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Què s’ha de fer i què no per frenar aquestes incòmo-
des pèrdues d’orina, senzill i gràfic. La comissió de
sòl pelvià del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-
nya ens proposa avui una bateria de bons consells
per evitar-vos aquesta circumstància tan molesta
que és que se’ns escapi el pipí. Comencem pel que
hem d’evitar.

No és bo forçar l’abdomen per orinar. Ni practicar
esports d’impacte que poden empitjorar l’estat del
nostre sòl pelvià. Ni tenir sobrepès, perquè augmen-
ta el risc de patir incontinència urinària. El més reco-
manable és mantenir una dieta equilibrada i fer
exercici físic moderat. Tampoc són aconsellables les
begudes excitants com el cafè, refrescos de cola o
xocolata, que augmenten el desig d’orinar.

Així mateix les compreses tampoc no són una so-
lució, són només, i literalment, un pedaç: la inconti-
nència és un problema superable que cal tractar i la
fisioteràpia pot ajudar-vos a sortir-vos-en. I no exer-
citeu la musculatura del sòl pelvià mentre orineu
(podeu fer-ho en qualsevol altre moment).

Coses que sí que estaria bé que féssim són, per
exemple, com dèiem ara mateix, tonificar: reforçar la
musculatura del sòl pelvià amb els exercicis, la fre-
qüència i la intensitat que ens recomani la fisiotera-
peuta experta en sòl pelvià (qualsevol moment serà
bo per fer-ho, excepte mentre orinem).

Que la distància entre les miccions no superi les
tres o quatre hores. Que beure aigua no ens faci
mandra, cal beure’n, com a mínim, un litre i mig al
dia. I que contraure en esforç o almenys intentar-ho,
formi part del nostre dia a dia: és a dir, mireu de con-
traure el sòl pelvià sempre que aixequeu un pes, ri-
gueu, tossiu o esternudeu.

Qualsevol dubte que tingueu, els fisioterapeutes
experts en sòl pelvià us el resoldran: poseu-vos en
bones mans.

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

Davant les pèrdues
d’orina...

Aliona Bolsova i Sorana
Cirstea repetien en l’obert
dels Estats Units el duel de
la segona eliminatòria de
Roland Garros. En aquella
ocasió es va imposar la ju-
gadora empordanesa, que
es va convertir en una de
les revelacions del torneig
en avançar fins a vuitens
de final, però ahir les tor-
nes es van girar, i va ser la
jugadora romanesa qui va
cantar victòria (3-6, 6-4 i
6-2). Se li havia posat molt
bé, el partit, a Bolsova. Va
aconseguir guanyar el pri-
mer set, que Cirstea va
acabar totalment descen-
trada en discutir llarga-
ment –i en va– un punt
amb la jutgessa de cadira i,
fins i tot, amb un supervi-
sor que va fer venir. Però la
romanesa va reaccionar
en les dues mànegues se-
güents. Va aconseguir tres
trencaments en el segon i
dos més en el tercer que
acabarien decantant la ba-
lança. Bolsova ja no va ser
capaç de recuperar cap
servei i va quedar elimina-
da. Cirstea jugarà el pro-
per partit contra la vence-
dora del matx entre la seva
compatriota Simona Ha-
lep (4) i la nord-americana
Taylor Townsend, en joc
en el moment de tancar
l’edició.

També en el quadre fe-
mení, la japonesa Naomi
Osaka, primera cap de sè-
rie, es va imposar contra la
polonesa Magda Linette

(6-2 i 6-4) i jugarà la terce-
ra volta contra la vencedo-
ra del partit entre la nord-
americana Coco Gauff i
l’hongaresa Timea Babos.

En homes, els princi-
pals caps de sèrie van pas-
sar l’eliminatòria. El rus
Daniil Medvedev (5) va
derrotar el bolivià Hugo
Dellien (6-3, 7-5, 5-7 i 6-3) i
l’alemany Alexander Zve-
rev (6), el nord-americà
Frances Tiafoe (6-3, 3-6,
6-2, 2-6 i 6-3). En el quadre
de dobles, el català Albert
Ramos i l’eslovac Jozef Ko-
valik van derrotar el suec
Robert Lindstedt i l’aus-
tríac Philipp Oswald en la
primera eliminatòria (3-6,
6-4 i 7-6).

