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FUTBOL SALA
El Barça fitxa Mat-
heus. El Barça i el Co-
rinthians han acordat
el traspàs de Matheus
Rodrigues Cézar da
Silva, ala esquerrà in-
ternacional de 23
anys. L’acord és per
tres temporades, fins
al 2023. Matheus va
néixer el 3 d’octubre
del 1996 a São Paulo
(Brasil) i ha fet tota la
carrera professional al
Corinthians. Destaca
per la seva potència i
capacitat golejadora.
El Barça, per un altre
costat, ha fet efectiva
l’opció de compra que
tenia sobre Ximbinha,
que figurava en l’acord
de cessió signat al ge-
ner amb el Palma Fut-
sal. Signarà per una
temporada, fins al 30
de juny del 2021, am-
pliable a un any més. ■

L’Industrias contrac-
ta el porter Mario Al-
magro. L’endemà que
s’oficialitzés la tornada
de Miquel Feixas al
Barça, l’Industrias
Santa Coloma va
anunciar el seu substi-
tut a la porteria, Mario
Almagro, de 21 anys i
provinent del Real Be-
tis Futsal. El compro-
mís de totes dues
parts és fins al 30 de
juny del 2021, però
amb una clàusula am-
pliable fins al 2022. ■

PÀDEL
Eliminades a Madrid.
L’argentina María Vir-
ginia Riera i la portu-
guesa Sofia Araujo van
donar ahir la campa-
nada en els quarts del
Madrid Open i van der-
rotar per 7-5 i 6-3 la
reusenca Ari Sánchez i
la madrilenya Ale Sala-
zar, la primera parella
del circuit WPT. La ca-
talana Lucía Sainz i la
menorquina Gemma
Triay van perdre contra
Amatriaín-Llaguno per
3-6, 6-3 i 6-4. ■

VÒLEI PLATJA
Suspès el Vichy Cata-
lan. La federació cata-
lana, seguint les indi-
cacions de la Generali-
tat de Catalunya en
matèria de salut públi-
ca, ha suspès la sego-
na prova del campio-
nat de Catalunya de
Vòlei Platja Vichy Ca-
talan, que s’havia de
jugar aquest cap de
setmana a la Vall d’He-
bron. ■

BREUS

Som a l’estiu de 1930. L’equip nacional finlandès d’es-
quí nòrdic es prepara per a la competició d’hivern i
tracten de buscar l’entorn més similar possible en el
període estival. Per això proven de caminar i córrer
amb bastons d’esquí perquè l’adaptació a la tècnica
dels bastons i la preparació física aeròbica general no
es perdin. Així, sembla, sorgeix la marxa nòrdica, una
disciplina que aporta grans avantatges al cos perquè
fa treballar la musculatura de les extremitats inferiors
i superiors i que, pels seus avantatges, és recomana-
ble des del punt de vista de la fisioteràpia.

Per fer la marxa nòrdica calen uns bastons amb
dragonera, que és una mena de guant que es lliga al
mànec perquè no se’ns escapin els bastons de les
mans. També cal roba còmoda i transpirable. Crema
solar, una gorra i aigua per hidratar-nos ara que fa ca-
lor. I camins, com més lluny de l’asfalt, millor. No cal
gran cosa més per gaudir d’una sessió de marxa nòr-
dica, que podríem dir que és com sortir a caminar pe-
rò usant bastons de marxa. I precisament això és el
que ho canvia tot.

L’ús adequat dels bastons fa que activem bona
part de la musculatura de les extremitats superiors
(espatlla, tríceps, avantbraç, dorsals, pectorals, oblics)
que no es treballen gaire quan només caminem. I això
ens ajuda a mantenir una postura corporal correcta,
alhora que augmenta la tolerància a l’exercici i el seu
aprofitament. I com que es practica a l’aire lliure i nor-
malment en grup, també redueix els nivells d’estrès i
contribueix al benestar mental de qui s’hi posa: gua-
nyem qualitat de vida.

La fisioteràpia ha incorporat aquesta pràctica amb
fins terapèutics, com a complement d’alguns tracta-
ments, combinant-ho si cal amb teràpia manual, em-
benats funcionals o exercicis terapèutics. Primer s’es-
tudia el cas i les necessitats de cada persona, cosa
que permet marcar objectius i decidir si és millor in-
cloure el pacient en sessions grupals o individuals.

