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Voler i no poder, quan parlem d’anar de ventre, és
molt incòmode i molest. Per això avui us portem al-
guns consells per evitar el restrenyiment, a través de
la Comissió de Sòl Pelvià del Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya. Consells fàcils d’aplicar i que
poden arribar a ser molt útils.

Primer de tot, l’hora clau, que s’ha de respectar.
No és bo posposar el moment d’anar de ventre quan
se’n tenen ganes: si el cos ens ho demana, hem de
fer-li cas i no esperar. Sempre que puguem, fem ser-
vir els sanitaris que tinguem al nostre abast.

És important, també, no fer esforços: no és bo fer
esforços per anar de ventre, ha de resultar fàcil. I
perquè així sigui, la fisioteràpia del sòl pelvià pot aju-
dar-nos. Tinguem en compte la hidratació i la nostra
activitat. Hem de beure entre un litre i un litre i mig
d’aigua cada dia per hidratar-nos i fer exercici per
afavorir el trànsit intestinal. S’ha d’escoltar el reflex
defecatori, que apareix en la majoria dels casos des-
prés d’un àpat, l’hem d’aprofitar.

Sovint el restrenyiment és causat per factors con-
ductuals, per allò que fem o deixem de fer i pel que
mengem, rarament és per una causa orgànica, que
vol dir que podem incidir-hi positivament, tot i que
és important tenir en compte aprendre a relaxar la
musculatura del sòl pelvià durant la defecació i per
no obstaculitzar el pas de la femta. Una dieta equili-
brada que inclogui la ingesta de fruita, verdura, oli
d’oliva i beure aigua, ajuda a hidratar el bol fecal, i
per tant afavoreix l’evacuació.

En qualsevol cas, anar de ventre no ha de ser pro-
blemàtic. I davant de qualsevol molèstia o dificultat
és important que ho valori un professional: la fisiote-
ràpia del sòl pelvià pot ser la clau.
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“Els atletes que acabin en
una situació d’empat bus-
cat, en què no s’hagi fet
cap esforç per separar els
seus temps de finalització,
seran desqualificats.”
Aquesta és la norma
2.11.f, en aplicació de la
qual les britàniques Taylor
Brown i Jessica Lear-
month van ser desposse-
ïdes del triomf compartit
en la cursa Test Event per
a la qualificació olímpica.
Les dues triatletes van
creuar l’arribada agafades
de la mà i Flora Duffy (Ber-
muda) va resultar vence-
dora pel fet de ser tercera
en l’arribada, a 11 segons.

Mal peu
La cursa femenina –els ho-
mes corrien aquesta mati-
nada– va començar amb
mal peu, perquè, degut a
les altes temperatures i la
humitat, la organització la
va retallar només en el sec-
tor a peu. La prova conti-
nuava sent olímpica en la
natació i el ciclisme (1.500
metres i 40 quilòmetres) i
a peu es feien 5 quilòme-
tres en lloc de 10, que Lear-
month i Brown comença-
rien escapades amb Duffy
tercera. La italiana Alice
Betto va ser quarta a 46 se-

gons i plata després, i la
també britànica Vicky Ho-
lland va tancar el podi amb
el millor parcial a peu i és la
millor d’una de les selec-
cions que sí que atorgava
places per a l’estiu que ve
–l’espanyola, no.

Genís Grau i la respiració
El triatleta de Castellfollit
de la Roca disputava
aquesta matinada la cursa
masculina, sense els qua-
tre primers de la general
de les sèries mundials, que
tenen la seva final d’aquí a

quinze dies a Lausana. El
garrotxí i Míriam Casillas
–quinzena a l’arribada i
tretzena després– en la ca-
tegoria femenina eren els
dos únics representants
de la Fetri en la cursa indi-
vidual. En la de relleus,
diumenge, David Castro i
Tamara Gómez completa-
ran l’equip de la federació
estatal. “Aquí correran els
que seran als Jocs i uns
quants més també que són
molt bons. Som 65 i tinc el
número 61”, diu el garrot-
xí, que recorda que ocupa

el lloc 99 del rànquing
mundial i que, acabant en-
tre els 30 o 40 primers, es
donaria per més que satis-
fet. “És un circuit que
s’adapta a les meves condi-
cions: planer però amb girs
de 180 i 90 graus, que vol
dir que la cursa serà dura i
anirem sempre estirats.”
“Fa molta calor i la humi-
tat és molt alta, fins i tot
costa respirar”, diu Grau,
campió estatal el 2018 i del
Mediterrani aquest 2019
amb el seu triomf en la co-
pa d’Europa de Sines. ■
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Les primeres són últimes

