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Amb les altes temperatures que ja comencen a fer
acte de presència, els aires condicionats es fan om-
nipresents en tota mena de llars, oficines i locals pú-
blics i, sovint, s’usen de manera poc responsable. El
contrast d’ambients ens pot provocar, paradoxal-
ment, malestar. I no parlem tan sols de refredats.

Els professionals de la fisioteràpia adverteixen
sempre que no és convenient que l’aire condicionat
entri en contacte directe amb certes parts del cos,
com són l’esquena i la cara, sobretot mentre dor-
mim. És fonamental que la musculatura no es refre-
di, i això passa quan l’aire li toca directament.

En aquest sentit, és important que siguem cons-
cients que el mecanisme de regulació del nostre cos
envers un excés de calor ens fa suar de manera na-
tural per refrigerar i preservar l’equilibri de la tempe-
ratura corporal, amb la qual cosa la possibilitat artifi-
cial que ens proporciona l’aire condicionat fa que el
cos no es pugui adaptar al contrast d’aquest am-
bient creat de manera forçada. La falta d’adaptació
a aquest excés de fred pot degenerar en una retrac-
ció de fibres musculars i provocar les clàssiques cer-
vicàlgies o lumbàlgies de la temporada estiuenca.

D’altra banda, la falta de neteja dels filtres dels ai-
res condicionats també pot provocar problemes a
les vies respiratòries com ara faringitis i, fins i tot,
problemes gastrointestinals. Val a dir, a més, que a
part de patir malestar per l’ús indegut de l’aire con-
dicionat, les altes temperatures de l’estiu poden pro-
vocar-nos cansament físic i mental, que ens fan més
proclius a partir certes patologies com ara dolors
musculars i migranyes.

Per aquest motiu, el Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya recomana prevenció i, en cas de ma-
lestar, que es recorri a un professional sanitari. Pel
que fa al tractament fisioterapèutic, les tècniques
que s’utilitzen en el cas d’una patologia derivada
d’una exposició a l’aire condicionat acostumen a ser
generalment la massoteràpia i els estiraments mus-
culars.

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

Alerta amb els aires
condicionats

La lliga catalana s’inicia
aquest vespre amb la dis-
puta dels cinc partits de la
primera jornada. Els 13
equips participants, tots
de l’OK Lliga, s’han dividit

en quatre grups. En el
grup A avui es jugarà el
Barça-Girona (21 h) i el
Calafell descansarà, men-
tre que en el grup B hi hau-
rà derbi osonenc amb el
Voltregà-Vic (20 h) i el
Reus no jugarà. En el grup
C es disputarà el Caldes-

Lloret (21 h) i el Noia des-
cansarà, mentre que en el
grup D hi haurà dos par-
tits, el Lleida-Palafrugell
(20 h) i el Taradell-Iguala-
da (20h), que es jugarà a
Vic perquè el pavelló de
Taradell està ocupat.

La segona jornada es

disputarà el dimarts 27 i la
tercera, el divendres 30.
Els dos primers de cada
grup passaran als quarts
de final, que es jugaran el
dilluns 2 i el dimarts 3 de
setembre. Tant els partits
de quarts com les semifi-
nals del divendres 6 de se-
tembre i la final del diu-
menge 8 es jugaran al pa-
velló olímpic de Vic.

De les quatre edicions
jugades des de la seva re-
cuperació el setembre del
2015, el Vendrell va gua-
nyar aquella edició; el
Reus, les dues següents, i
el Barça es va imposar la
temporada passada. ■

Hoquei sobre patins. Es disputen tres jornades en la fase de grups
i després es jugaran a l’olímpic de Vic els quarts, les semifinals i la final

A.C.
BARCELONA

Amb la lliga catalana
s’inicia la pretemporada

Marc Márquez (Honda)
ha aconseguit una sola vic-
tòria al circuit de Silvers-
tone des de la seva arriba-
da a Moto GP (2012). El
britànic és un dels traçats
del mundial on se sent
menys còmode, però el ca-
talà considera que aquest
any té més possibilitats de
guanyar gràcies al nou
motor proporcionat per la
fàbrica. “Estem demos-
trant que som més forts
en circuits en què no ho
érem, així que em sento bé
per a aquest cap de setma-
na”, assegura el pilot de
Cervera, que lidera el
mundial amb 58 punts
més que Andrea Dovizioso
(Ducati), el seu rival prin-
cipal. Márquez està pen-
dent de les condicions de
la pista, que ha estat asfal-
tada per segon cop en un
any a causa dels bonys. De
fet, el primer asfaltatge va
resultar un fiasco total. La
pluja que va caure l’any
passat durant el matí de
curses va revelar, a més,
greus problemes de dre-
natge de l’asfalt, motiu pel
qual es va anul·lar el Gran
Premi sencer. “Veurem
com és aquest nou asfalt,
perquè sempre ha tingut
força bonys”, diu el català.

