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BREUS
TENNIS
Badosa juga avui contra Cornet. La francesa

WATERPOLO
La semifinal de la lliga
mundial. La selecció es-

Alize Cornet (53a) serà
avui la rival de Paula Badosa (70a) en la segona
eliminatòria –setzens de
final– del torneig d’Abu
Dhabi. Garbiñe Muguruza (5), per la seva banda,
es va desfer per 6-2 i 6-4
de la francesa Kristina
Mladenovic i jugarà contra la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. ■

panyola disputarà la semifinal de la lliga mundial
a la bombolla de Debrecen (Hongria). Avui juga
un amistós contra Sèrbia
(14:45) i estarà pendent
del França-Grècia, del
qual sortirà el seu rival
en la semifinal de demà
(20 h). Diumenge es disputa el tercer i quart lloc,
i la final. ■

La fisioteràpia i el
neurodesenvolupament
dels nens
La fisioteràpia és una eina essencial per avaluar, detectar i tractar les possibles dificultats que apareguin
en el desenvolupament psicomotor de l’infant, aportant, en tot moment, confiança als pares en els primers anys de vida dels seus fills.
El fisioterapeuta, dins d’un equip multidisciplinari,
és l’encarregat de treure tot el potencial del sistema
neuromusculoesquelètic de l’infant i ofereix ajuda específica en aquells punts que no evolucionin de forma
adequada, minimitzant i compensant alteracions funcionals.
Cal destacar que el període de major capacitat
d’aprenentatge del cervell humà correspon als primers sis anys de vida, ja que, encara que es neix amb
totes les capacitats a punt per ser aplicades, aquestes
es van manifestant progressivament.
Aquest procés d’anar-se manifestant les capacitats
es coneix com neurodesenvolupament, i és el que ens
permet adquirir, entrenar i anar perfeccionat les nostres habilitats innates de tipus motor, sensorial, cognitiu, conductual i emocional, entre d’altres.
En aquest sentit, els fisioterapeutes incideixen en la
necessitat de realitzar una estimulació adequada, així
com una avaluació i un seguiment, que permeti a l’infant anar expressant i deixant progressar aquestes
capacitats durant els primers anys de vida. Aquest
acompanyament per part de professionals sanitaris
és l’eina necessària per poder detectar qualsevol dèficit en edats primerenques.
I és que els trastorns del neurodesenvolupament
poden afectar diferents àrees, generant, en alguns casos, complicacions en la comunicació, la comprensió
o, fins i tot, discapacitats intel·lectuals, autisme o paràlisi cerebral.
Per aquest motiu, el paper del fisioterapeuta serà
essencial, a més de per la seva tasca preventiva, també pel suport en la fase de comprensió de les famílies,
així com per identificar els punts clau en el procés de
creixement físic i emocional de l’infant.
Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us
recomanem que visiteu el vostre fisioterapeuta, que
us ajudarà a detectar qualsevol dèficit en edats primerenques en el desenvolupament dels infants.
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Motor. El sud-africà i el copilot català guanyen la cinquena etapa del Dakar.
Roma agafa un bon ritme i acaba vuitè. Peterhansel continua líder

De Villiers i Haro, d’inici a fi
A.C.
BARCELONA

Després de passar primers
per tots els punts de control de la cinquena etapa,
Giniel de Villiers i Àlex Haro (Toyota) van aconseguir la victòria finalitzant
els 456 quilòmetres entre
Riad i Al Qaisumah amb
5h09:25. El sud-africà i el
català van superar per 58
segons Brian Baragwanath i Taye Perry (Century) i van pujar fins a la dotzena posició en la general.
El líder de la prova, Stéphane Peterhansel (Mini), va
ampliar el seu avantatge
després de mantenir una
lluita constant amb el segon, Nasser Al-Attiyah
(Toyota). El francès, tercer
a l’etapa, el va avantatjar de
més de dos minuts i ara el
qatarià és a 6:11. Carlos
Sainz i Lucas Cruz van tornar a perdre temps per culpa de la navegació, però
mantenen el tercer lloc en
la general. Nani Roma i el
seu copilot francès Alex

