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Quan comença l’any acostumem a pensar en nous pro-
pòsits, nous objectius... Entre aquests, fer esport. Sem-
pre és un bon moment per començar o reprendre la
pràctica esportiva, que s’ha consolidat com una eina per
millorar la vida de molts ciutadans. L’exercici físic millora
la funció mental, l’autonomia, la rapidesa, la memòria i la
sensació de benestar.

Si ets dels que es volen endinsar en la pràctica espor-
tiva per primer cop i mai abans has tingut un contacte
previ amb l’esport o fa molt de temps que ja no en fas, és
una bona idea passar una revisió mèdica. És un tema
preventiu, per evitar riscos innecessaris, i, també, una
forma de saber on pots posar els teus límits. És pràcti-
cament impossible, i molt poc recomanable, buscar els
màxims sense tenir una base de coneixement previ.

Si la revisió té bons resultats i ens dona llum verd, el
que cal és començar amb exercicis més analítics per
després acabar fent pràctiques més funcionals. El pri-
mer consell és personalitzar el pla de treball. Si es vol re-
prendre la pràctica esportiva després d’un període d’in-
activitat, sigui per lesió o per la raó que sigui, és recoma-
nable fer una primera consulta al fisioterapeuta abans
d’anar al gimnàs. Amb la seva avaluació podreu disse-
nyar un tipus d’entrenament saludable per gaudir al mà-
xim del retorn a l’esport.

Un cop al gimnàs, cal avaluar i programar tots els ex-
ercicis. Per això cal seguir les pautes i indicacions del teu
preparador físic. Si es tenen males sensacions o dolors
inesperats, cal aturar-se i consultar el fisioterapeuta per
ajudar a solucionar el problema o evitar també que
aquest tingui d’altres conseqüències. El paper del fisio-
terapeuta és vital quan volem començar una nova pràc-
tica esportiva i els recursos del nostre organisme no són
els òptims per afrontar-ho. Aquest ens assessora per
trobar el millor camí per a la recuperació dels teixits o
per començar la pràctica esportiva amb les màximes
garanties possibles.

Cada exercici és un pas cap a la regularització de la
nostra forma física i ens permetrà d’anar cada cop més
enllà, de guanyar confiança i també de passar-ho molt
bé. Perquè la pràctica esportiva també ens ha de recom-
pensar en forma de benestar a tots els nivells. La salut fí-
sica és una part més de la salut global i ens permet po-
sar-nos objectius personals. Com deia el músic Frederic
Chopin: “Mentre tingui salut i força, treballaré de gust
tots els meus dies.”
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Gaudeix de l’esport
evitant riscos innecessaris

La 30a edició de l’eDreams
Mitja Marató de Barcelona
que es disputarà diumen-
ge (8.45 h) vol continuar
batent rècords després del
tret de sortida, tal com ha
fet abans d’iniciar-se la
cursa. L’etíop Roza Dere-
je, guanyadora de l’any
passat amb 1h06:01, in-
tentarà rebaixar la plus-
marca mundial de mitja
marató que està en poder
de la kenyana Joyciline
Jepsogei amb 1h04:51 des
de l’any 2017 a València.
En la cursa masculina
l’ugandès Stephen Kissa
vol baixar de l’hora i inten-
tarà superar el rècord de la
prova que té l’etíop Mule
Washiun des del 2018
amb 59:44.

De moment la mitja de
Barcelona ja ofereix nú-
meros de rècord en aques-
ta edició. Hi haurà una xi-
fra rècord de 23.000 parti-
cipants, dels quals 7.500
són dones, un 32,6 per
cent. Pel que fa a la partici-
pació estrangera, per pri-
mera vegada supera els
10.000 atletes, 3.000 més
que l’any passat. Hi haurà
atletes de 122 països dife-
rents, superant àmplia-
ment els 103 de l’edició
anterior.

En la presentació que es
va fer ahir al Museu Olím-
pic i de l’Esport de Barcelo-
na, Roza Dereje va mani-
festar: “Vull córrer al més
ràpid possible. Tinc els
meus propis somnis, i un
objectiu de temps clar, pe-
rò haig de veure com estic

el dia de la carrera. Si el dia
acompanya espero que pu-
gueu gaudir d’una cosa
molt especial.” Per la seva
part Stephen Kissa va ex-
plicar: “Vull aconseguir la
meva millor marca perso-
nal. Sé que es pot córrer en
59 minuts aquí.”

El regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelo-
na, David Escudé, va con-
fessar un desig en la pre-
sentació: “És una de les
millors mitges maratons
del món. I he tingut un
somni: es donen totes les
condicions, físiques i me-
teorològiques, i es trenca
el rècord mundial femení i

el rècord masculí de la pro-
va.” El director de la mitja,
Cristian Llorens, va mani-
festar: “La mitja segueix el
seu creixement imparable
i vol més rècords. Són
grans volums, fet que tam-
bé comporta una gran res-
ponsabilitat.”

Entre els atletes espa-
nyols destaca Dani Mateo,
amb plaça olímpica, que
busca la mínima per al
mundial de mitja marató i
vol fer menys d’1h03.
L’any passat va debutar en
la distància a Barcelona
(1h03:52). En noies Diana
Martín vol baixar
d’1h13. ■

Atletisme. L’etíop Roza Dereje vol batre la plusmarca mundial femenina i
l’ugandès Stephen Kissa, el rècord de la prova, diumenge a Barcelona

La mitja dels rècords
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Els atletes i les autoritats, en la presentació de la mitja de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

23.000
Inscrits. En la mitja
marató de Barcelona,
7.500 seran dones i
10.000, estrangers.
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La dada

El president del comitè or-
ganitzador dels Jocs Olím-
pics de Tòquio 2020, Yos-
hiro Mori, va afirmar que
no s’ajornaran ni es can-
cel·laran, després d’una re-
unió amb membres del Co-
mitè Olímpic Internacio-
nal i del govern japonès.
“Respecte a l’epidèmia de
coronavirus s’han difós ru-
mors irresponsables.
M’agradaria aclarir que no
estem planejant cancel·lar
ni ajornar els Jocs de Tò-

quio”, va manifestar amb
contundència Yoshiro Mo-
ri. També va explicar que el
comitè organitzador “ac-
tuarà amb calma i en co-
operació amb el govern”.

Preolímpics alterats
El món de l’esport està vi-
vint tot un seguit de sus-
pensions o ajornaments
de competicions, i algunes
són classificatòries per als
Jocs. El torneig de classifi-
cació olímpica de futbol fe-
mení que s’havia de dispu-
tar a Wuhan (Xina) –la
ciutat on es va iniciar el co-

ronavirus– s’ha traslladat
a Sydney (Austràlia).
També es va canviar de
seu el torneig de classifica-
ció per als Jocs de bàsquet
femení que havia de tenir
lloc a Foshan la setmana
passada i que es va dispu-
tar a Belgrad. El torneig
preolímpic de lluita de la
zona asiàtica no es farà a
Xi’an del 27 al 29 de març,
però encara no té nova
seu, mentre que el de bo-
xa, que també s’havia de
disputar a Wuhan, es farà
a Amman (Jordània) del 3
a l’11 de març. Pel que fa

als campionats asiàtics de
bàdminton, classificatoris
per als Jocs, que s’havien
de fer a Wuhan del 21 al 26
d’abril, s’està esperant que
la federació internacional
pregui una decisió.

També s’ha canviat de
seu la convenció SportAc-
cord, que s’havia de fer a
Pequín del 19 al 24 d’abril i
que ara es farà a Lausana.
Reunirà les principals fe-
deracions internacionals i
els líders del moviment
olímpic, amb més de dos
mil delegats, i es parlarà
dels propers Jocs. ■

Olimpisme. Ho ha afirmat el president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics, Yoshiro
Mori, després d’una reunió amb membres del Comitè Olímpic Internacional i del govern japonès
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Els Jocs de Tòquio 2020 no
es cancel·len ni s’ajornen

BREUS
HANDBOL. 

Aleix Gómez és baixa contra el
Zagreb en la lliga de campions
Barcelona. L’extrem del Barça Aleix Gómez té una le-
sió fibril·lar al recte anterior de la cama dreta i serà
baixa per al partit contra el Zagreb de la lliga de cam-
pions que es disputarà dissabte. Aleix Gómez es va
fer mal en el partit de lliga que l’equip blaugrana va
disputar dimecres contra el Bidasoa i les proves que
li van fer ahir van confirmar la lesió. L’extrem saba-
dellenc va notar molèsties a la cama dreta en un con-
traatac al començament de la segona meitat i va ha-
ver de deixar la pista. Només va tornar al partit per
llançar els penals. ■


