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La temporada esportiva comença ara o, almenys, ho in-
tentarà. Sens dubte estem davant de l’any esportiu més
estrany de la història recent, amb competicions cancel·la-
des i partits a porta tancada, però no només els esportis-
tes professionals han de tenir cura de la seva preparació
per a la tornada a la competició: els aficionats també han
de seguir una sèrie de consells per evitar lesions. Partim
de la base que no es poden evitar les lesions, però sí que
podem treballar elements de prevenció per reduir riscos.

En primer lloc, per a qualsevol esforç físic cal fer un es-
calfament previ, encara que sigui un pel més curt del que
faríem en condicions professionals. Es tracta d’activar-se
en mobilitat i algunes carreres, quelcom semblant al que
faria una jugadora de bàsquet que ha d’entrar a pista des-
prés de dos quarts de partit asseguda a la banqueta.

A més, si volem reprendre l’activitat, hem de tenir en
compte que tan important són les càrregues d’entrena-
ment com els períodes de recuperació per assimilar-les.
La majoria de lesions a les consultes privades tenen com
a denominador comú una mala gestió de les càrregues.
Hem d’educar i ensenyar hàbits saludables.

Respectar les hores de descans diàries (mínim de 7-8
hores) i, entre sessions d’entrenament, una alimentació
equilibrada, bona hidratació i les càrregues d’acord amb
l’estat de forma de cada persona.

Els objectius de cada esportista, sigui amateur o pro-
fessional, han de ser progressius i coherents segons el
seu estat de forma. Veiem esportistes que s’entrenen
més hores que els professionals. Hem de tenir clar que
dues o tres maratons per temporada, ultratrails, etc., no
són sinònim de salut. Jugar a pàdel 3 o 4 hores diàries,
tampoc!

Un altre consell important: cal respectar el dolor. Entre-
nar-se amb dolor de manera continuada multiplica el risc
d’agreujar la lesió i deixar possibles seqüeles. L’esportista
ha d’entendre i aprendre que la molèstia és la seva aliada.
Sovint ens avisa que cal disminuir càrregues i/o que hi ha
quelcom que hem de modificar. És més fàcil tractar la le-
sió aguda que la crònica. La primera obliga a fer un tracta-
ment conservador (ja sigui cirurgia, immobilització, etc.) i
a realitzar el repòs necessari. Les lesions cròniques, so-
vint, permeten continuar entrenant-se, malgrat que afecti
el rendiment. A la llarga, l’esportista es veurà obligat a atu-
rar l’activitat física més temps.

El setembre és un mes fantàstic per tornar a posar-te
en forma, així que... a què esperes!
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Torna a estar actiu
després de l’estiu!

L’Ineos ja té el seu premi
de consolació, un dia des-
prés que el seu líder i gua-
nyador del darrer Tour,
Egan Bernal, abandonés.
I, com tot el que ha fet
l’equip de Dave Brailsford
des del 2012, quan va fer
entrar el primer ciclista
britànic amb el mallot
groc a París –set triomfs
amb quatre homes dife-
rents des d’aleshores–, el
consol no queda curt.

Michal Kwiatkowski i
Richard Carapaz (Ineos)
creuant junts l’arribada de
l’etapa que tancava la tri-
logia alpina, a La Roche-
sur-Foron, és una imatge
que marca la cursa, des-
prés d’enllaçar sis ports i
anar sols al davant des del
penúltim, el Plateau des
Glières (HC). El polonès,
campió del món reciclat a
gregari de luxe els millors
anys de Froome, guanyava
la seva primera etapa al
Tour. L’equatorià, gua-
nyador del darrer Giro i
debutant al Tour, la classi-
ficació de la muntanya vir-
tual i, per tant, un paper
en la cerimònia de premis.

Primoz Roglic serà el
primer eslovè de groc en la
nit de París si avui, i sobre-
tot demà en la contrare-
llotge de 36,2 quilòmetres
amb final de 5,8 (8,4 per
cent de desnivell) a La
Planche des Belles Filles,
no té una fatalitat que el
deixi sense l’èxit que ahir
encara refermava sol, en-
voltat de candidats a dis-
cutir-li el triomf, primer, i
amb Van Aert entrant ter-
cer a meta per quedar-se la
bonificació en un grup
amb quatre homes del
Jumbo, que guanyarà al
més pur estil de la Royal
Sky Force que va imposar
Brailsford, després.

Des de l’inici
Els dos homes de l’Ineos
formaven part de la fuga
inicial, de més de trenta,
inclosos els aspirants al
mallot verd per la imme-
diatesa de l’esprint inter-
medi (km 14), que s’apun-
tava Bennett seguit de
Trentin i Sagan.

Hirschi (Sunweb) va su-
perar Carapaz en el primer
port –Roselend (1a, km

46)– i tots dos van obrir un
petit marge sobre la resta
d’escapats. Kwiatkowski,
Bilbao (Bahrain) i Edet
(Cofidis) s’hi van afegir i, al
coll de la Route des Villes
(3a, km 67,5) i al de Saisies
(2a, km 91), Hirschi va tor-
nar a sumar al davant de
Carapaz. En la baixada, pe-
rò, el suís va caure i els
punts de l’equatorià a
l’Aravis (1a, km 117,5) li

van servir per superar-lo
en la classificació de la
muntanya i ser tercer, no-
més superat per Pogacar i
Roglic, primer i segon.

