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BREUS
TENNIS
Badosa jugarà a Abu
Dhabi. Paula Badosa

HOQUEI PATINS
Noia-Barça i Reus-Liceo en la supercopa. El

(70a de la WTA) jugarà el
WTA 500 d’Abu Dhabi
del 6 al 13 de setembre.
També hi seran Sofia Kenin i Garbiñe Muguruza,
campiona i subcampiona
de l’obert d’Austràlia,
que enguany es jugarà
del 8 al 21 de febrer. Badosa el jugarà sense haver de passar per la prèvia. ■

Noia Freixenet i el Barça
s’enfrontaran (15.15 h)
en la primera semifinal
de la supercopa, que es
jugarà a Lloret i el 2 i el 3
de gener. En la segona es
veuran les cares el Reus
Miró, que defensa el títol,
i el Deportivo Liceo (18
h), actual líder de l’OK
Lliga i vencedor en l’edició del 2018. ■

Bones festes
A punt de tancar l’any i en aquestes dates tan assenyalades, ens agradaria aprofitar aquest espai per
agrair la participació de tot el col·lectiu en les diferents iniciatives solidàries que hem posat en marxa
al llarg de l’any.
Gràcies a l’esforç de tots els professionals, el cap
de setmana passat vam aconseguir fer un donatiu a
La Marató de TV3 de més de 6.000 euros. El nostre
compromís amb aquesta iniciativa es reforça cada
any amb la participació de més i més fisioterapeutes.
Durant les últimes setmanes hem organitzat la
Petjada Solidària, activitat en solidaritat amb La Marató de TV3, per sensibilitzar i divulgar sobre la Covid-19 i apel·lar a la solidaritat dels ciutadans per
aplegar recursos que permetin avançar en la recerca. S’han realitzat gairebé 1.200 km entre fisioterapeutes i els seus amics, companys i familiars.
Estem molt orgullosos de tota la gent que hi ha
participat, que, a més, ho ha fet de maneres molt diverses. Les companyes de la comissió d’hipoteràpia,
per exemple, van fer els quilòmetres a cavall, altres
persones els han fet amb bicicleta o en família.
A aquesta quantitat s’afegeix la recaptació mitjançant aportacions i inscripcions al Congrés Internacional de Fisioteràpia que es va fer fa uns dies per
analitzar la resposta, des de la professió, a la pandèmia sanitària.
Ha estat un any molt difícil, en el qual els fisioterapeutes i la resta de personal sanitari hem fet un esforç límit per tenir cura de la salut de la població. Per
això el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us
desitgem bones festes.
Si ens permeteu, també voldríem fer un agraïment a la professió. Volem agrair als fisioterapeutes
la increïble tasca professional que heu realitzat i que
realitzeu dia rere dia. Amb el desig d’un nou any ple
de salut, esperança i amor.
Us desitgem a totes i a tots unes bones festes i us
demanem que sigueu prudents i respecteu totes les
recomanacions de les autoritats sanitàries.
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Natació. Guillem Pujol i Laura Rodríguez, vencedors l’any passat, són els
favorits de la 111a edició de la tradicional cursa del CN Barcelona

Previsió de “fred rigorós” i
mascareta en la copa Nadal
J.M.
BARCELONA

La tradicional copa Nadal,
aprovada pel Procicat en
l’últim moment en plena
polèmica pels tancaments
perimetrals de la Cerdanya i el Ripollès, es disputarà avui a partir de les deu
del matí al port de Barcelona amb temperatures
d’hivern “rigorós”, segons
anuncien els meteoròlegs.
Les mesures preventives
seran, però, el fet diferencial de la 111a edició de la
cursa més antiga d’aigües
obertes tant de Catalunya
com de l’Estat que organitza el Club Natació Barcelona i que supera els 400 inscrits. La situació d’excepcionalitat obliga el club a
adoptar mesures de prevenció, de protecció i organització orientades a garantir la seguretat en la
disputa de la prova, com
ara l’ús obligatori de la
mascareta fins al punt de
sortida o l’acceptació de la
declaració d’autoresponsabilitat. A més, els nedadors passaran un test ràpid qualitatiu d’anticossos
completament gratuït. El
procediment es durà a ter-