Hi ha estudis que demostren els beneficis de la
pràctica de la marxa nòrdica en afeccions cardíaques
i respiratòries, càncer de mama, afeccions metabòli-
ques i vasculars, patologies neurològiques, del tronc o
de les extremitats inferiors o superiors i, en certs ca-
sos, en qüestions de salut mental. Tot són avantatges,
vaja. Consulteu el vostre fisioterapeuta de confiança:
la marxa nòrdica pot ser una (molt bona) excusa més
per moure’ns.

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat | www.fisioterapeutes.cat

Prova la marxa nòr-
dica aquest estiu

El president de la Platafor-
ma Proseleccions Catala-
nes i vicepresident del Co-
mitè Olímpic Català
(COC), Xavier Vinyals, de-
nuncia haver estat investi-
gat per l’excomissari Villa-
rejo. Vinyals va ser destitu-
ït pel govern espanyol com
a cònsol de Letònia per la
seva vinculació ideològica
a la causa independentista
i un jutge té damunt la tau-
la, sota secret de sumari,
un informe confiscat a
l’excomissari en què apa-
reix el directiu català, se-
gons publica Vozpópuli.
Vinyals demana a l’Au-
diencia Nacional de com-
parèixer contra l’expolicia
pel fet d’haver estat objec-
te d’una de les seves inves-
tigacions i de l’informe que
va fer Villarejo amb l’objec-
tiu de desprestigiar-lo.
Sembla que l’encàrrec
l’hauria fet, segons la seva
versió, a la qual fa referèn-
cia la publicació, un em-
presari al qual es va en-

frontar diversos cops en
els tribunals.

Tot plegat, un episodi
més de les clavegueres de
l’estat en uns dies especial-
ment sensibles per la notí-
cia escandalosa que el mò-
bil del president del Parla-
ment de Catalunya, Roger
Torrent, va ser objectiu
d’un programa espia. Vi-
nyals mai no ha amagat, ni

de bon tros, les seves idees.
Com remarca la publica-
ció, Vinyals va ser un dels
promotors de l’acció que
va inundar d’estelades el
Camp Nou l’any 2015 en
un partit de la Champions.
El motiu era protestar per
unes sancions de la UEFA
precisament per haver
mostrat estelades a l’esta-
di. ■

Vinyals denuncia
que Villarejo el va
investigar
J.M.
BARCELONA

Política esportiva. Hauria estat objecte d’un informe
de l’excomissari, segons publica Vozpópuli

El directiu català Xavier Vinyals ■ JOSEP LOSADA
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La regla 50, a debat
Barcelona. La interpretació de la regla 50 de la Carta
Olímpica, que prohibeix qualsevol “propaganda polí-
tica, religiosa o racial” en seu olímpica, serà un as-
sumpte a debatre en els pròxims mesos, tal com es va
poder comprovar en la 136a sessió del COI, celebra-
da per via telemàtica i en què el president Thomas
Bach va anunciar la seva intenció de presentar-se a
la reelecció, en el segon trimestre del 2021. ■

Luís Frade (1,94 m, 1998)
serà jugador del Barça del
quatre properes tempora-
des. El pivot portuguès és
un dels símbols de la gene-
ració que està fent canviar
l’handbol al seu país i com-
partirà lloc amb Fàbregas i
Sorhaindo, que ha signat
l’últim contracte amb el
Barça mentre Abel Serdio
marxa cedit al Wisla Plock
i tornarà per rellevar-lo.

“Sempre havia volgut
estar en un gran equip
com aquest, per a mi és un
somni”, diu el millor pivot
del darrer mundial sub-

19, que ha jugat la lliga de
campions amb l’Sporting
(26 partits i 53 gols). ■

El Barça fitxa el pivot
portuguès Luís Frade

Handbol. Substitueix Serdio, cedit al Wisla,
i compartirà lloc amb Fàbregas i Sorhaindo
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Frade, de 21 anys, fa 1,94 m i
pesa 115 kg ■ @FCBHANDBOL

BÀSQUET
Jordan Sakho, de
Manresa a Burgos. El
pivot (2,07 m, 1997)
continuarà a l’ACB i la
BCL, però en lloc de
fer-ho amb el Baxi
Manresa ho farà amb
el San Pablo Burgos. El
congolès arriba a
l’equip revelació de la
lliga el darrer curs ce-
dit pel Baxi Manresa i
amb una opció de
compra del club caste-
llà, que ja ha fitxat Ren-
froe o Rabasseda. ■

TENNIS DE TAULA
Rival txec per al Gir-
bau Vic. El Girbau Vic
jugarà a l’octubre con-
tra el Moravsky Krum-
lov la primera elimina-
tòria de la Champions
League femenina
2020/21 en la seva se-
gona participació. ■

BREUS


