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Segur que més d’un cop t’has fet aquesta pregunta:
és dolent fer-se petar els dits? Bé, sovint ignorem
que fer aquest gest, de vegades per vici, de vegades
per nervis o simplement com un tic, és clarament
perjudicial per a les nostres articulacions. Aquesta
acció provoca que es desgastin innecessàriament
tant la pròpia articulació com els lligaments o ten-
dons que l’envolten. Fa alguns anys, científics de la
Universitat de Califòrnia utilitzant màquines d’ultra-
sons van determinar què passa quan ens fem petar
les articulacions. Aquest estudi va posar de manifest
que aquest gest, a simple vista tan inofensiu, no és
recomanable ni saludable. “El que permeten de veu-
re els ultrasons és un flaix brillant, com si hi hagués
focs artificials explotant a l’articulació”, va publicar el
diari The Washington Post citant el radiòleg Robert
D. Boutin, de la Universitat de Califòrnia.

I és que les articulacions estan envoltades per
una càpsula sinovial amb líquid i una certa quantitat
de gasos que tenen com a principal funció la lubrica-
ció de les articulacions amb l’objectiu que els ossos
no es desgastin. Quan ens fem petar els dits, el que
fem és col·locar l’articulació en una posició que fa
que l’espai entre els ossos augmenti i que també ho
faci el volum de la càpsula sinovial. D’aquesta mane-
ra, es crea una zona de baixa pressió que provoca
que els gasos surtin del líquid sinovial en forma de
bombolles, que exploten i que són les que generen el
so tan característic de fer-se petar els dits.

En conseqüència, mobilitzem una articulació que
ja té més moviment del que hauria de tenir i aug-
mentem el seu desequilibri. En fomentar aquest
desequilibri, cada cop tenim una major necessitat
de fer-nos petar les articulacions. I tot i que a curt
termini puguem notar un cert alliberament, a llarg
termini se’ns genera un desgast en l’articulació i en
la resta d’estructures que l’envolten.

També cal incidir en el fet que, de vegades, la nos-
tra constitució corporal afavoreix l’aparició dels es-
clats articulars. Tot plegat, pot ser valorat per un
professional sanitari, que revisarà la nostra alineació
corporal per determinar si es tracta d’una qüestió
de desequilibri articular o muscular.
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T’ho has preguntat
mai?

La selecció espanyola es va
estrenar en la segona fase
de l’europeu a Viena amb
una victòria solvent contra
la República Txeca, sense
necessitat d’exhibir la seva
millor versió, però contro-
lant en tot moment el tem-
po del partit. El sarrianenc
Jordi Ribera va tornar a
oferir la riquesa tàctica i
versatilitat del seu equip,
molt sòlid en defensa, i va

fer un pas més cap a les se-
mifinals.

Amb el clàssic 6-0, amb
Cañellas i Guardiola a l’eix

de la defensa, l’equip espa-
nyol va portar la iniciativa
pràcticament des de l’inici.
Les aturades de Mrkva (9 a
la primera meitat) van fre-
nar inicialment l’embran-
zida hispana, però no va
poder evitar arribar a
l’equador amb 5 gols de de-
savantatge. En la segona
meitat, després d’un esti-
ra-i-arronsa inicial, Espa-
nya va trencar definitiva-
ment el partit aprofitant
les exclusions del rival.
Tres gols de Fernández a
porteria buida van encarri-
lar definitivament la victò-
ria dels de Ribera, que van
arribar a manar per 10 gols
de diferència (29-19). ■

Handbol. L’equip de Ribera, solvent en defensa, torna
a exhibir la seva riquesa tàctica contra la República Txeca

Espanya sap
controlar el ‘tempo’

X. Agustí
BARCELONA / VIENA

Grup 1 Jornada 1

Espanya - Rep. Txeca..........................31-25
Croàcia - Àustria.................................. 27-23
Bielorússia - Alemanya .....................23-31

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Espanya 4 2 2 0 0 64 51

Croàcia  4 2 2 0 0 58 46

Alemanya 2 2 1 0 1 57 56

Àustria 2 2 1 0 1 55 56

Rep. Txeca 0 2 0 0 2 54 63

Bielorússia 0 2 0 0 2 46 62

La propera (demà)
Bielorússia-República Txeca; Espa-
nya-Àustria; Croàcia-Alemanya

ESPANYA: Gonzalo (1); Solé (3, 1 p.),
Maqueda (3), Guardiola (1), Cañellas (2),
Entrerríos (1), Ariño –set inicial–; Corrales
(p.), Fernández (5), A. Duixebàev (5), Sar-
miento (3), Aginagalde (2), Figueras (2), Viran
(1), Aleix (1) i D. Duixebàev (1) 

REPÚBLICA TXECA: Mrkva; Cip (2),
Kasparek (6), Zdrahala (8, 3 p.), Becvar (4),
Hrstka (1), Zeman –set inicial–; Galia (p.s.),
Jurka, Horak (2), Babak, Slachta, Vanco (1),
Solak, Mubenzem i Mojzis (1).

