


 Respiració 
i tabac 
Respirar 
normalment 

1
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Una bona respiració és la 

base del benestar ja que 

d’això depèn, en gran mesura, 

que totes les funcions de 

l’organisme es realitzin 

correctament. Respirar és 

viure, sense la respiració no 

hi ha vida. La respiració pot 

ser considerada la funció més 

important de l’organisme de la 

qual depenen totes les altres 

funcions.

Per mitjà d’una correcta 

respiració, s’oxigenen tots 

els òrgans, inclòs el cervell, 

i s’asserena la ment. Uns 

hàbits correctes de respiració 

són molt importants per 

aportar a l’organisme prou 

oxigen per al seu correcte 

funcionament i per alliberar 

l’anhídrid carbònic. 

Així mateix, una bona 

respiració constitueix una 

eina útil i senzilla per 

afrontar les situacions 

d’estrès i mantenir la ment 

aquí i ara. Una respiració 

rítmica pot ajudar a estar 

en harmonia amb la natura i 

contribuir al desenvolupament 

de les capacitats potencials 

de la persona. 

És útil per alliberar-se de la 

por, de les tensions, de les 

preocupacions i per manejar 

les emocions que bloquegen la 

forma d’actuar en múltiples 

ocasions. 
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L’ésser humà pot subsistir 

un temps sense menjar, menys 

temps sense beure, però si 

no respira subsisteix tot 

just uns pocs minuts. La 

persona no només depèn de la 

respiració per viure, sinó 

també (i en gran part) dels 

correctes hàbits respiratoris 

que li proporcionen vitalitat 

i immunitat contra algunes 

malalties. 

Quan el procés d’exposició de 

la sang a l’aire es produeix 

correctament en els pulmons, 

s’eliminen les impureses que 

hi ha i, a més, es carrega 

d’oxigen que després es 

distribueix a totes les parts 

del cos, cosa que facilita la 

salut i el benestar. 

L’oxigen revitalitza les 

cèl·lules i exercita els 

òrgans i els músculs. El 

funcionament digestiu, per 

exemple, depèn d’una certa 

oxigenació de l’aliment. 

El cos rep els aliments i 

els assimila en forma de 

nutrients, si es produeix una 

assimilació imperfecta, això 

provocarà inevitablement una 

nutrició incompleta.  

La cultura oriental dóna 

una gran importància a la 

respiració com a forma de 

captar l’energia de la 

naturalesa a la qual anomenen 

“prana” i com a base de moltes 

pràctiques de meditació. 

L’únic filtre protector 

amb què compta l’aparell 

respiratori són les fosses 

nasals. Es recomana inspirar 

i expirar pel nas ja que, a 

més d’albergar l’olfacte, el 

nas és un important òrgan de 

la respiració. Té una mucosa 

espessa entapissada de pèls i 

amb glàndules secretores de 

moc i vasos sanguinis, que el 

converteixen en un veritable 

condicionador d’aire, el 

que assegura que, siguin 

quines siguin les condicions 

atmosfèriques, l’aire inspirat 

arribi als pulmons amb la 

tebior i la humitat ideals. 

A més, és un potent filtre 

d’aire: les impureses de 

l’aire es dipositen en les 
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seves parets i són expulsades 

a l’exterior en l’espiració o, 

també, a través de l’esternut. 

Si es respira per la boca, no 

hi ha res entre aquesta i els 

pulmons que pugui actuar com 

a filtre i rebutjar la pols o 

qualsevol altra substància 

estranya. 

Què podem fer per mantenir una 

respiració normal? 

-Mantenir les vies 

respiratòries en bon estat 

i una correcta qualitat de 

l’aire ambiental. 

-Eliminar el consum de 

tabac: fumar perjudica 

totes les cèl·lules del 

aparell respiratori i també 

la qualitat de l’aire de 

l’entorn. 

La qualitat de l’aire és 

fonamental i per això no es 

pot oblidar el tabac. Tant si 

es fuma com si s’és fumador 

passiu, la qualitat de l’aire 

no és bona. Deixar de fumar 

pot aportar recompenses 

immediates: més capacitat per 

fer exercici, la recuperació 

dels sentits del gust i 

l’olfacte i, a llarg termini, 

una millora de la salut. 

Deixar de fumar pot ser una 

“gran aventura”, pot ser que 

ens sentim irritables, però 

fumar és un acte banal i els 

fumadors tenen una qualitat 

de vida pitjor que els no 

fumadors.

-Mantenir una bona ventilació 

en el domicili i en el 

treball.

