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Les finals més atípiques de l’NBA –22 equips tancats
durant més de dos mesos en una bombolla a Orlando–
avancen amb pas ferm i tot sembla indicar que Los An-
geles Lakers poden obtenir el seu 17è anell de cam-
pions aquest cap de setmana. Però, sense avançar es-
deveniments, un fet és cert: Miami Heat, el rival de Los
Angeles Lakers, no ha tingut fortuna amb les lesions.

En el primer partit Dragic va tenir una fasciïtis plan-
tar. Jimmy Butler es va torçar el turmell en una entrada
a cistella i es va haver de retirar, tot i que va poder conti-
nuar el partit. I, finalment, Bam Adebayo es va donar un
cop a l’espatlla que el va fer ressentir-se d’una lesió prè-
via i va haver d’abandonar el partit en el tercer quart.

Però, són molt freqüents les lesions entre els profes-
sionals del bàsquet?

Una tesi de Toni Bové, qui fou històric fisioterapeuta
del FC Barcelona, ha analitzat 3.452 lesions de 170 juga-
dors professionals de bàsquet del Barça al llarg de 22
temporades. L’estudi revela que més de la meitat de les
lesions es produeixen a les extremitats inferiors, espe-
cialment en genolls i turmells. La incidència de les le-
sions musculars és més alta que la dels esquinços de
turmell i, en funció de l’estudi, és normal que cada
equip tingui 6 o 7 lesions musculars per temporada.

L’estudi posa llum en la relació entre la posició del ju-
gador i la possibilitat de lesionar-se. Així, els jugadors
amb major índex de lesions són els que juguen en la po-
sició de pivot. Això és a causa de les seves pròpies ca-
racterístiques físiques, ja que, generalment, són els que
més pesen, els més alts i els que mouen més pes en els
seus desplaçaments. En segon lloc hi ha els bases, ju-
gadors més petits, amb menys quilos, però molt ràpids
i explosius en el seu joc, motiu pel qual el seu sistema
musculoesquelètic està exposat a més tipus de lesions,
especialment de caire muscular. En els últims llocs hi
ha els alers, els alers pivot i els escortes que, per les se-
ves característiques (velocitat i tir ràpid) i el fet de jugar
allunyats de l’anella, estan exposats a un menor con-
tacte físic.

Aquest tipus d’estudis són importants per continuar
aprofundint en els protocols preventius de les lesions
musculars, una àrea en la qual la fisioteràpia té un pa-
per molt rellevant. Tot just la setmana pensada comen-
çaven l’Eurolliga i l’Eurocopa, on els equips catalans,
Barça i Penya, hauran de fer front a calendaris molt car-
regats de partits. Un risc afegit.

cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Com es lesionen els
professionals del bàsquet

Kevin Pangos torna a som-
riure a Rússia. Després
d’un darrer any en blanc
per culpa del trencament
del dit gros del peu, el ca-
nadenc torna a recuperar
sensacions com a base ti-
tular del Zenit, que juga
avui contra el Barça (18 h,
DAZN). El canadenc va ju-
gar un partit a l’ACB però
no en va jugar cap a l’Euro-
lliga en tot el curs. Després
del confinament Pangos ja
estava recuperat, però Pe-
sic es va estimar més dei-
xar-lo fora de les convoca-
tòries. Qui no va dubtar a
fer-li una oferta va ser Xavi
Pascual. El base canadenc
havia brillat amb el Zalgi-
ris de Jasikevicius i amb el
Gran Canària d’Aíto, on va
aprendre a dirigir la seva
qualitat innata d’anotació.
A Sant Petersburg té una
mitjana de 10,5 punts, 7,5
assistències i 12,5 de valo-
ració en 24,5 minuts.

Cap al rècord
El tècnic de Gavà ha co-
mençat la temporada de
forma brillant a la VTB,
amb el millor inici dels úl-
tims quatre anys, amb un
balanç de 4-0 que iguala el
del 2015 i el 2016, i busca-
rà el rècord històric de 7-0.

Tot i el gran inici, s’ha de
relativitzar perquè han ju-
gat contra el Minsk, el Zie-
lona Góra i el Kalev, equips
discrets tot i la gran victò-
ria, això sí, contra el
Khimki (69-79). L’únic
dubte és el de Dmitry
Khvostov, que estava le-
sionat. El líder del Zenit és

Austin Hollins, que té con-
fiança, i també hi ha un
vell conegut com Will Tho-
mas (ex-Unicaja i ex-Va-
lència) o l’ex-ACB Ponitka.

