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Aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Mundial contra
la Pneumònia, considerada per l’Organització Mun-
dial de la Salut la malaltia més contagiosa del món. A
més de les mesures sanitàries que hem de complir
per protegir-nos del virus de la Covid-19, cal recordar
que un acte tan senzill com una correcta higiene de
mans pot evitar-nos tenir infeccions respiratòries. És
també important, per prevenir infeccions de les vies
aèries més altes, aprendre a mocar-se correctament.
I és que sovint ens moquem malament i no es tracta
només que els mocs que no s’expulsen de l’organis-
me siguin molestos, sinó que acaben provocant rini-
tis, otitis, faringitis o sinusitis. Per això, la fisioteràpia
respiratòria posa un especial èmfasi en la necessitat
d’aprendre a mocar-se. Cal evitar, per exemple, mo-
car-se tapant els dos orificis nasals al mateix temps,
sinó que cal fer-ho bloquejant-ne primer un i des-
prés, l’altre. A més de mocar-nos correctament, si
notem dificultats a l’hora de respirar cal dur a terme
una bona higiene nasal; és a dir, integrar un rentat
nasal en la higiene diària. Per fer-ho, es recomana
dissoldre en aigua una cullerada de sal, omplir una
xeringa i introduir l’aigua amb sal (sense passar-nos
de pressió) a través d’un dels orificis nasals amb el
cap decantat fins que l’aigua sigui expulsada per l’al-
tre orifici.

Els menors de 2 anys se solen veure afectats per la
bronquiolitis, la inflamació de les vies aèries petites.
Acostumen a començar amb els símptomes d’un re-
fredat; és a dir, amb l’obstrucció del nas per mucosi-
tat, una mica de tos durant dos o tres dies i, a vega-
des, febre. La bronquiolitis es contagia com un refre-
dat; és a dir, a través del contacte proper amb saliva o
moc, també hi juga un paper important el contacte a
través de les mans amb aquests fluids. Per tant, la
mesura més eficaç per evitar el contagi és que qual-
sevol persona que hagi de tocar l’infant o els seus es-
tris (xumets, joguines,) es renti prèviament les mans.

Si la infecció no s’ha pogut evitar, la fisioteràpia
respiratòria aporta beneficis als pacients que tenen
pneumònia: pot escurçar el temps que dura el pro-
cés, disminuir símptomes, mobilitzar secrecions...
Cal mantenir, per tant, les mesures d’higiene neces-
sàries per evitar complicacions de les vies respiratò-
ries i, en cas de molèsties, acudir al centre de salut.

La higiene, clau per
prevenir infeccions

BAXI MANRESA: Hinrichs (15), Martínez (2), Tabu (3). Sajus (4), Vaulet (10) –cinc
inicial–; Mason (5), Joesaar (5), Eatherton (14, Pérez (16) i Sima (6). 27/42 de 2, 6/20 tri-
ples (2 Pérez i 1 Hinrichs, Tabu, Mason i Joesaar), 8/10 tirs lliures, 27 rebots (7 Joseaar),
18 assistències (5 Pérez) i 78 de valoració (22 Hinrichs).

IBEROSTAR TENERIFE: Fitipaldo (16), Salin (10), Shermadini (18), Cavanaugh
(9), Doornekamp (10) –cinc inicial–; Huertas (15), Rodríguez. Butterfield (3), Sulejmano-
vic i Guerra (7). 22/34 de 2, 10/21 triples (3 Fitipaldo, 2 Salin, Doornekamp i Huertas i 1
Butterfield), 14/16 tirs lliures, 23 rebots (5 Shermadini i Cavanaugh), 17 assistències (6
Fitipaldo) i 105 de valoració (22 Shermadini).

PARCIALS: 23-25, 21-15 (44-44), 22-21 (66-65) i 14-23 (80-88).

COMENTARI: Derrota del Baxi Manresa al Nou Congost contra l’Iberostar Tenerife,
que va arribar al darrer quart amb molts més arguments que l’equip de Pedro Martí-
nez, només amb Dani Pérez (autor del triple que tanca el resultat). Els visitants comen-
çaven disparats des de l’encert en el tir exterior (5/6 triples) i superant la dotzena de
punts d’avantatge. Els manresans, amb una molt bona defensa, eren capaços de dur el
partit allà on volien, però quan els de Txus Vidorreta, amb Huertas i Fitipaldo junts,
igualaven el rigor al darrere, la diferència de potencial s’acabava imposant.

BAXI MANRESA - TENERIFE 80-88

El CN Barcelona es juga
aquesta tarda (16 h) el pri-
mer lloc del grup en la prè-
via de la lliga de campions
a Siracusa contra l’Orti-
gia, després d’aconseguir

dues victòries en la prime-
ra jornada: 12-3 sobre el
Primorac Kotorun monte-
negrí i 11-4 contra l’Stea-
ua Bucarest unes hores
després, amb el protago-
nisme per a Unai Aguirre a
la porteria com a comú de-
nominador.

El Terrassa, en canvi, va
perdre per 10-17 contra el
Sintez Kazan rus i per 13-
8 contra el Radnicki serbi.
Dues derrotes que els dei-
xen sense opcions de clas-
sificar-se. Aquesta tarda
(19 h) juguen contra l’am-
fitrió, l’OSC Budapest. ■

Waterpolo. El CN Barcelona aconsegueix dos triomfs a Siracusa i el
CN Terrassa, amb dues derrotes, queda sense cap opció a Budapest

L’Esportiu
BARCELONA

Cara i creu en la prèvia
de la lliga de campions

El Barça continua líder in-
tractable en l’Eurolliga, i
ahir va guanyar endossant
al Fenerbahçe –sense De
Colo– la segona derrota
més àmplia de la seva histò-
ria en l’Eurolliga, supera-
da pels 43 punts de ren-
da amb què el Siena el va
humiliar el 2010. Els
blaugrana van fer un
recital que feia temps
que no es recordava, en
el millor partit vist des
de fa mesos. Jasikevicius
té tothom endollat i l’equip
rutlla a la perfecció a un ni-
vell d’intensitat impressio-
nant, provocant 27 pèr-
dues al rival i fent un joc
col·lectiu de primer ordre,
com es reflecteix en les 27
assistències repartides.
Els blaugrana ja eren el mi-

llor equip en aquesta faceta
de l’Eurolliga amb 20 assis-
tències.

