
L’ESPORTIU. DISSABTE, 13 DE JUNY DEL 2020

6 · MÉS ESPORT 

La situació inesperada que ha provocat la pandèmia
ens ha sotmès a grans nivells d’estrès. Ens ha agafat
desprevinguts i ha trastornat tots els nostres plans. Ens
ha obligat a plantejar-nos un munt de preguntes i, a
més, moltes no tenen una resposta clara o no contri-
bueixen a vèncer la incertesa.

Com ataca el virus? Quan tornarem a la normalitat?
Quan trigarem a trobar una vacuna? Durant el confina-
ment ens hem preocupat, evidentment, per la nostra
salut, situació econòmica, afectiva, i per la dels nostres.
I tot això genera estrès.

Però, què és l’estrès? L’estrès és una activació psico-
fisiològica que mantinguda en el temps pot arribar a
esgotar les nostres reserves. Ens debilita, vaja. Ens fa
més febles i més vulnerables a les malalties i augmen-
ten, així, les possibilitats que tenim de patir petits acci-
dents i de lesionar-nos. O no us ha passat mai, allò
d’anar tan atabalats i tan nerviosos que aneu topant
amb coses i fent-vos mal tot el dia? L’estrès ens des-
concentra.

I hi ha més coses. Per exemple, tics adquirits com
fer-se sonar les articulacions de la mà o del coll poden
causar importants lesions a llarg termini com artrosi o
dolors crònics. Altres conseqüències poden ser la pèr-
dua de cabell o de la gana, així com problemes digesti-
us, taquicàrdies, crisis d’ansietat. Res de bo, ja ho veieu.
Precisament per això, l’estrès, com més lluny, millor.

Els fisioterapeutes ens poden ajudar a atenuar-lo i
també a prevenir-lo. Només cal, com sempre diem, po-
sar-se a les seves mans, fer-los consultes. Aquests pro-
fessionals sanitaris informaran el pacient sobre el pro-
cés de recuperació, tot fomentant la seva participació
en el plantejament d’objectius del tractament; li oferi-
ran estratègies per controlar determinades situacions
estressants, i educaran els seus hàbits posturals per
evitar dolors i lesions musculars i articulars.

Ara que avancem en les fases de la desescalada del
confinament, cal aprofitar per reprendre l’activitat físi-
ca, sempre amb prudència, a poc a poc, i respectant les
normes i recomanacions de seguretat de les autoritats
sanitàries. Els fisioterapeutes podran aconsellar activi-
tat física diària, moderada, com pot ser caminar, nedar,
pedalar... activitats que ens ajuden a alliberar endorfi-
nes de la millor manera possible alhora que ens mante-
nen forts, àgils i desperts.

Un lector assidu a aquestes columnes potser ens di-
rà: “Nois, que pesats amb l’activitat física, no?” Però és
que no serem mai prou pesats: mentre quedi un lector
sedentari, que encara no hagi descobert els avantatges
de moure’s, hi insistirem.
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Ajuts de la Diputació
Barcelona. La Diputació de Barcelona està dotant de
recursos tècnics i econòmics els ajuntaments de la
demarcació per fer front a la reobertura de 4.420 ins-
tal·lacions esportives. Es preveu que entre el 22 i el
29 de juny podran obrir un 90% de les instal·lacions.
La corporació farà una campanya per incentivar a
gaudir amb confiança d’una pràctica segura. ■

L’extrem dret sabadellenc
de 23 anys del Barça, Aleix
Gómez, ha estat designat
millor jugador jove nascut
a partir del 1977 de la Lliga
de Campions, competició
que està pendent de la fi-
nal a quatre que ha de ju-
gar l’equip blaugrana els
dies 28 i 29 de desembre a
Colònia contra el PSG, el
Kiel i el Veszprém. Gómez
ha fet 62 gols en 12 partits
i ha estat un dels millors
llançadors de penals. El
seu rècord van ser els 10
gols que va clavar al Palau
al Flensburg i que li van va-
ler la designació d’MVP del
partit. Les votacions les
han fet seguidors de tot el
món.

El vallesà, pitxitxi del
Barça sumant els gols de
totes les competicions,
mai no oblidarà el 2020,
en què, a banda dels títols
conquerits amb el club
blaugrana, va guanyar
l’europeu amb Espanya en
una final contra Croàcia
en què va fer 5 gols (3/3 en
penals). El millor entrena-
dor ha estat el tècnic de
Santa Maria de Palautor-

dera David Davis (Vesz-
prém) i Blaz Blagotinsek
(Veszprém) ha estat triat
com a millor defensa.