L’accident de Lategan, el quart de la general ■ DAKAR

Winocq (Hunter) van fer
una bona etapa, en la primera meitat van estar entre els cinc primers i al final
van acabar vuitens a 10:31,
i són setens en la general.
Isidre Esteve i Txema Villalobos (Toyota) van ser dissetens, el seu millor resultat fins ara. El sud-africà
Henk Latojan (Toyota),
quart de la general, va tenir

un accident en els primers
quilòmetres, es va fracturar la clavícula i va ser evacuat a Riad. El seu copilot,
Brett Cummings, va resultar il·lès
Nou canvi de líder
La cinquena etapa va portar un nou canvi de líder en
la general de motos i ja són
sis pilots diferents els que

han encapçalat la general
en les cinc etapes i el pròleg
que s’han disputat. Kevin
Benavides (Honda) va guanyar amb 5h09:50, per davant del seu company
d’equip Nacho Cornejo,
que va arribar a un minut.
L’argentí va patir una caiguda en el quilòmetre 330 i
es va fracturar el nas. Va
tornar a pujar a la moto i va
aconseguir la victòria. Kevin Benavides es va situar
primer de la general i té
2:31 d’avantatge respecte
del francès Xavier de Soultrait (Husqvarda), l’anterior líder, que va arribar sisè a 7:55 del guanyador.
Jaume Betriu (KTM) va ser
el millor català, en la setzena posició.
En SSV el saudita Saleh
Alsaif i el gironí Oriol Vidal
(Can-Am) van tornar a estar entre els millors i van
acabar sisens a 10:01 del
guanyador, el xilè Francisco López (Can-Am). S’han
situat en la quarta posició
de la general a 36:39 del líder, Francisco López. ■

Classificacions
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MOTOS. Etapa 5
1r K. Benavides (Honda) ................... 5h09:50
2n J.I. Cornejo (Honda) ........................... a 1:00
3r T. Price (KTM) .......................................... a 1:20
16è J. Betriu (KTM) ................................a 18:27
26è L. Sanz (Gas Gas) ......................... a 39:39
27è J. Pedrero (Rieju).......................... a 41:21
29è O. Mena (Rieju) ............................. a 45:44
47è M. Calmet (Rieju) .................. a 2h14:08
77è J. Campderà (KTM) ..............a 4h07:43

General
1r K. Benavides (Honda) ..................20h15:39
2n X. De Soultrait (Husqvarna) ...........a 2:31
3r J.I. Vornejo (Honda) ............................a 3:42
21è J. Betriu (KTM) ...........................a 1h15:53
22è J. Pedrero (Rieju) ..................... a 1h17:33
23è O. Mena (Rieju) ......................... a 1h18:23
27è L. Sanz (Gas Gas)...................... a 1h53:47

46è M. Calmet (Rieju) ...........................a 6h19:27
77è J. Campderà (KTM) .....................a 15h10:33

QUADS. Etapa 5
1r N. Cavigliasso (Yamaha) ..................... 6h09:42
2n M. Andújar (Yamaha) ................................. a 1:41
3r G. Enrico (Yamaha) ................................... a 44:13

General
1r N. Cavigliasso (Yamaha) ....................24h23:30
2n M. Andújar (Yamaha) ............................. a 23:48

COTXES. Etapa 5
1r De Villiers-Haro (Toyota) ................... 5h09:25
2n Baragwanath-Perry (Century) ........... a 0:58
3r Peterhansel-Boulanger (Mini) ........................ a 2:25
8è Roma-Winocq (Hunter) ........................ a 10:31
9è Sainz-Cruz (Mini) ...................................... a 15:19
17è Esteve-Villalobos (Toyota) ............a 41:52
49è Rodríguez-Rodríguez (Toyota) .... a 3h31:05

Hoquei sobre patins. El Taradell celebra
un 0-5 històric a Vic en el derbi osonenc

