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BREUS
WATERPOLO
Triomf d’Espanya en el
mundial júnior. La selecció espanyola femenina, amb deu catalanes,
va derrotar ahir Austràlia
per 9-11 en els vuitens
del mundial júnior, que
es juga a Funchal (Madeira). Avui jugarà els
quarts contra Grècia. ■

HOQUEI PATINS
Bargalló (Barça), de
baixa. Es va trencar el

dit polze de la mà esquerra i estarà de baixa
tres setmanes. No podrà
jugar la supercopa a les
Comes aquest cap de
setmana.■

BOXA
Thiam, eliminat.El tarragona Adrian Thiam va
perdre en el seu debut en
el mundial en la categoria de 63 quilos per 5-0
davant del brasiler Wanderson de Oliveira.■

Dolor pelvià
crònic
En diem crònic, però és reversible. En la majoria dels
casos, el dolor pelvià crònic és una situació que es
pot revertir. Només requereix paciència, temps i un
tractament adequat realitzat per fisioterapeutes experts. Avui us portem una sèrie de consells per conviure amb el dolor pelvià crònic, pensats per la comissió de sòl pelvià del Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya.
Cal mantenir-se actiu. El dolor pelvià, perllongat
en el temps, pot alterar molts aspectes de la vida
d’una persona: cal mantenir les relacions socials actives i ocupar el temps fent allò que més ens agradi.
També s’ha d’evitar tot el que reforça l’aprenentatge
del dolor, és a dir, eliminar del dia a dia les experiències doloroses. De fet, si el dolor s’allarga més de
tres mesos, el sistema nerviós en fa un aprenentatge: amb psicoteràpia i fisioteràpia podrem desprogramar aquest aprenentatge que no ens fa cap bé.
En aquest sentit, ens cal més serotonina, que és
la substància que actua com a neurotransmissora
de la sensació de benestar i també és determinant
per a la resolució del dolor pelvià crònic. La serotonina es potencia fent tot allò que ens fa feliços.
Una alimentació adequada ens ajudarà a fer baixar la inflamació i millorarà la funció del sistema immunitari. Evitarem tant com puguem els irritants
(alcohol, tabac, estimulants...) i ens entregarem cada dia a un bon descans regenerador. Necessitem
entre set i vuit hores de son de qualitat per regenerar els teixits i facilitar la funció del sistema immunitari.
Finalment, les activitats relaxants com ara la meditació, el ioga, el ball o passejar per zones verdes,
també ens ajudaran a controlar l’equilibri del sistema nerviós i milloraran la nostra situació. Tot plegat
són consells que un fisioterapeuta expert en sòl pelvià pot ampliar-vos i ajudar-vos a aplicar.
Poseu-vos en bones mans.
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Waterpolo. El CN Terrassa exerceix d’amfitrió en la segona fase de la lliga
de campions i el CN Barcelona mirarà de continuar endavant a Oradea

L’estímul europeu
X. Agustí

El programa

BARCELONA

—————————————————————————————————

Seguint l’empremta del
totpoderós Atlètic Barceloneta, els clubs catalans
posen cada cop més el
punt de mira en la competició europea, un estímul
per als jugadors i tècnics, i
un repte indispensable en
tot procés de creixement.
Des d’avui i fins diumenge
el waterpolo català centrarà el focus en tres escenaris: Terrassa, Oradea i
Split. El CN Terrassa ha
anat cremant etapes en
les últimes temporades i
ha anat apujant el llistó en
la competició continental.
Aquest cop exercirà per
primera vegada d’amfitrió
en la segona fase de la lliga
de campions, tot un repte
per al grup de Dídac Cobacho, que a la piscina de
l’Anella Olímpica disposarà del suport inestimable
de la considerada millor
afició de la lliga estatal. El
CN Barcelona, que va superar la primera fase de
manera brillant a la Nova
Escullera, s’ha hagut de
desplaçar aquest cop a la
ciutat romanesa d’Oradea. El tercer focus d’atenció és a Split (Croàcia), on
el CN Mataró i el CE Mediterrani volen aprovar a
l’Eurocup el seu primer
examen en la tornada a la
competició europea.
El CN Terrassa no es
conforma a accedir a la
tercera fase –hi passen els
dos primers de cada grup–
sinó que mirarà de fer-ho
com a primer. “És un grup
equilibrat i obert, però estem parlant de la Champions i pot passar de tot,

