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BREU
MOTOR. MUNDIAL DE MOTOCICLISME

Vierge deixa l’Estrella Galicia
0’0 i s’incorpora al Petronas
Barcelona. Xavi Vierge deixarà al final de la temporada l’equip Estrella Galicia 0’0, en el qual té com a
company d’equip Àlex Márquez, per disputar el
mundial 2020 amb l’escuderia Petronas. Aquesta serà la cinquena temporada consecutiva del pilot català en el mundial de motociclisme. “Estic molt content i no veig el moment de començar aquest nou
projecte. És un equip increïble que lluita per les victòries tant en Moto 3 com en Moto GP i espero poder
afegir-hi Moto 2”, va explicar el català. “El potencial
és molt alt, conec bona part de l’equip i sento que estem capacitats per poder arribar a la victòria junts.”
“L’equip té una actitud adequada i sé que podem ferho bé junts”, va afegir-hi. Xavi Vierge (Barcelona, 22
anys) va debutar el 2015 en el mundial i des de llavors ha aconseguit com a millors resultats dos segons llocs i un tercer lloc. Aquest any ocupa la catorzena posició de la general. ■

La salut sexual
masculina
Són problemes seriosos, que poden afectar l’autoestima de qui els pateix, però que la fisioteràpia pot
tractar, pal·liar i fins i tot ajudar a superar: aquesta
setmana volem parlar-vos de la salut sexual masculina, i ho fem amb consells de la Comissió de Sòl Pelvià del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Comencem per la disfunció erèctil. Hi ha fàrmacs que
poden provocar-ne, cosa que caldria consultar amb
el metge per si podem canviar de medicació o evitar-ne els efectes secundaris. També poden provocar-la el consum freqüent de tabac i d’alcohol. O situacions vitals o laborals que ens generin estrès o
ansietat.
Arribat el cas, els fisioterapeutes experts en sòl
pelvià poden ajudar-vos. Hi ha una sèrie d’exercicis
de sòl pelvià que afavoreixen l’erecció: augmentant
el to muscular de la zona afavorim la vascularització
(que ens ajuda a mantenir l’erecció) i millorem, així,
la resposta sexual. De fet, fer exercici físic en sentit
ampli, no només l’específic pautat pel fisioterapeuta, fa sentir millor i apuja l’autoestima. Cosa que pot
transformar-se en un augment de la capacitat sexual. Tot va lligat: posar-se en mans d’un fisioterapeuta expert en sòl pelvià, una dieta equilibrada
(que inclogui fruites, verdures i aigua) i exercitar el
cos, moure’s.
Una altra bona idea és practicar la relaxació amb
assiduïtat: atès que l’estrès i l’ansietat poden disminuir el desig sexual, practicar exercicis de relaxació
poden ajudar-nos a recuperar-lo. Pel que fa a l’ejaculació precoç, el tractament fisioterapèutic del sòl
pelvià també pot ajudar-hi. Fins i tot podem aconseguir orgasmes més intensos i plaents. Per últim,
quedi clara una cosa: sentir dolor a la zona del sòl
pelvià quan practiquem sexe o en un altre moment
no és normal. Davant del dubte o sempre que ho necessiteu, consulteu el vostre o la vostra fisioterapeuta de confiança.

Fórmula 1. Després de la victòria de Leclerc a Spa, diumenge passat,
l’equip italià torna a ser el favorit a Monza, seu del GP d’Itàlia

