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Després de tres mesos com els que acabem de passar,
els nens i nenes han passat més temps que mai connec-
tats a les pantalles de casa, ja siguin tauletes, ordinadors,
televisors, etc. El món audiovisual ha substituït en molts
casos el món real per tal de fer el confinament una mica
menys avorrit.

Ara que arriba l’estiu i comencen, de veritat, les va-
cances escolars, ens hem de preguntar si els nostres fills
s’han convertit en els amos del sofà i del comandament
a distància. Ja fan prou exercici? Hi ha una dada que és
molt significativa: el 43% dels escolars d’entre set i vuit
anys de l’Estat espanyol tenen sobrepès. Això ens situa
en un dels primers llocs a Europa en prevalença d’obesi-
tat infantil. I sabem quines són les dificultats que això su-
posa, perquè les persones amb sobrepès tenen més risc
que la resta de tenir un accident cerebrovascular o una
malaltia cardíaca. Aquest risc es calcula entre un 30% i
un 40% més que entre les persones sense sobrepès.

En condicions normals, els nens i nenes de nou anys
ja passaven de mitjana una hora i mitja diària veient la te-
levisió, fins a dues hores durant l’adolescència. I això sen-
se comptar l’ús dels videojocs o el fet de xatejar per in-
ternet. De mitjana, dediquem tres o quatre vegades més
temps a activitats sedentàries que a la realització d’acti-
vitat física. Aquest desequilibri segur que ha augmentat
durant els mesos de la pandèmia.

Però també tenim una bona notícia, i és que aquest ti-
pus d’actituds es poden canviar, i ara en tenim una molt
bona oportunitat amb l’arribada de l’estiu i l’aixecament
de les restriccions al conjunt del país. Però ens hem de
posar les piles i posar reptes als nostres fills i filles.

Caldria limitar les activitats de sofà a una hora al dia,
com a màxim. Els adults també hem de donar exemple
mostrant els avantatges de moure’ns. Sortim a passejar
o a córrer o a voltar per la muntanya, a peu o en bicicleta,
juguem a futbol o a pàdel o nedem, el que faci falta.

També podem pensar sorpreses que serveixin per es-
timular l’activitat física amb una excursió que no estava
planificada, un cap de setmana a la natura i qualsevol ac-
tivitat que faci descobrir que l’entorn natural és ple de
possibilitats i de racons interessants.

Evitar el sedentarisme infantil no costa tant, i aquest
estiu tenim l’avantatge que tothom està amb moltes ga-
nes d’oblidar el sofà després d’estar tant temps tancats
a casa.
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Un estiu en moviment
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Adroher té previst complir l’any
de contracte al Benfica
Barcelona. El diari esportiu portuguès A Bola asse-
gura que el català Jordi Adroher complirà finalment
l’any que li queda de contracte amb el Benfica, tot i
que la informació que va aparèixer a Portugal asse-
gurava que el club no comptava amb ell i en volia ne-
gociar la rescissió. “Tinc un any més de contracte”,
reitera el jugador. Així mateix, la premsa portuguesa
dona per fet que el també català Sergi Aragonès (No-
ia) serà un dels dotze components de l a plantilla del
Benfica el curs vinent, tot i que en principi té un any
més de contracte amb el conjunt sadurninenc. ■

Per dotzena vegada en la
història, la copa Davis,
la màxima competició de
tennis per equips, no tin-
drà un campió, perquè la
fase final, que s’havia de
jugar a Madrid del 23 al 29
de novembre amb el nou
format instaurat el curs
passat, s’ha cancel·lat per
culpa de la pandèmia. Es
disputarà el 2021, també
a La Caja Mágica i del 22 al
28 de novembre. Després
de tres mesos analitzant
els escenaris, tant la Fe-
deració Internacional de

Tennis com Kosmos, l’em-
presa organitzadora i que
presideix Gerard Piqué,
consideren que la falta de
garanties obliga a suspen-
dre la fase final, que havia
de reunir els divuit millors
equips del món.

La copa Davis se celebra
des del 1900, amb els Es-
tats Units com a primer
campió. Només havia vist
interromput el seu desen-
volupament el 1910 i des-
prés per la Primera Guerra
Mundial (del 1914 al 1918)
i per la segona (del 1939 al
1945). Els Estats Units do-
minen el palmarès amb 32
títols, seguits per Austràlia,

amb 28, i França i la Gran
Bretanya, amb 10. Espa-
nya, la vigent campiona, és
sisena, amb sis corones.

La copa Federació, el 2021
D’altra banda, la Federació
Internacional de Tennis
també ha anunciat que les
finals de la copa Federació

2020, que ja s’haurien
d’haver jugat a l’abril en un
nou format de concentra-
ció de dotze equips similar
al de la copa Davis, s’han
reprogramat i es jugaran
del 13 al 18 d’abril del 2021
en pistes cobertes de terra
batuda al László Papp Are-
na de Budapest. ■

Cancel·lada la
copa Davis 2020
J.M.
BARCELONA

Tennis. Es jugarà el novembre del 2021 i
manté la seu de La Caja Mágica de Madrid

Bruguera, el capità de l’equip espanyol ■ EFE / KIKO HUESCA

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, va ex-
pressar el suport del go-
vern a la candidatura Piri-
neus-Barcelona 2030 en la
connexió que va tenir amb
l’alpinista Sergi Mingote.
El president assegura que
van “abraçar i donar tot el
suport possible” a aquesta
candidatura, i ha assenya-
lat que aquests poden ser
“els primers Jocs verds de
la història”, perquè estan
fets amb “la mentalitat del
segle XXI, amb un respec-
te escrupolós pel medi am-
bient”.

El cap de l’executiu
també subratlla la impor-
tància de la candidatura
per a l’equilibri territorial
català i de la potència de la
marca per llançar-la al
món: “Que la gent pugui
gaudir amb nosaltres d’un
paisatge i un país únics.”
En la conversa també hi va
participar la consellera de
la Presidència, Meritxell
Budó, i el secretari general
de l’Esport i l’Activitat Fí-
sica, Gerard Figueras.

El president es mostra
convençut que es torna-

ran a reprendre els tre-
balls per acabar de “perfi-
lar la candidatura i fer-la
pública” i que es tornarà
“amb més força” per tirar-
la endavant, ja que s’han
vist aturats a causa de la
pandèmia de la Covid-19.

L’alpinista Sergi Mingo-
te ha fet la connexió des de
la Pica d’Estats, on es tro-

ba fent la Olympic Route
PiriBcn2030, per pro-
moure el projecte Piri-
neus-Barcelona 2030 del
qual és ambaixador. La ru-
ta portarà l’alpinista a re-
córrer 7.200 quilòmetres
en solitari, travessant deu
països i pujant a catorze
cims emblemàtics, fins al
mont Olimp de Grècia. ■

Olimpisme. El president manté que el projecte està ideat amb la
“mentalitat del segle XXI” pel respecte escrupolós al medi ambient

Torra avala la candidatura
Pirineus-Barcelona 2030
L’Esportiu
BARCELONA

Quim Torra, en la trobada virtual amb Sergi Mingote ■ RUBÉN MORENO
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Protagonista

“Volem que la gent
pugui gaudir amb
nosaltres d’un
paisatge i un país
únics”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT


