya.
Gallego portava, de fet, uns

dies concentrada a Polònia
(Potsdam) per preparar la
cursa de l’europeu, on tenia com a objectiu millorar
la seva marca personal de
la distància. L’atleta, però,
es va fer un trencament
d’1,2 cm a l’isquiotibial en
un dels entrenaments i ha
donat per acabar la temporada d’estiu.

l’europeu sub-20, debutarà en la competició com a
titular en els 100 m. Tota
una responsabilitat. Bestué també correrà el relleu
dels 4x100 m amb Cristina Lara.
En els relleus de la categoria masculina també hi
haurà un altre dels atletes
joves catalans que han brillat en els últims cursos,
Pol Retamal, així com Bernat Erta, que disputa l’última competició de la temporada. ■

Vela. Xammar i Rodríguez tornen a ser
primers del mundial, a falta de la Medal Race

Lluitaran per la
medalla d’or
L’Esportiu
ENOSHIMA (JAPÓ)

El català Jordi Xammar
(CN Garraf) i el gallec Nicolás Rodríguez lluitaran
pel títol mundial de la classe 470 que s’està disputant a la localitat japonesa
d’Enoshima en l’última regata, la Medal Race. Xammar i Rodríguez van recuperar la primera posició
després de fer una gran actuació en les tres regates
de l’última jornada, en què
van aconseguir dues primeres posicions i una
quarta plaça. El barceloní i
el tripulant de Vigo van

acabar les onze regates de
la fase de classificació en la
primera posició amb 23
punts, i amb només un
punt d’avantatge sobre els
australians Mathew Belcher i Will Ryan, que van
ser tercers, cinquens i primers en les regates d’ahir i
van cedir el lideratge.
Els deu primers disputaran la Medal Race, la regata final que puntua doble, i el que acabi davant,
Xammar i Rodríguez o
Belchaer i Ryan, s’emportarà el títol. La tercera posició, i sense possibilitats
de guanyar el títol, l’ocupen els grecs Panagiotis

Xammar i Rodríguez en el mundial ■ JUNICHI IRAI

Mantis i Pavlos Kagialis,
que estan empatats a 48
punts amb els francesos
Kevin Peponnet i Jeremie
Mion, quarts, que estan a
25 punts dels líders.
En el 470 femení la barcelonina Sílvia Mas i la canària Patrica Cantero es
van classificar per a la Medal Race en la cinquena

posició. Tenen 74 punts i
no podran lluitar pel títol,
però el tercer lloc de les
franceses Camille Lecointre i Aloïse Retornaz està a
només deu punts. Les catalanes Bàrbara Cornudella i Sara López van ocupar
la catorzena posició amb
159 punts i no disputaran
la Medal Race. ■