La sortida va ser fulmi-
nant, sense donar cap opor-
tunitat a un Fenerbahçe

impotent davant del recital
en tota regla dels blaugra-
na. Abrines, amb 3/3 tri-
ples, va liderar el Barça i als
turcs se’ls va acabar la festa

(14-9) de Vesely i Duverigo-
lu dins la zona amb l’entra-
da de Davies. La brillant de-
fensa dels de Jasikevicius
va provocar un curtcircuit
en el joc turc, forçant-los
pèrdues i agafant ja 23
punts de marge en la prime-
ra part (49-26). En el segon

temps el Barça no va abai-
xar el ritme davant d’un
Fenerbahçe incrèdul,
sense amor propi ni ca-
ràcter quan en l’últim
quart, tot i anar per-
dent de 40, va acabar el
darrer període sense fer

cap falta. Kuric, que por-
tava 10 triples en tota l’Eu-

rolliga, va fer un recital amb
una sèrie de 7/8 triples i 23
punts només en el segon
temps. La renda es va dispa-
rar fins a més de 40 punts.
Si hagués durat una mica
més el matx, el Barça hau-
ria tancat marcador, com

fan en el bàsquet de forma-
ció. Si Zeljko Obradovic ha-
gués estat a la banqueta, els
jugadors haurien tornat a
peu a Istanbul. Com a mí-
nim. ■

Fase regular Jornada 8

Khimki - AX Milà ............................  ajornat
Estrella Roja - R. Madrid ...................  19 h
Panathinaikòs - Anadolu Efes ........ 20 h
Bayern - València..........................  20.30 h
Asvel - Zenit .....................................  20.45 h
Maccabi - Zalgiris..............................85 - 57
Barça - Fenerbahçe .........................97 - 55
CSKA - Baskonia .............................. 89 - 86
Olympiacòs - Alba Berlín .............. 75 - 71

Equip Vict. PP PJ PF PC

Barça 7 1 8 665 560

Bayern 5 2 7 559 533

Olympiacòs 5 3 8 613 591

CSKA 5 3 8 654 648

Zalgiris 5 3 8 628 625

València 4 2 6 479 458

Fenerbahçe 4 4 8 586 602

Maccabi  3 5 8 644 629

AX Milà 3 2 5 402 394

Anadolu Efes 3 3 6 481 482

R. Madrid 3 4 7 569 583

Baskonia 2 4 6 469 462

Zenit 2 1 3 213 214

Panathinaikòs 2 3 5 403 408

Estrella Roja 2 4 6 444 466

Asvel 1 3 4 298 321

Khimki 1 6 7 532 582

Alba Berlín 1 5 6 448 529
Xavi Ballesteros
BARCELONA

Harlem Globetrotters

Bàsquet. Eurolliga. El Barça fa el millor bàsquet dels últims anys per
endossar la segona derrota més àmplia de la història del Fenerbahçe

FC BARCELONA: Calathes (5), Hig-
gins (11), Abrines (12), Mirotic (16), Oriola
-cinc inicial-, Davies (4), Hanga (2), Bol-
maro, Smits (20), Heurtel, Sergi Martí-
nez (2) i Kuric (25). 20/35 de 2. 16/30 tri-
ples (7 Kuric, 3 Abrines, 2 Smits, 2 Miro-
tic, 1 Calathes i 1 Higgins). 9/12 lliures. 33
rebots (8 Mirotic). 27 assistències (8 Ca-
lathes i 8 Heurtel) i 125 de valoració (23
Mirotic i 23 Smits).

FENERBAHÇE: Westermann (9),
Brown (10), Ulanovas, Vesely (6), Duve-
rioglu (4) -cinc inicial-, Hamilton, Mah-
mutoglu (3), Biberovic (3), Pierre (4),
Barthel (7), Eddie (7) i Dixon (2). 18/32 de
2. 4/18 triples (1 Westermann, 1 Mahmu-
toglu, 1 Biberovic i 1 Eddie). 7/8 lliures.
23 rebots (4 Duverioglu). 17 assistències
(5 Westerman) i 45 de valoració (10
Brown).

PARCIALS: 28-17, 23-12 (51-29); 18-9
(69-38) i 28-17 (97-55).

Kuric fent un dels seus set triples de vuit intents ■ FCB

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

BARÇA 97

FENERBAHÇE 55

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els vestidors

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Volíem guanyar
des de la pressió
defensiva, i ens ha
sortit molt bé”
Saras Jasikevicius

“Només hi ha hagut
un equip a pista; vull
felicitar Saras: ens
han donat una lliçó”
Igor Kokoskov

0
faltes

va fer el Fener en
l’últim quart

BÀSQUET
El Penya-València, el
4 de gener. S’havia de
jugar diumenge, però
s’ha ajornat pels vuit
casos de coronavirus
dels verd-i-negres. ■

HANDBOL
Un positiu i quatre
ajornaments al Frai-
kin. Un jugador de la
plantilla ha donat posi-
tiu i l’equip ha ajornat
els partits de la lliga
Asobal dels dies 15, 18,
20 i 25. ■

BREUS