Viatge accidentat
Tot i que inicialment es va
parlar que David Garcia
dirigiria el partit amb Òs-
car Orellana, exajudant
precisament de Xavi Pas-
cual, qui dirigirà el partit
d’avui és el tècnic ajudant
Masiulis, que no va donar
positiu en el test PCR que
es va fer. En l’expedició
blaugrana hi han anat tots
els jugadors menys Kuric,
que continua el procés de
recuperació de l’operació

al cap. Tampoc hi han anat
els joves Brancou, Badji i
Sergi Martínez. El viatge
va ser accidentat perquè la
policia va tardar dues ho-
res a permetre el pas pel
control de passaports al
Barça. El club blaugrana
va fer una queixa a l’Euro-
lliga perquè van arribar a
dos quarts de sis de la tar-
da a dinar i s’entrenaven a
dos quarts de vuit. ■

Pangos supera el malson

Bàsquet. Eurolliga. El canadenc, que només va jugar un partit amb el
Barça el curs passat, serà un dels líders del Zenit de Xavi Pascual avui (18 h)

Eurolliga Jornada 2

Zenit - Barça............................................  18 h
Khimki - Zalgiris.....................................  19 h
Estrella Roja - Baskonia.....................  19 h
Alba Berlín - Bayern ............................ 20 h
Panathinaikòs - Olympiacòs............ 20 h
AX Milà - Asvel................................  20.45 h
R. Madrid - València ........................77 - 93
CSKA - Maccabi .................................76 - 72
Anadolu Efes - Fenerbahçe......... 71 - 80

Equip Vict. PP PJ PF PC

Fenerbahçe 2 0 2 157 134

València 2 0 2 158 140

Baskonia 1 0 1 76 63

Barça 1 0 1 76 66

Zenit 1 0 1 73 69

Maccabi  1 1 2 152 149

AX Milà 1 0 1 81 79

Panathinaikòs 1 0 1 78 76

Zalgiris 1 0 1 68 67

CSKA 1 1 2 142 148

Olympiacòs 0 1 1 67 68

Asvel 0 1 1 63 65

Khimki 0 1 1 76 78

Bayern 0 1 1 79 81

Alba Berlín 0 1 1 73 80

Anadolu Efes 0 2 2 140 153

Estrella Roja 0 1 1 63 77

R. Madrid 0 2 2 140 169

Xavi Ballesteros
BARCELONA

Pangos dirigint el Zenit de Sant Petersburg ■ VTB
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La dada

1
partit va jugar el curs
passat Pangos amb el
Barça en tot el curs a la
lliga ACB. A l’Eurolliga, cap

El francès Arnaud Démare
(Groupama) va repetir vic-
tòria en el Giro en l’etapa
d’ahir, amb final a Matera
(188 km), mostrant una
superioritat insultant en
els metres finals. Els trams
de pujada inclosos en els
carrers de la ciutat italia-
na, considerada patrimoni
de la humanitat, no van
impedir al campió francès
col·locar-se al costat dels
millors i rematar-los en els

metres finals tot i l’esforç
de Michael Matthews
(Sunweb) i Fabio Felline
(Astana). Démare, que ha
aconseguit dotze victòries
aquest 2020, ja va guanyar
la quarta etapa.

El perdedor del dia va
ser Peter Sagan (Bora). El
seu equip va treballar tota
la jornada per fer caure
l’escapada del dia, però va
entrar mal col·locat en els
revolts finals i tampoc va
tenir força per remuntar.
Va cedir, a més, el mallot
de punts a Démare, que
avui té una altra oportuni-
tat ja que es preveu un altre
esprint.

Entre els favorits, el jove
líder João Almeida (Deceu-
ninck) va exhibir la seva
maduresa i, al costat dels
seus companys d’equip, no
va tenir problemes per
mantenir el mallot i con-
trolar els canvis de ritme
que van provar de fer Niba-
li (Trek) i Fuglsang (Asta-

na) en el quilòmetre final.
El terrassenc Antonio

Pedrero (Movistar), quin-
zè en la general, va tenir un
problema amb la bicicleta i
va acabar cedint 37 se-
gons, però el jurat va tor-
nar-li el temps perdut per-
què l’incident va tenir lloc
en els tres quilòmetres fi-
nals.

El pilot es dirigirà avui
cap a Bríndisi en una etapa
planera (143 km). ■

L.S.
GIRONA / MATERA

Démare, com
un coet

Ciclisme. El francès imposa en l’esprint el
seu gran moment de forma en el Giro

6a etapa (188 km)
1r. A. Démare (Groupama) ...... 4h54:38
2n. M. Matthews (Sunweb) ............... m.t.
3r. F. Felline (Astana)) .......................... m.t.
4t. J.S. Molano (UAE) ............................ m.t.
5è. D. Cimolai (Israel) ........................... m.t.
69è. A. Pedrero (Movistar)............ m.t.

General
1r. J. Almeida (Deceuninck)....22h01:01
2n. P. Bilbao (Bahrain)....................a 0:43
3r. W. Kelderman (Sunweb)........ a 0:48
4t. H. Vanhoucke (Lotto) ...............a 0:59
5è. V. Nibali (Trek)............................... a 1:01
15è. A. Pedrero (Movistar).........a 1:56

Arnaud Démare ■ EFE
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Classificacions

Patrocini

BREUS
HANDBOL. 

Relleu a la porteria blaugrana
Barcelona. El porter danès del Barça Kevin Möller
(32 anys) ha fitxat pel Flensburg-Handewitt per a la
propera temporada. Möllerç va arribar al Barça l’es-
tiu del 2018. El substitut del danès serà el seu com-
patriota Emil Nielsen (23 anys, Nantes), segons han
avançat mitjans francesos. Nielsen va irrompre en el
panorama internacional la temporada 2017/18
amb una brillant actuació a la Champions a la files de
l’Skjern. ■✎ ■ L.S.