Landisme, volum 2
El pilot ja cedia 8:45 i en el
Plateau des Glières (HC)
Mikel Landa ho va intentar
des de baix l’endemà de fer
figa i no poder culminar al
coll de la Loze l’estratègia

del Bahrain. Aquest cop, va
castigar Rigoberto Urán i
Adam Yates, que van per-
dre 2:40 a l’arribada.

La fortalesa del groc
Kwiatkowski i Carapaz –lí-
der virtual de la munta-
nya– ja estaven sols al da-
vant, a més de 30 quilòme-
tres, per assaborir el gran
premi de consolació, i van
superar el tram de grava
posterior al port en què Ri-
chie Porte va punxar. Mas i
Pogacar feien pessigolles
als Jumbo, amb Roglic sol
en un grup de sis ja amb
Landa.

El mallot groc va contra-
atacar al final de la grava i
es va posar al davant bai-
xant, amb els Ineos a 4:48 i
el grup de Porte a menys de
mig minut quan els eslo-
vens van deixar el pes a
Mas i Landa. Carapaz i
Kwiatkowski seguien a la
seva i el que serà company
seu l’any que ve, Porte, va
entrar amb els favorits per
mantenir-se quart. ■

Quina gran consolació
Borja Sánchez
ROCHE SUR FORON / GIRONA

Ciclisme. Kwiatkowski i Carapaz creuen junts la línia d’arribada, l’endemà
que l’Ineos perdés Bernal, i Roglic també deixa els Alps amb el mallot groc

18a etapa (175 km)
1r M. Kwiatkowski (Ineos) ........4h47:33
2n R. Carapaz (Ineos) ........................... m.t.
3r W. van Aert (Jumbo).....................a 1:51
4t P. Roglic (Jumbo) .......................... a 1:53
5è T. Pogacar (UAE) ............................... m.t.
6è R. Porte (Trek) ..............................a 1:54
7è E. Mas (Movistar) ............................. m.t.
8è M. Landa (Bahrain)......................... m.t.
9è D. Caruso (Bahrain) ........................ m.t.
10è T. Dumoulin (Jumbo) ................... m.t.
11è S. Kuss (Jumbo)................................ m.t.
12è M.Á. López (Astana) ..................... m.t.
13è M. Hirschi (Sunweb) ................a 2:04
26è M. Soler (Movistar)............... a 4:41
45è D. de la Cruz (UAE).............a 17:09

General
1r P. Roglic (Jumbo) .................. 79h45:30
2n T. Pogacar (UAE) .......................... a 0:57
3r M.Á. López (Astana) .................... a 1:27
4t R. Porte (Trek) ..............................a 3:06
5è M. Landa (Bahrain) .................... a 3:28
6è E. Mas (Movistar) ........................ a 4:19
7è A. Yates (Mitchelton)..................a 5:55
8è R. Urán (EF).....................................a 6:05
9è T. Dumoulin (Jumbo)..................a 7:24
10è A. Valverde (Movistar) ......... a 12:12
20è M. Soler (Movistar).......a 1h26:54
59è D. de la Cruz (UAE) ........a 3h37:57

Muntanya
1r R. Carapaz (Ineos).................. 74 punts
2n T. Pogacar (UAE) ...................................72
3r P. Roglic (Jumbo)...................................67

Regularitat
1r S. Bennett (Deceuninck) . 298 punts
2n P. Sagan (Bora) ...................................246
3r M Trentin (CCC).................................... 235

Joves
1r T. Pogacar (UAE) ................... 79h46:27
2n E. Mas (Movistar) .........................a 3:22
3r D. Martínez (EF) ..................... a 1h51:32

Equips
1r Movistar Team........................239h23:11
2n Team Jumbo - Visma.............. a 24:36
3r Bahrain - McLaren.................... a 58:47

Carapaz i Kwiatkowski ■ ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / EFE
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BREUS
MOTOR. GP DE L’EMÍLIA ROMANYA

Segona cita seguida a Missano
Barcelona. Els pilots del mundial tornen avui a l’acció
en els primers entrenaments lliures del Gran Premi
de l’Emília Romanya, que tindrà lloc al circuit Marco
Simoncelli de Missano, on diumenge es van disputar
les curses del GP de San Marino. En Moto GP les Ya-
maha oficial i les de l’equip satèl·lit tornen a sortir
com a favorites, però el seu rendiment a la cursa no va
ser tan dominador com en els entrenaments. L’exem-
ple és Maverick Viñales, que després de fer el rècord i
la posició preferent es va haver de conformar amb el
cinquè lloc rodant més lent que les Suzuki. En el test
oficial que es va fer dimarts, Viñales va tornar a ser el
més ràpid (1:31.532) sense rebaixar el rècord. ■