Cal millorar les condicions 
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ambientals de la llar. 

Una neteja adequada i la 

ventilació diària ajuden a 

evitar agents com els fongs, 

els bacteris, les substàncies 

al·lergèniques, etc., que 

poden perjudicar el sistema 

respiratori. Si es disposa 

d’aire condicionat s’ha de 

mantenir net i canviar-ne 

els filtres. Cal no barrejar 

mai substàncies diverses 

com detergents, lleixius, 

netejadors i similars que 

poden reaccionar i produir 

vapors tòxics. 

Cal vigilar els comportaments 

personals relacionats amb la 

contaminació ambiental. No 

s’han d’utilitzar aerosols que 

puguin perjudicar el sistema 

respiratori i la qualitat de 

l’aire. 

-S’han de fer passejades 

per espais lliures de 

contaminació. 

Una bona manera de millorar 

la respiració és passejar pel 

camp o per algun jardí de la 

ciutat. Quan això es posa en 

pràctica s’exercita el tòrax, 

hem de respirar profundament 

(en curts períodes) i aprofitar 

el passeig per gaudir de les 

olors que regalen algunes 

plantes, flors, arbres, etc. 

-Cal mantenir l’elasticitat i 

la permeabilitat de les vies 

respiratòries. 

Atenció a la respiració 

La tècnica utilitzada en 

períodes de 5 a 15 minuts 

permet recuperar l’equilibri 

de manera eficaç. Això sí 

necessita una mica de 

pràctica per beneficiar-se dels 

resultats. 

Estan asseguts, ens hem 

d’assegurar que tenim la 

columna vertebral recta, però 

sense forçar-la gaire. Hem 

de mantenir una postura que 

combini dignitat, estabilitat 

i comoditat. Hem de tancar 

els ulls suaument i intentar 

respirar pel nas, identificant 

les sensacions que es 

produeixen en els orificis 

nasals i el llavi superior 

quan l’aire hi entra i en 

surt. 

Un cop establert el punt 

d’observació, hem de romandre-

hi fidels durant tota la 

pràctica. Si la respiració es 

torna més subtil, no hem de 
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preocupar-nos, això és normal, 

augmentarem la nostra atenció 

per seguir en la respiració. 

No hem d’intentar canviar la 

respiració ni controlar-la, 

simplement n’observarem el 

flux i les sensacions que s’hi 

produeixen. És com ballar amb 

l’alè, cal deixar-se portar 

pel seu ritme, seguint la 

inspiració des que comença 

fins que acaba. Cal seguir 

l’exhalació des del principi 

fins al final i identificar amb 

precisió el moment en què la 

inspiració i l’exhalació es 

troben i es canvia el sentit 

de l’aire. 

És possible que, de sobte, 

la nostra ment vagi darrere 

d’algun pensament. És normal, 

la tendència de la ment és 

vagar d’un pensament a un 

altre fins que troba alguna 

cosa que reté el seu interès. 

No ens hem de preocupar. 

Quan ens adonem que la ment 

s’ha distret, deixarem 

passar aquest pensament i 

tornarem a atendre la nostra 

respiració. No donarem 

importància al contingut del 

pensament, ni ens criticarem o 

jutjarem, simplement prendrem 

consciència que la ment s’ha 

distret i la convidarem 

afectuosament a tornar a 

l’atenció en la respiració, 

per continuar observant el flux 

de l’alè fins que finalitzi el 

temps que hàgim assignat. 

Respiració abdominal 

Aquesta tècnica està 

encaminada a aconseguir una 

respiració lenta i regular, 

que faciliti la consecució 

d’un efecte relaxant i ens 

introdueixi en les tècniques 

de control de la respiració. 

Com qualsevol altra tècnica, 

la respiració relaxada pot ser 

apresa, tot i que requerirà 

una pràctica freqüent per part 

nostra. 

Triar un moment cada dia 

sense que ens molesti ningú. 

Adoptar una postura còmoda, de 

descans, en una cadira, amb 

els ulls tancats, amb els dits 

polzes al melic i els altres 

dirigits al pubis. Afluixar 

qualsevol peça de vestir, 

cinturó, sabates, etc. que ens 

pugui estrènyer, especialment 

a la zona de l’abdomen o la 

cintura. 

 



- Inspirar profundament pel 

nas, notant com l’abdomen 

s’infla. Mantenir l’aire 2 

segons a l’abdomen. 

