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Ara que el desconfinament comença a permetre’ns, de
forma progressiva i amb molta precaució, reprendre al-
gunes de les nostres activitats habituals, convé destacar
la importància d’un exercici bàsic per al nostre cos: cami-
nar.

Així que, aprofitant el bon temps i amb les mesures
que recomanen les autoritats sanitàries, com són l’ús de
la mascareta, la higiene de mans i el distanciament social,
toca sortir a caminar per recuperar el to muscular.

I és que gairebé el 50% del total de la massa muscular
d’una persona es concentra a les cames i als malucs. Les
cames són els nostres dos pilars. I com a tals, ens cal cui-
dar-les, mantenir-les actives i saludables. Per això avui
ens hem proposat explicar-vos com fer-ho amb set con-
sells accessibles.

Primer. Incorporar a la nostra rutina diària una passe-
jada d’entre 30 i 60 minuts. Amb això n’hi haurà prou
perquè les cames guanyin agilitat i per millorar la circula-
ció sanguínia. No hi ha res més aconsellable i barat que
caminar, val la pena incloure-ho als nostres hàbits!

Segon. Tant si treballem asseguts com si ho fem drets,
mirarem de no passar més d’una hora seguida en la ma-
teixa posició. Recomanació molt aplicable per als qui es-
tan fent teletreball o han hagut de teletreballar des de ca-
sa. Aixequem-nos i estirem una mica les cames per oxi-
genar la musculatura.

Tercer. Dia sí, dia no, resulta molt interessant pel bé del
nostre cos fer entre 10 i 15 minuts d’estiraments. Treballa-
rem l’elasticitat de les fibres musculars, guanyarem flexi-
bilitat i millorarem la mobilitat.

Quart. Elevar les cames, canviar-ne la verticalitat, sem-
pre que hàgim d’estar llargs períodes asseguts, també és
molt recomanable: farem circular la sang.

Cinquè. En èpoques de molta calor, cal portar roba cò-
moda i ampla, que ens deixi respirar les cames. Massa ar-
rapada a la pell, la roba pot comportar una compressió
que dificulta el retorn venós.

Sisè. Com sempre diem, també, cal seguir una dieta
saludable i hidratar-se correctament: ens ajudarà a com-
batre el sobrepès, el restrenyiment i la retenció de líquids,
i evitarà que les cames pateixin. Beguem aigua, sobretot
ara que ja sentim com s’acosta l’estiu.

I setè. És convenient visitar regularment el fisiotera-
peuta: ens ajudarà, si escau, a reeducar la marxa (la ma-
nera com caminem) amb tècniques que milloren la mobi-
litat, la circulació, l’elasticitat i la força.
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Cuidem les nostres cames...

El Vic ha anunciat el re-
torn del davanter de 27
anys –el dia 9 en fa 28–
Tirso Gómez, que ha jugat
la darrera temporada a
Itàlia amb el Montebello i
ha marcat quatre gols en
20 partits de lliga. Gómez
va oferir un gran rendi-

ment i va fer 28 gols amb el
Vic en el curs 2018/19,
després d’haver fitxat el
2017. Es va iniciar al Bi-
gues i Riells i va completar
la seva formació al Caldes.
El 2009 va fitxar pel Sant
Feliu, amb el qual va asso-
lir l’ascens a l’OK Lliga. Va
ser campió del món i d’Eu-
ropa en categoria júnior
amb la selecció espanyola,

i internacional absolut
amb la catalana.

El Vic ja havia anunciat
anteriorment les renova-
cions de David Montero,
Antoine Le Berre, Litus
Sánchez, Jassel Oller, Met
Molas i el porter Ernest
Burgaya, la columna ver-
tebral de l’equip. Les bai-
xes han estat les de Jordi
Urbano i Roger Font. ■

Tirso Gómez torna al Vic
J.M.
VIC

Hoquei sobre patins. El davanter de 27 anys hi va militar dues
temporades (2017-2019) i aquest curs ha jugat al Montebello italià

Tirso Gómez ■ K. CÀTEDRA

MOTOR
Cancel·len les W Series.
La segona temporada de
les W Series, el campio-
nat de monoplaces de pi-
lots femenines que va ar-
rencar el 2019 i que s’ha-
via de córrer el 2020,
s’ha cancel·lat i no es
disputarà fins al 2021.
Tenia inscrita la pilot de
20 anys de l’Ametlla del
Vallès Belén García, que
hi havia de debutar. Tam-
bé figuren en la graella la