El Palafrugell frena
el Caldes (4-3)
J.M.
BARCELONA

El Caldes Recam Làser no
va confirmar ahir a Palafrugell (4-3) el seu gran
inici de curs en el partit
ajornat corresponent a
l’onzena jornada. El conjunt empordanès va jugar

a un gran nivell contra un
rival d’entitat amb més rotació. Amb una gran verticalitat –mortífer el triangle Canet, Aldrich i Figa–,
una defensa estricta i un
Linu clarivident, l’equip de
Garcia va excel·lir. Els gols
locals els van fer Canet (2),
Aldrich i Figa. Pels calde-

General

General

1r Peterhansel-Boulanger (Mini) ....... 18h28:02
3r Al-Attiyah-Baumel (Toyota) .................... a 6:11
3r Sainz-Cruz (Mini).............................................. a 48:13
7è Roma-Winocq (Hunter) ................... a 1h24:56
12è De Villiers-Haro (Toyota) ............. a 1h57:26
23è Esteve-Villalobos (Toyota) ..... a 3h14:19
49è Rodríguez-Rodríguez (Toyota) ....a 15h14:57

1r López-Latrach (Can-Am)........... 22h26:29
2n Domzala-Marton (Can-Am) ........... a 9:51
3n Jones-Gugelmin (Can-Am)............a 12:28
4t Alsaif-Vidal (Can-Am) .................... a 35:39
9è Navarro-Solà (Can-Am) ....... a 1h46:25
18è Farrés-Monleón (Can-A) ..a 3h55:40
21è Queralt-Silva (Can-Am) ......a 4h36:44
22è Brachetti-Tornabell (Polaris) ... a 5h45:29
27è Ramilo-Blanco (Can-Am) ... a 8h41:26

SSV. Etapa 5
1r López-Latrach (Can-Am)....................... 5h47:21
2n Al Attiyah-Ceci (Can-Am) .......................... a 1:52
3r Jones-Gugelmin (Can-Am) ...................... a 4:17
6è Alsaif-Vidal (Can-Am) .............................. a 9:01
14è Navarro-Solà (Can-Am)...................a 53:08
19è Ramilo-Blanco (Can-Am) .............a 1h19:27
26è Brachetti-Tornabell (Polaris) .............a 1h37:45
27è Queralt-Silva (Can-Am) ............... a 1h42:31
30è Farrés-Monleon (Can-Am) ............... a 2h31:05

rins van marcar Miras, de
penal, Cristian Rodríguez i
Alexandre Acsensi.
També es va jugar el
derbi osonenc Vic-Taradell (0-5). Els visitants van
assaltar l’Olímpic amb
gols de Dani Rodríguez (3)
i Víctor Crespo (2) i surten
de la zona de descens.
El Calafell-Noia, que
s’havia de jugar demà, per
un altre costat, s’ha ajornat per quatre positius, de
dos jugadors i dos tècnics,
a les files penedesenques.
També hi ha dos jugadors
més aïllats perquè són
contactes propers de positius. ■

CAMIONS. Etapa 5
1r Sotnikov (Kamaz) .............................5h30:20
2n Vishneuski (Maz) ...................................a 1:01
21è Juvanteny (Man) ....................a 4h53:03

General
1r Sotnikov (Kamaz) ........................... 20h16:18
17è Juvanteny (Man) ...................a 15h13:26

OK Lliga Jornada 11
Vic - Taradell ............................................ 0 - 5
Palafrugell - Caldes Recam Làser. . 4 - 3
Equip

PT PJ PG PE PP

Liceo
37
Barça
34
Reus Miró
29
Lleida Llista 29
Caldes R. Làser23
Voltregà Stern M.18
G. Plana Girona 16
Noia Freixenet 14
Taradell
14
Palafrugell
13
Calafell Tot l'Any 13
Vendrell
11
Igualada Rigat 10
Lloret Vila Esp. 8
Mataró
5
Vic
4
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13
13
13
12
12
13
12
13
11
12
12
13
12
13
11

12
11
9
9
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4
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1
1
1

1
1
2
2
2
3
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2
2
4
1
5
1
5
2
1

0
1
2
2
3
4
5
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7
4
7
5
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6
10
9

GF

GC

68
80
80
39
46
42
36
42
34
32
26
32
37
37
23
23

16
28
39
29
37
34
40
47
65
42
40
44
54
52
54
56