Triatló. Taylor Brown i Jessica Learmonth, desqualificades del simulacre
dels Jocs de Tòquio per haver creuat la línia d’arribada agafades de la mà

El gest de les britàniques que les va acabar deixant sense la victòria ■

Judith Corachan (Barcelo-
na, 1984) és la primera
triatleta de l’Estat que gua-
nya l’Embrunman. Terce-
ra fa un any en la cursa que
es fa als Alps cada 15
d’agost, la barcelonina ja li-
derava la cursa després
dels 3.800 metres de nata-
ció, que va fer en 54:49. La
belga Tine Deckers va ser
la millor en el duríssim sec-
tor de ciclisme i va comen-
çar a córrer amb gairebé
sis minuts de marge res-
pecte a la catalana, segona
i que en la cursa a peu va
anar retallant la diferència
fins que al quilòmetre 28 es
va tornar a posar al capda-

vant de la cursa i al 34 ja su-
perava els dos minuts i mig
d’avantatge.

Corachan va ser la 18a
absoluta després de
10h54:07. Tine Deckers va
conservar el segon lloc a
6:23 i la també belga Ale-
xandra Tondeur va com-
pletar el podi. Aquesta
temporada ha guanyat el
Challenge Salou, va ser
subcampiona del món ITU
a Pontevedra, a Zarautz ja
va aconseguir un triomf en
la cita de referència a l’Es-
tat –tot i una caiguda en bi-
ci– i a Vitòria va ser tercera
en Ironman.

La sorpresa
William Menneson va ins-
criure de manera sorpre-

nent el seu nom en el pal-
marès en què Marcel Za-
mora té una menció espe-
cial per les seves sis victò-
ries –la darrera fa dos anys
en la seva retirada com a
professional. Víctor del
Corral va acabar el ciclis-
me a 10 minuts del fran-
cès, vencedor amb
9h48:06, seguit del bosnià
Andrej Vistica a 4:08. El
barceloní nascut el 1980
va mantenir el tercer lloc i
va pujar al podi per quart
cop en la monumental cita
a 5:43 del vencedor. El bel-
ga Tim van Houtem, a un
minut i mig del català, va
posar en risc la seva posi-
ció perquè en la marató li
havia estat trepitjant els
talons. ■
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Judith Corachan, monumental

Triatló. La barcelonina és la primera de l’Estat que guanya l’Embrunman, la mítica cursa que
es fa cada 15 d’agost, en la 36a edició, mentre que Víctor del Corral hi obté el seu quart podi

Corachan, amb la bici ■

BREUS
CICLISME. 

Wellens guanya i agafa el
lideratge al Binck Bank Tour
Houffalize (Luxemburg). El belga Tim Wellens (Lotto
Soudal) va guanyar la quarta etapa i és el nou líder del
Binck Bank Tour, l’antiga volta a Benelux. Wellens va
superar a l’esprint el seu company d’escapada, el suís
Marc Hirschi (Sunweb), que ara és el segon de la ge-
neral, a quatre segons. L’etapa només tenia 96,2 qui-
lòmetres, però el circuit amb diversos murs en cada
volta, la pluja i el terra relliscós van fer que el pilot es
trenqués i fructifiquessin les escapades. ■

FUTBOL SALA. 

Primer partit de l’Industrias
Santa Coloma de Gramenet. L’Industrias Santa Co-
loma disputa avui el seu primer partit de pretempo-
rada en el I Torneig Mecup Futsal de Menorca. Els co-
lomencs jugaran la semifinal contra el Palma Futsal
(21 h) i demà disputaran la final o el partit pel tercer i
quart lloc. L’altre semifinal la disputen l’Atlético
Mercadal i el Pozo Múrcia. ■