BREUS
valenciana Nerea Martí i
l’alacantina Marta Gar-
cia, quarta el 2019. La
campiona va ser la brità-
nica Jamie Chadwick. ■

Les 24 Hores de Le
Mans, sense públic. La
43a edició de Les 24 Ho-
res de Le Mans de moto-
ciclisme es disputaran a
porta tancada els dies 29
i 30 d’agost per complir
amb les mesures del go-
vern francès. ■

Chelsea Gray (1,80 m,
1992) és l’aposta de l’Spar
Girona 2020/21. Una in-
corporació anunciada pel
canal de l’Uni a Instagram,
amb el president, Cayeta-
no Pérez, i el director es-
portiu, Pere Puig, expli-
cant l’arribada de la juga-
dora de Los Angeles
Sparks i el Fenerbahçe –5
partits entre lliga turca (3)
i Eurolliga (2)– a Fontajau.

L’exterior –pot jugar en
qualsevol lloc del períme-
tre– és la millor jugadora
dels EUA que ha passat pel
club. Té un poder anotador
com el de Charde Houston,
amb la diferència que
Houston, que el 2013 va
acreditar 19,63 punts els
primers 11 partits, jugava
sola i Gray (18 en 10 el
2015) ho fa per a l’equip, i
en multiplica el talent grà-
cies a la seva privilegiada
velocitat mental. Els pri-
mers oh a Fontajau, habi-
tuals des de l’arribada de
Laia Palau, són amb les se-
ves passades impossibles,
de camp a camp o a una mà
sense mirar. Ella i la barce-
lonina juntes? Un malson
per al rival i un espectacle
de màgia garantit per a l’es-
pectador amb el nou somni
americà de l’Spar Girona:
una campiona de la

WNBA, all-star els tres
darrers anys i al cinc ideal
l’última edició. “Ens fa es-

pecial il·lusió, en vam po-
der gaudir molt poc però va
deixar una gran emprem-
ta”, afirma Pere Puig, que
hi afegeix: “Arribaria just
acabar la WNBA si es juga i,
si no, seria a aquí quan co-
menci la pretemporada.”

La mà de Noe Jordana
La vicepresidenta de l’Uni
és la figura que explica la
segona part de Chelsea
Gray a Girona. L’osonenca
i la californiana van com-

partir vestidor fa cinc anys
i la seva intervenció per
explicar-li el projecte i la si-
tuació que passa el club és
la que convenç la interna-
cional, que el curs passat
no va jugar al continent
–juga amb el líder del grup
de l’Uni a l’Eurolliga– fins
al gener per no enllaçar
tants mesos de competi-
ció. Una gestió marca de la
casa de la direcció esporti-
va de l’Uni, que, buscant
una peça desequilibrant i a
bon preu, no troba negati-
va al primer contacte ni un
cost desorbitat després..

La rebaixa i Vasic
L’incert futur a mitjà ter-
mini fa que l’Uni plantegi
la temporada que ve amb
una rebaixa d’un terç res-
pecte a la millor plantilla
que s’ha fet mai a Girona.
Laia Palau, Frida Elde-
brink, Chelsea Gray, Hele-
na Oma, Adaora Elonu,
María Araújo i Julia Re-
isingerová són les set juga-
dores de l’onzè projecte gi-
roní a la Lliga Femenina i
el sisè seguit a Europa, en-
cara sense desenllaç en la
negociació amb Èric Surís.
El club volia fitxar una ba-
se jove de la categoria per
iniciar el relleu generacio-
nal a la direcció però el seu
club no l’ha deixat sortir.
Amb Gray i Elonu d’extra-
comunitàries a FIBA –la
nigeriana no ho és a FEB–
Reisingerová serà la cinc
titular i se li busca una ro-
tació. També n’hi haurà
una altra al perímetre i el
colofó seria Vasic. La sèr-
bia va marxar al març afir-
mant que no volia escoltar
cap oferta que no vingués
de Girona. ■

Bàsquet. L’Spar Girona fitxa Chelsea Gray, la millor nord-americana que
ha passat per l’Uni, per convertir el perímetre en un espectacle de màgia

Borja Sánchez
GIRONA

El nou somni americà

Chelsea Gray, amb la selecció dels EUA, en què és una fixa ■

Patrocini

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

Una garantia

“Té màgia, fa
aixecar els aficionats
dels seients i ens fa
venir pell de gallina
pensar què pot fer
amb Laia Palau”
Pere Puig