Lliga de campions
Grup C (Oradea). 2a fase
CN Barcelona ...........................(Catalunya)
Brescia .................................................... (Itàlia)
Lokomotiv Tbilissi ..................... (Geòrgia)
Digi Oradea ................................. (Romania)

Calendari
CNB-Lokomotiv .................. 19.45 h (avui)
Brescia-CNB ............................. 18 h (demà)
Oradea-CNB ............. 11.45 h (diumenge)

Grup E (Terrassa). 2a fase
VK Sabak ............................................ (Sèrbia)
Steaua de Bucarest ............... (Romania)
Estrasburg ........................................ (França)
CN Terrassa ...............................(Catalunya)

Calendari
CN Terrassa-Steaua ............... 19 h (avui)
CN Terrassa-Sabac .............. 18 h (demà)
CNT-Estrasburg ............ 12 h (diumenge)

Eurocup
Grup A (Split). Primera fase
Anvers ................................................ (Bèlgica)
CN Mataró ..................................(Catalunya)
CE Mediterrani ........................(Catalunya)
Mornar Brodospas .....................(Croàcia)

Calendari

El CN Terrassa guarda molt bon record de l’última
experiència en competició europea ■ O. DURAN

El Mataró i el Medi, rivals a Split
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El CE Mediterrani tornarà a
disputar una competició
europea 19 anys després.
El conjunt de Sants jugarà
la primera fase de l’Eurocup a Split, on tindrà entre
altres rivals el CN Mataró,

pots quedar líder o quedar
fora”, subratlla Dídac Cobacho, tot i admetre que
no hi ha cap rival molt superior a la resta. El debut
serà contra l’Steaua (19

que també ha apostat per
les competicions europees
després d’haver-hi renunciat el curs passat. Els altres contrincants seran el
Mornar Brodospas de Split
i l’Anvers belga.

h), que el curs passat va jugar la lligueta de la Champions. El tècnic terrassenc
considera que el partit contra el Sabac serbi, dissabte,
serà clau: “És un equip jo-

Anvers-Mediterrani ........ 19.30 h (avui)
Mornar-Mataró .........................21 h (avui)
Meditarrani-Mataró ....18.30 h (demà)
Mataró-Anvers ......10.30 h (diumenge)
Mornar-Mediterrani . 12 h (diumenge)

ve, ràpid, i que no es juga
res perquè és nouvingut a
la competició.” El tercer
compromís i definitiu serà
contra l’Estrasburg, que la
temporada passada ja els
va superar en la primera
fase de la Champions.
A diferència del grup del
Terrassa, a priori molt anivellat, en el del CN Barcelona destaca la participació
del Brescia, un habitual en
les finals a vuit de la competició. Completen el grup
els amfitrions del Digi Oradea romanès i el Lokomotiv Tbilissi georgià. ■

Atletisme. El canetenc és a la llista de Doha amb cinc catalans més.
La maratoniana Marta Galimany, pendent d’unes valoracions finals

Ezzaydouni, al mundial
X. Agustí
BARCELONA

El fondista canetenc Ibrahim Ezzaydouni (FC Barcelona), en 3.000 m obstacles, és la gran novetat de la
representació catalana en
el mundial de Doha, on ja
estaven confirmats per la
federació espanyola Adel
Mechaal i Esther Guerrero

(1.500 m) i complien tots
els requisits els marxadors
Raquel González (20 km),
Jesús Ángel García Bragado i Mar Juárez (50 km). El
quart lloc acreditat en el
The Match de Minsk, i sobretot el seu gran registre
en la lliga del Diamant de
París (8:14.49), no deixaven cap dubte que Ezzaydouni està en un gran mo-

ment de forma per ser a la
selecció mundialista. També hauria de ser en aquesta
llista la vallenca Marta Galimany, que té la mínima
(2h30:15), però com la resta de maratonians espanyols està pendent d’una
sèrie de valoracions finals
tenint en compte les extremes condicions meteorològiques de Doha. ■

Ezzaydouni, en els
obstacles de Minsk ■ EFE

