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Si viatgem aquest estiu hem de tenir molt clar quin tipus
d’equipatge és el més adient per a les nostres necessitats,
segons les coses que ens vulguem endur, els mitjans de
transport que vulguem agafar, el destí triat, la ruta que se-
guirem i la nostra condició física.

Si practiquem el turisme de motxilla, cal vetllar perquè
la mida sigui l’adequada i perquè se’ns acobli correcta-
ment a l’esquena, regulant bé les corretges. Seria interes-
sant també cordar-nos-la a la cintura per evitar que es be-
llugui i ens perjudiqui espatlles o esquena. La longitud ade-
quada de les corretges evitarà que, en carregar-nos o des-
carregar-nos la motxilla, ens fem mal rotant excessiva-
ment coll o espatlles.

Pel que fa a maletes, per exemple, les adequades són
les que tenen quatre rodes, que podem dur lliscant al nos-
tre costat. Les de dues rodes comporten més pes i segons
la mida podrien provocar-nos lesions, sobrecàrregues, tant
a l’espatlla com al colze.

Aquest estiu utilitzarem molt el cotxe per els desplaça-
ments i per tant es important el moment de col·locar ma-
letes, bosses o qualsevol altra cosa que decidim carretejar,
dins del maleter. Són accions que comporten carregar i
elevar diferents pesos i volums a diferents altures i podrien
acabar causant-nos mal d’esquena o d’espatlles.

Per evitar lesions, podem aixecar els embalums de terra
mantenint-los tan a prop del cos com ens sigui possible,
flexionant genolls i en una obertura de braços que no su-
peri els trenta-cinc graus sobre el pla frontal. I no cal fer-se
el valent: si ens cal comptar amb l’ajuda d’algú, la dema-
nem. Les nostres espatlles, zona lumbar i coll ens ho agrai-
ran.

Cal alertar del risc de portar embalums dins de l’habita-
cle del cotxe. La inèrcia d’un xoc a 60 km/h multiplica per
56 el pes dels objectes transportats, convertint-los en pro-
jectils altament perillosos. A més, és fonamental que
l’equipatge es col·loqui de manera que permeti una bona
visibilitat al conductor. No només per evitar accidents, sinó
també per impedir que es produeixin lesions derivades de
les males postures adquirides per poder veure de forma
adequada pels retrovisors.

No obstant això, la forma correcta de transportar l’equi-
patge al cotxe és, en primer lloc, col·locar tot l’equipatge al
maleter. A més, els paquets més pesats han de col·locar-
se en primer lloc i les maletes més grans i rígides al fons,
col·locant després l’equipatge més lleuger a sobre.
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No et lesionis amb
les maletes
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Esther Guerrero i Ibrahim
Ezzaydouni, avui a Mònaco
Barcelona. La banyolina Esther Guerrero, que farà
de llebre en els 5.000 metres, i el corredor de Canet
de Mar del Barça Ibrahim Ezzaydouni, inscrit en els
3.000 obstacles, són els catalans avui a Mònaco en la
Lliga del Diamant. Guerrero va fer dilluns un nou rè-
cord català dels 800 metres a Sollentuna (Suècia)
amb 2:00.56, que va millorar la seva anterior plus-
marca (2:00.77). Destaquen la britànica Laura Muir
en els 1.000 metres i el nord-americà Noah Lyles en
els 200 m, en els quals tindrà al davant el turc Ramil
Guliyev (campió mundial a Londres el 2017). ■

Àlex Palou (Dale Coyne)
ha estat el vuitè pilot més
ràpid en els primers entre-
naments de les 500 milles
d’Indianapolis que es dis-
putaran el 23 d’agost. El

vallesà, que debuta en
aquesta mítica prova en
un circuit oval, ha fet un
millor registre de 223,128
milles per hora. Àlex Pa-
lou, de 23 anys, és un de-
butant en aquesta cursa i
per això li han fet passar
una prova d’orientació de

rookies al circuit, que ha
superat sense problemes.
Els entrenaments conti-
nuaran avui i demà, i dis-
sabte es disputarà la prova

de qualificació. Els nou mi-
llors, les tres primeres lí-
nies, lluitaran diumenge
per les tres primeres posi-
cions de la graella. ■