Nedadors populars l’any passat ■ EFE / ENRIC FONTCUBERTA

Rècords i curiositats des del 1907
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La copa Nadal es va instaurar el 1907 i el primer guanyador va ser Edwald Poeschke, amb un temps de
3:17.2. El 1928 hi va haver
per primera vegada participació femenina, i la guanyadora va ser Maria Lluïsa
Vigo. El rècord masculí el té
Carles Ventosa, amb un
temps d’1:51.05, des del
1994 i en categoria femenina el posseeix Bàrbara
Bernus, amb un temps de

2:03.89 des del 1992. Josep Bernal, guanyador
l’any 1943, hi va tornar a
participar l’any 1993 celebrant el 50è aniversari i
Jordi Casas va celebrar la
seva 60a participació en
l’edició del 2013. En la 87a
edició, la novetat va ser el
canvi d’ubicació. La sortida
es va fer des del Portal de la
Pau i el recorregut va ser
paral·lel a la passarel·la de
la rambla del Mar.

Atletisme. La 41a edició es correrà demà amb 900 participants
dividits en tres sèries i serà la primera presencial de l’any a l’Estat

La Sant Silvestre del
Masnou perviu a la crisi
J.M.
EL MASNOU

La 41a Sant Silvestre del
Masnou ha superat els entrebancs i es disputarà demà a partir de les 9.30 h
del matí amb 900 participants dividits en tres sèries de 300 atletes sobre
un recorregut de cinc quilòmetres organitzada per
l’Ajuntament i La Sansi.
No hi haurà ni públic ni
curses infantils. Serà la
primera Sant Silvestre
presencial de Catalunya i
de l’Estat. El dia 31, Barcelona agafarà el testimoni
amb la Cursa dels Nassos.

El podi femení del 2019 ■

Els favorits són els internacionals Roberto Alaiz,
Ángel Mullera, Jonathan
Romeo, Buba Sagaly (Senegal), els letons Edgars
Sumskis i el campió del
2019 Dmitrijs Serjogins,

amb la presència d’una
part dels millors catalans,
com Miquel Domènech,
campió català de 1.500 m;
Xavier Tomasa, subcampió català de 5.000 m, i el
campió d’Espanya júnior
de 3.000 obstacles, Marc
Fernández. En noies, destaca la campiona del 2019,
la Letona Katja Valtere.
També hi seran Gisela
Carrión, campiona estatal
de trail; Eva Arias, rècord
català de 3.000 obstacles;
la campiona catalana de
cros, Douae Oubokir, Marta Castroviejo i Helena
Moragas, campiona estatal de triatló olímpic, ■

me mitjançant una prova
de sang que permetrà obtenir el resultat en deu minuts, segons ha informat
el CN Barcelona.
La prova continua un
any més amb el recorregut
dels 200 metres amb un
gir a una boia situada als
100 m, i amb sortida i arribada davant de l’estàtua
de Colom. Els dos vencedors absoluts rebran
un premi econòmic de
250 euros. El nedador blanenc Guillem Pujol (CN
Mataró) i la igualadina
Laura Rodríguez (CN Barcelona), que va celebrar el
seu segon triomf consecutiu, van ser els vencedors
de l’edició del 2019, que va
aplegar uns 400 nedadors
i en la qual es va batre el rècord de participació femenina, amb 114 noies. El
blanenc va obtenir el seu
sisè triomf seguit i va superar el rècord de cinc
triomfs consecutius de
David Royo entre el 1995 i
el 1999. Royo acumula set
corones en la prova. En
l’horitzó hi ha al rècord de
deu triomfs de Dani Serra,
que va guanyar la darrera
copa Nadal el 2013 quan
tenia 45 anys. ■

BREUS
BÀSQUET
Reconeixement a la
pionera Encarna Hernández. L’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat la medalla d’or al mèrit esportiu de la ciutat a Encarna Hernández, la nena
del ganxo, històrica jugadora, entrenadora i
àrbitre de bàsquet catalana, que té 103
anys. Al novembre, el
ple de l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar
per unanimitat atorgar-lo a aquesta pionera. Encarna Hernández
Ruiz (Lorca, 1917) va
arribar a Barcelona
quan tenia 10 anys i va
ser jugadora, entrenadora –la primera de
Catalunya i d’Espanya– i àrbitre de bàsquet fins a la seva retirada, el 1953. ■