Ferrari arriba en un bon
moment a la cursa de casa
Valentí Fradera
BARCELONA

Després de la victòria de
Charles Leclerc en el GP
de Bèlgica, diumenge passat, Ferrari torna a ser el
favorit aquest cap de setmana en el GP d’Itàlia, a
Monza, un altre traçat
amb llargues rectes que
afavoreix la potència i la
baixa resistència aerodinàmica del bòlid vermell.
L’equip local aborda pletòric la cursa de casa, després de rebre un bany de
multituds en l’acte 90
anys d’emocions organitzat dimecres a la plaça del
Duomo de Milà, a vint quilòmetres del circuit. Se celebrava la 90a edició del
GP d’Itàlia, des del 1921, i
els 90 anys de la fundació
de l’Scuderia Ferrari. S’hi
van exposar bòlids històrics i hi van assistir antics
pilots, directius i mecànics, a més, és clar, de Leclerc i Sebastian Vettel.
Les esperances dels tifosi rauen en l’estrena en
els SF90 de l’última evolució del motor italià, un pas
que Mercedes ja va fer la
setmana passada, a Spa.
L’equip de l’estrella ha

El Ferrari SF90 presidint la celebració davant del Duomo, dimecres ■ FERRARI

Ja hi som tots

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El mateix dimecres, Monza
va renovar també el contracte amb la F-1, fins al
2024 inclòs, un acord que
vencia aquest any. Un cop
anunciada la pròrroga del
GP de Catalunya a Montmeló, la setmana passada,
el d’Itàlia era l’últim pen-

guanyat els últims cinc
anys a Monza –quatre

dent de confirmació amb
vista al 2020. Monza va ser
el segon circuit permanent
construït a Europa, el 1922
(un any abans de Terramar,
a Sant Pere de Ribes), i només ha faltat un cop en el
mundial, el 1980, quan el
GP d’Itàlia es va fer a Imola.

cops amb Lewis Hamilton–, mentre que els locals

no ho fan des del 2010,
amb Fernando Alonso.
Amb tot, a can Ferrari encara preocupa el ritme de
cursa dels Mercedes. També Max Verstappen estrenarà un motor Honda en
el Red Bull, cosa que l’obligarà a dur el fanalet vermell en la graella, per haver excedit la quota de tres
mecàniques disponibles.
Paradoxalment, Red Bull
va optar per no penalitzar
a Spa, on Max va plegar en
la primera volta. ■

Motor. Deixa Mini i fitxa amb Dani Oliveras
de copilot per la marca alemanya Borgward

Nani Roma
canvia d’aires
L’Esportiu
BARCELONA

L’osonenc Nani Roma,
vencedor del ral·li Dakar
en motos (2004) i en cotxes (2014), deixa Mini i
correrà l’edició del 2020
amb la marca alemanya
Borgward. Tindrà, a més,
un nou copilot, Dani Oliveras, també amb experiència al Dakar. El gironí va
ser segon en la categoria
SxS al costat de Gerard
Farrés en l’última edició.
Roma pilotarà a l’Aràbia Saudita un Borgward
BX7 DKR, una evolució
del vehicle que va pilotar el

peruà Nicolás Fuchs (16è)
en l’última edició.
“Estic molt il·lusionat
amb aquest projecte. És
un equip molt motivat i
amb ganes de fer grans coses al Dakar 2020”, assenyala Roma en un comunicat de l’equip. Respecte
al nou cotxe, l’osonenc
també es mostra convençut del seu bon rendiment:
“El Borgward és un cotxe
que funciona molt bé i que
conec perquè he seguit la
seva evolució els dos últims anys. És molt resistent i gràcies a la seva tecnologia crec que podrem
aconseguir un bon resul-

Dani Oliveras i Nani Roma ■ BORGWARD

tat. Ara es tracta d’anar
pas a pas i entendre com
treballa tot l’equip.”
Roma i Oliveras faran
proves amb el nou Borgward al ral·li del Marroc
(3-9 d’octubre), i en la Baja
Portoalegre 500 (24-26
d’octubre). El Dakar 2020
començarà el 5 de gener a
Jiddah (Aràbia Saudita) i

acabarà a Al-Qiddiya (17
de gener).
Borgward, una de les
grans marques alemanyes
dels anys cinquanta, va
ser rellançada el 2015. Ha
competit en dues edicions
del Dakar, la prova que ha
escollit per tenir visibilitat
en la competició esportiva. ■