A can Ducati, Dovizioso
creu que la victòria de fa
quinze dies a Spielberg, on
va superar Márquez en
l’últim revolt, pot marcar
un abans i un després: “El
que va passar no va ser ca-

sualitat. Vam treballar
molt bé els dos últims
grans premis, i els resul-
tats ens donen la raó.” “No
hi ha res que et doni més
confiança que una victò-
ria, i així arribem a Silvers-
tone, amb la moral ben al-
ta”, hi afegeix l’italià.

Qui també espera
aquesta prova amb cande-
letes és Maverick Viñales
(Yamaha). Després de
dues curses sense podi, el
pilot de Roses espera tor-
nar-hi a pujar. “A Silvers-
tone vaig aconseguir la
meva primera victòria a
Moto GP. És una pista
molt favorable per a la nos-
tra moto, i realment
m’agrada”, analitza Viña-
les. També Àlex Rins espe-
ra fer un tomb i acabar en-

tre els tres primers a Sil-
verstone després de set
grans premis sense pujar
al podi, una sequera mal-
grat la qual és quart del
mundial. “És un circuit
que m’agrada molt, i les
meves sensacions actuals
amb la moto són bones.
Puc fer un bon resultat”,
assegura el de Barcelona.

A Moto 2, Àlex Márquez
espera continuar la bona
ratxa que l’ha situat líder
del mundial. El català ha
aconseguit sis podis (amb
cinc victòries) en set cur-
ses. I en la categoria petita
continuarà la lluita entre
Lorenzo Dalla Porta, líder
del mundial, i Arón Canet.
L’italià i el valencià estan
separats per només un
punt. ■

Motor. El català, que només ha guanyat un cop a la Gran Bretanya en Moto
GP, creu que el nou motor l’afavoreix en els circuits on se sent menys còmode

Marc Salgas
BARCELONA / SILVERSTONE

Marc Márquez arriba
confiat a Silverstone

Dovizioso (a davant) i Márquez, a Spielberg ■ EFE

Moto GP
1r Marc Márquez (Honda) ..............230
2n Andrea Dovizioso (Ducati) ...........172
3r Danilo Petrucci (Ducati) ................ 136
4t Àlex Rins (Suzuki)............................124
5è Valentino Rossi (Yamaha) ........... 103
6è Maverick Viñales (Yamaha).. 120
7è Fabio Quartararo (Yamaha)..........92
11è Pol Espargaró (KTM) .................... 61
14è Aleix Espargaró (Aprilia) .........33
21è Tito Rabat (Ducati) ........................ 14

Moto 2
1r Àlex Márquez (Kalex) ................... 181
2n Thomas Luthi (Kalex)...................... 138
3r Jorge Navarro (Speed Up).............126
14è Xavi Vierge (Kalex)........................39

Moto 3
1r Lorenzo Dalla Porta (Honda).......155
2n Arón Canet (KTM) ............................. 154
3r Tony Arbolino (Honda).................... 113
20è Albert Arenas (KTM)...................35
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PIRAGÜISME. MUNDIAL

Craviotto, a semifinals del K4 500 m
Szeged (Hongria). El català Saúl Craviotto i els seus
companys de bot –Carlos Arévalo, Marcus Walz i Ro-
drigo Germade– van classificar-se per a les semifi-
nals del K4 500 m del mundial de piragüisme. El seu
temps va ser el segon millor de les quatre eliminatò-
ries (1:18.10), només superat per Hongria
(1:18.10), que va disputar la mateixa sèrie que Espa-
nya. La catalana Laia Pèlachs i la balear Aida Caterina
Bauzà no van accedir a la final A del K2 500 m, i dispu-
taran la final B amb el segon millor temps (1:41.02).
En paracanoe, Sílvia Elvira va ser dissetena en les se-
mifinals de KL3 200 m (55.47) i no farà la final. ■