En el set ideal de l’All
Star Team no hi ha cap ju-
gador del Barça. Els esco-
llits són el porter Niklas
Landin (Kiel) i els juga-

dors guardonats són l’ex-
trem esquerre Manuel
Strlek (Vezsprém), el late-
ral esquere Sander Sago-
sen (París), el central Mik-
kel Hansen (París), el pi-
vot Bence Banhidi (MOL-
Pick Szeged), el lateral
dret Alex Duixebàev (Kiel-
ce) i l’exrem dret Niclas
Ekberg (Kiel). Els altres
nominats blaugrana han
estat Xavi Pascual (entre-
nador), Gonzalo Pérez de
Vargas (porter), Thiagus
Petrus (defensa) i Luka
Cindric (central). Blaz
Janc (Kielce), blaugrana
el curs vinent, també figu-
rava com a candidat a mi-
llor extrem dret. ■

Handbol. L’extrem dret vallesà del Barça és escollit
com el millor jugador jove de la Lliga de Campions

Aleix Gómez és la
revelació europea
J.M.
BARCELONA

Gómez celebra un gol a la pista de l’Elverum ■ EFE
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El protagonista

“Fa molta il·lusió i
ho dec als companys
i al cos tècnic. Vam
fer una fase de grups
espectacular i ho
volem rematar en la
final a quatre”

Tant l’Spar Uni Girona
com el Cadí la Seu van
anunciar ahir el fitxatge
d’una escorta gairebé si-
multàniament. El conjunt
gironí ha contractat la pa-
raguaiana amb passaport
italià Paola Ferrari, que ja
va signar un contracte
amb el conjunt gironí l’any
2013. Una lesió de llarga
durada abans de comen-
çar la pretemporada, però,
va estroncar l’operació.
Ferrari arriba provinent
del Mann-Filter Stadium
Casablanca, va néixer el
1985 a Asunción (el Para-
guai), fa 1,78 m i té molta
experiència en la lliga es-

tatal. És la germana petita
de Renzo Ferrari, que va
jugar a la LEB Plata amb el
Valls.

El Cadí ha fitxat Danni
Williams, una nord-ameri-
cana de 23 anys. Formada
a les universitats de Texas

A&M i Texas, Williams va
triar la lliga islandesa per
fer el salt a Europa i allà va
destacar, anotant més de
33 punts de mitjana i cap-
turant més de 12 rebots
per partit, tot i que només
fa 1,78 m. ■

L’Esportiu
BARCELONA

Bàsquet. La paraguaiana amb passaport italià Paola Ferrari aterra a
Girona i la nord-americana Danni Williams, també escorta, a la Seu

L’Uni i el Cadí es reforcen

Paola Ferrari i Danni Williams ■ LLUÍS SERRAT

MOTOR
Més cancel·lacions a
la F-1. La fórmula 1 va
descartar ahir qualse-
vol possibilitat de dis-
putar els grans premis
del Japó, Singapur i
l’Azerbaidjan. A princi-
pi de mes ja es van
anunciar les primeres
curses d’un calendari
revisat que es disputa-
rà íntegrament a Euro-
pa. En aquesta primera
part del campionat,
s’hi situarà el Gran Pre-
mi d’Espanya, que es
disputarà al Circuit de
Barcelona-Catalunya, el
16 d’agost, i serà la sise-
na cursa puntuable. ■

CICLISME
La Vuelta no passarà
per Catalunya. La
Vuelta Espanya, que
no trepitjarà Catalu-
nya, tindrà 18 etapes
perquè no se substi-
tueixen les tres jorna-
des que s’havien de fer
inicialment als Països
Baixos. La prova co-
mençarà el 20 d’octu-
bre amb una etapa en-
tre Irun i Arrate, i aca-
barà a Madrid el 8 de
novembre. Del recorre-
gut destaca l’etapa
amb final al Tourmalet
(26 d’octubre), mentre
que també han estat
substituïdes les jorna-
des que passaven per
Portugal: Mos-Puebla
de Sanabria (234 km) i
Salamanca-Ciudad Ro-
drigo (177,7 km). ■

HANDBOL
La lliga Asobal, amb
el format habitual.
La lliga Asobal del curs
vinent es disputarà final-
ment en el format habi-
tual de tots contra tots
–l’alternativa era fer dos
grups, dues fases i play-
off– després de l’acord
entre la federació espa-
nyola i l’Asobal en una
reunió en què, a més
dels presidents dels dos
organismes, han partici-
pat els representants
dels divuit clubs en com-
petició. Avui s’ha de rati-
ficar en assemblea. ■

El Granollers fitxa
Oriol Rey. El pivot de
26 anys Oriol Rey (1,90
m) i el Fraikin BM Gra-
nollers han arribat a un
acord per a les dues
temporades vinents.
Format al Barça B, pro-
vé de l’Aix-en-Proven-
ce, on ha jugat les dues
últimes temporades a
les ordres de Jérôme
Fernández. ■
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