PARCIALS: 2-2, 6-4, 7-6, 11-8, 12-9, 14-9;
17-12, 20-15, 24-18, 26-19, 30-22 i 31-25.

ÀRBITRES: Brunner i Salah. Exclusions:
Guardiola (18’ i 35’), D. Duixebàev (42’) i Ari-
ño (57’); Zeman (8’), Slachta (24’), Mojzis
(41’), Jurka (43’), Kasparek (47’) i Solak (48’).

Gonzalo (11 aturades i 1 gol) va tornar a brillar ■ EFE

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

ESPANYA 31

REP. TXECA 25

BREUS
CICLISME. BTT

La Garmin Titan Desert torna a
apostar per la muntanya
Barcelona. Els organitzadors de la Garmin Titan De-
sert van presentar el recorregut de la 15a edició de la
clàssica prova de BTT, en què la muntanya tornarà a
guanyar protagonisme. “Hi haurà un 40% de munta-
nya i un 60% de desert”, va revelar el director tècnic,
Manuel Tajada. La cursa es disputarà del 19 al 24
d’abril, arrencarà a Boumalne Dades, a l’Atles mar-
roquí, i acabarà a Maadid. En total es recorreran 639
km, amb un desnivell acumulat de 7.269 m, repar-
tits en sis jornades. Miguel Indurain, que s’estrena
en la prova, va ser el gran protagonista. ■ X.A.

CICLISME
Valverde i Soler cor-
reran la Volta. El Mo-
vistar Team ha confir-
mat a l’organització de
la Volta Catalunya que
Alejandro Valverde i
Marc Soler seran a
l’edició del centenari,
del 23 al 29 de març.
El murcià té en el seu
extens palmarès tres
triomfs en la cursa ca-
talana, i el vilanoví va
pujar al podi el 2017.
Els corredors del Mo-
vistar s’afegeixen a la
nòmina d’estrelles que
hi han confirmat la se-
va presència, com Nai-
ro Quintana, Warren
Barguil o el vencedor
del 2019, Miguel Ángel
López. Respecte de les
etapes, la principal no-
vetat és la contrare-
llotge individual a
Banyoles.■

FUTBOL SALA
L’Industrias visita
l’Osasuna Magna.
L’Industrias Santa Co-
loma, revifat amb Javi
Rodríguez a la banque-
ta, va eliminar dimarts
els navarresos en la
copa amb una verita-
ble exhibició (9-2) i
avui vol tornar a vèn-
cer, aquest cop en la
lliga a Anaitasuna
(20.30h) i prolongar el
seu estat de gràcia.
L’Osasuna Magna és
cinquè en la lliga i el
conjunt català ocupa
la dotzena posició■

BREUS

La selecció espanyola va
fer tota una declaració

d’intencions en l’europeu
signant un empat amb
Hongria al Duna Arena de
Budapest. L’equip de Da-
vid Martín va segellar les
taules, però ben bé podia
haver estat la victòria, per-
què en l’últim quart va te-
nir el seu rival contra les
cordes i el conjunt magiar
va marcar el seu onzè gol
quan només faltaven 40
segons per al final. El goal-
average després de la jor-
nada de demà decidirà
quin equip accedeix direc-
tament als quarts de final o
ha de passar pel peatge
dels vuitens. Espanya juga
contra Turquia, i Hongria,

que ja coneixerà aquest re-
sultat, tancarà la fase de
grups contra Malta. En
aquests moments el con-
junt hispà és líder perquè
acredita +16, i els hongare-
sos, +14.

El conjunt de David
Martín va reaccionar des-
prés d’un primer quart
fluix en defensa i poc fluid
en atac (4-2). Amb Perro-
ne, autor de quatre gols, en
el comandament, els sub-

campions europeus i mun-
dials van ajustar la defensa
i es van sobreposar a algu-
na decisió arbitral més que
discutible, com quan Mu-
nárriz va haver d’aturar un
penal per l’exclusió de Ló-
pez Pinedo. L’equip espa-
nyol va resistir l’intercanvi
de cops i en l’últim quart va
prendre la iniciativa fins a
tres vegades abans que Za-
lanki signés l’empat a 11
definitiu. ■

X. Agustí
BARCELONA / BUDAPEST

A un pas de
tombar Hongria

Waterpolo. L’equip local salva l’empat
contra els de David Martín a 40 segons del final

HONGRIA: Vogel; Angyal (1), Man-
hercz, Zalanki (1), Vamos (3), Hosnyansz-
ky (2), Pohl (2), Jansik, Erdelyi, Varga (1),
Mezei, Harai (1) i Nagy.

ESPANYA: López Pinedo; Munárriz (1),
Granados (2), Sanahuja, De Toro, Larumbe
(1), Delgado (1), Fernández (1), Tahull, Perro-
ne (4), Mallarach (1), Bustos i Lorrio.

PARCIALS: 4-2, 1-2, 3-4 i 3-3.

ÀRBITRES: Alexandrescu i Zwart.

Adrià Delgado celebra el seu gol contra Hongria ■ EFE

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

HONGRIA 11

ESPANYA 11