Palou va fort
a Indianapolis
A.C.
BARCELONA

Motor. És el vuitè més ràpid en els primers
entrenaments de les mítiques 500 milles

Palou passa per l’arribada a Indianapolis ■ @DALECOYNERACING

Leandro Bolmaro conti-
nuarà al Barça les tres prò-
ximes temporades, fins al
30 de juny del 2023. El
club i el jugador han acor-
dat un nou contracte i Bol-
maro, que farà 20 anys
l’11 de setembre, serà ju-
gador del primer equip a
tots els efectes. Bolmaro
va ser l’únic jugador del se-
gon equip que va desper-
tar l’interès d’Svetislav Pe-
sic i també és un dels juga-
dors seguits pels tècnics
de l’NBA que busquen pe-
troli en el bàsquet FIBA.

El base escorta argentí
de dos metres va arribar a
Barcelona l’estiu del 2018
i es va incorporar a la disci-
plina del Barça B, on va
disputar un total de 33

partits a la LEB Or –10,4
punts–, mentre que el
curs 2019/20 va compagi-
nar el filial –nou partits
amb 14,9 punts de mitja-
na amb el primer equip,
amb qual va entrenar-se
tota la temporada.

Bolmaro, que tindrà el
dorsal 9 el curs 2020/21,
va disputar un total de 17
partits –2 de lliga catala-
na, 6 d’Eurolliga i 9 de Lli-
ga Endesa–amb el primer

equip durant la tempora-
da passada i s’hi va entre-
nar tot el curs. A l’ACB va
completar bones actua-
cions i va acabar amb una
mitjana de 5,1 punts, sent
el partit contra l’Iberostar
Tenerife, a la fase final de
València, el seu millor
matx fins ara amb un total
d’onze punts.

L’argentí s’ha mostrat
orgullós de continuar al
Barça les tres pròximes
temporades: “Estic molt
il·lusionat per la renova-
ció. Intentaré donar el mà-
xim per guanyar-me un
lloc a l’equip, per tenir mi-
nuts, i guanyar-me el res-
pecte dels entrenadors,
dels jugadors i de l’afició.”
A més, ha expressat que li
fa molta il·lusió dur el dor-
sal 9 i ha expressat el seu
agraïment al segon equip,

el Barça B: “És on vaig co-
mençar a entrenar-me,
vaig millorar moltíssim i
també em va ajudar molt
entrenar-me tot el curs
passat amb el primer equip
per tenir la confiança que
tinc ara.”

“Quan vaig venir a Bar-
celona tot era nou, dife-
rent, un nou país, una nova
cultura, em va costar
d’acostumar-m’hi, però
m’agrada molt Barcelona,
Catalunya i ara estic gau-
dint de viure aquí i de jugar
a un dels clubs més impor-
tants del món.” Finalment,
subratlla que Heurtel i Ca-
lathes “són dels millors ba-
ses d’Europa”. “Estic molt
content de compartir
equip amb ells i amb tota la
resta de jugadors. Espero
guanyar-me l’oportunitat
donant el màxim.” ■

Bolmaro, fins al 2023
J.M.
BARCELONA

Bàsquet. El base argentí ha jugat disset partits el darrer curs amb
Svetislav Pesic i ara també entra en els plans del Barça de Saras Jasikevicius

Leandro Bomaro, feliç per l’ampliació del seu contracte ■ @FCBBASKET
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El protagonista

“Heurtel i Calathes
són dels millors
bases d’Europa i estic
molt content de jugar
amb ells. Espero
guanyar-me una
oportunitat”