Nole i Serena, amb
alguns problemes
La matinada de dijous, No-

vak Djokovic, primer cap
de sèrie i campió el 2018,
va patir més de l’esperat
per derrotar el debutant
argentí Juan Ignacio Lon-
dero en la segona elimina-
tòria (6-4, 7-6 i 6-1). No no-
més per la força del seu ri-
val, sinó també per uns
problemes a l’espatlla que
el molestaven especial-
ment en el revés a dues
mans. Djokovic, que va ne-
cessitar assistència mèdi-
ca en el primer set, va ex-
plicar en la roda de premsa
posterior al partit que fa
dues setmanes que arros-
sega una lesió a l’espatlla.
“Espero en dos dies poder
jugar sense mal, si és pos-
sible”, va dir el serbi. El seu
proper rival serà el nord-
americà Denis Kudla, que
ahir va derrotar el serbi
Dusan Lajovic (7-5, 7-5,

0-6 i 6-3) en un partit que
dimecres s’havia ajornat a
causa de la pluja.

Encara més problemes
havia tingut la nord-ame-
ricana Serena Williams,
que va haver de remuntar
un set contra la seva com-
patriota Catherine McNa-
lly, una jugadora de només
17 anys. L’exnúmero u
mundial, vint anys més
gran que la seva rival, es va
imposar finalment per 5-
7, 6-3 i 6-1, però no va que-
dar gaire contenta del seu
joc: “No es poden guanyar
tornejos fent aquesta
quantitat d’errades”, va
admetre Williams. Serena
jugarà el proper partit
contra la txeca Karolina
Muchova, vencedora del
partit contra la taiwanesa
Su-Wei Hsieh (6-1, 4-6 i 7-
6). ■
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Bolsova cau contra Cirstea
en l’obert dels Estats Units

Tennis. L’empordanesa s’havia avançat guanyant el primer set, però la
seva rival romanesa va remuntar en els dos següents (3-6, 6-4 i 6-2)

Bolsova, en un torneig d’aquesta temporada ■ EFE / CAROLINE BLUMBERG

BREU
PATINATGE DE VELOCITAT. EUROPEU

González i Llop tanquen la pista
amb cinc medalles cadascun
Pamplona. La patinadora juvenil catalana d’origen
colombià Luisa González va guanyar dimecres dues
medalles d’or més en les proves de 1000 m i 3000 m
relleus de pista de l’europeu de patinatge de velocitat
de Pamplona i ha acumulat cinc ors en una actuació
memorable. El júnior Nil Llop, que també pertany al
Cobra del Prat de llobregat, per la seva banda, es va
penjar la plata en 1000 m i el bronze en els 3000 m
relleus en un equip amb el també català Rafa Here-
dia. Llop també ha aconseguit cinc medalles en pista.
La competició de circuit arrenca avui al parc d’Anto-
niutti de la capital navarresa. Avui es disputaran la
modalitat esprint; demà, la modalitat esprint a una
volta, i diumenge, les proves de marató (42 quilòme-
tres). ■

La Ultra Trail del Mont
Blanc (UTMB), la cursa de
muntanya més famosa del
món, es disputa avui
(18 h) amb alguns corre-
dors catalans amb possibi-

litats de fer un bon resul-
tat. Pau Capell intentarà
millorar el sisè lloc que va
aconseguir el 2017. Jessed
Hernández també aspira a
acabar entre els deu pri-
mers. Entre els principals
candidats a la victòria hi
haurà el francès Xavier

Thevenard, tres cops ven-
cedor de la prova. El recor-
regut de la cursa tindrà
170 km i 10.000 m de des-
nivell positiu.

La setmana de l’UTMB
ja ha tingut els primers po-
dis catalans. Andreu Si-
mon va ser segon en l’OCC

(55 km i 3.500 m+), amb
un temps 5h20:46, a
menys d’un minut del ven-
cedor, el noruec Stian An-
germund-Vik (5h19:24).
Eugeni Gil va ser cinquè
(5h32:09) i Eduard Her-
nández, novè (5h39:40).
En dones es va imposar la
neozelandesa Ruth Croft
(5h50:15). Anna Comet
va ser quarta (6h23:42);
Mònica Comas, setena
(6h42:14), i Tina Bes, de-
sena (6h50:05). En la
MCC (40 km i 2.300 m+),
Pau Zamora va ser tercer
(3h53:27). Va guanyar el
suís Cesar Costa
(3h40:46). ■

Curses de muntanya. Andreu Simon va ser segon en l’OCC (55 km)
i Pau Zamora, tercer en la MCC (40 km)
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Pau Capell, entre els
favorits de l’UTMB