- Exhalar pel nas o per la 

boca de manera lenta, llarga 

i profunda, de manera que 

duri el doble de temps que 

la inspiració. Fer una pausa 

breu abans de la inspiració 

següent. Durant l’exhalació, 

cal comprovar amb les mans que 

l’abdomen descendeix. 

En exhalar es pot repetir 

mentalment: CALMA, RELAX, 

TRANQUIL o imaginar que la 

tensió s’escapa del cos en 

cada exhalació. 

Un cop integrat l’exercici no 

caldrà acompanyar-lo amb les 

mans i es podrà repetir la 

respiració de forma conscient 

diversos cops al dia 

Cantar. Un bon exercici per 

millorar la respiració és 

cantar. La caixa toràcica 

s’eixampla, la respiració es 

compassa amb la música i la 

lletra de la cançó, i si es 

canta en companyia, això sol 

produir alegria i sensació de 

benestar.
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Alimentació

Una bona alimentació és una 

base imprescindible per a una 

bona salut. L’alimentació es 

pot educar.

El nostre organisme transforma 

els aliments en nutrients 

mitjançant el procés de la 

digestió i així el nostre cos 

pot funcionar amb normalitat.

Si en la nostra alimentació 

falta algun nutrient, això 

afecta el bon funcionament 

de tot el cos. El cervell és 

l’òrgan més sensible del cos 

i, per això, és el primer que 

es ressent d’una alimentació 

deficient. 

En aquest sentit, estudis 

actuals demostren la relació 

entre els aliments i moltes 

malalties. També demostren 

Menjar i beure 
adequadament

els estudis que una bona 

alimentació pot prevenir 

algunes malalties.

En conclusió, per tenir una 

bona salut cal seguir una 

dieta equilibrada. 

La dieta que recomanem és 

la mediterrània ja que els 

efectes beneficiosos estan 

àmpliament documentats.

2
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1. Cal utilitzar oli d’oliva, 

com a principal greix 

d’addició. L’oli més usat en 

la cuina mediterrània. És 

un aliment ric 

en vitamina E, 

beta-carotens i 

àcids grassos 

monoinsaturats 

que confereixen 

propietats cardioprotectores. 

Aquest aliment representa 

un tresor dins de la dieta 

mediterrània que ha perdurat 

al llarg de segles entre els 

costums gastronòmics regionals 

i que  atorga als plats un 

sabor i aroma únics.

2. Cal consumir aliments 

d’origen vegetal en 

abundància: fruites, verdures, 

llegums i fruits secs. Les 

verdures, hortalisses i 

fruites són la principal font 

de vitamines, minerals i fibra 

de la nostra dieta i ens 

aporten una gran quantitat 

d’aigua. És fonamental 

consumir 5 racions de fruita 

i verdura cada dia. Gràcies 

al seu contingut elevat en 

antioxidants i fibra poden 

contribuir a prevenir, entre 

altres, algunes malalties 

cardiovasculars 

i alguns tipus 

de càncer.

3. El pa i 

els aliments 

procedents dels cereals 

(pasta, arròs i especialment 

els seus productes integrals) 

haurien de formar part de 

l’alimentació diària. El 

consum diari de pasta, arròs 

i cereals és indispensable 

per la seva composició rica 

en carbohidrats. Ens aporten 

una part important d’energia 

necessària per a les nostres 

activitats diàries.

Cal tenir en compte que els 

productes integrals aporten 

més 

fibra, minerals i vitamines.

4. Els 

aliments poc 

processats, 

frescos i 

de temporada 

són els més 

adequats. És 

important 

Decàleg de la dieta 
mediterrània
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aprofitar els productes de 

temporada ja que, sobretot 

en el cas de les fruites i 

verdures, això ens permet 

consumir-les en el seu millor 

moment, fan una aportació de 

nutrients i l’aroma i el sabor 

són millors.

5. Consumir diàriament 

productes lactis, 

principalment iogurt i 

formatges. Nutricionalment cal 

destacar que els productes 

lactis són excel lents fonts 

de proteïnes d’alt valor 

biològic, mineral (calci, 

fòsfor, etc.) i vitamínic. El 

consum de llets fermentades 

(iogurt, etc.) s’associa amb 

una sèrie de beneficis per a la 

salut perquè aquests productes 

contenen microorganismes 

vius capaços de millorar 

l’equilibri de la microflora 

intestinal.

6. La carn vermella s’hauria 

de consumir amb moderació i, 

si pot ser, com a 

part de guisats i 

altres receptes. 

Les carns 

processades s’han 

de consumir en quantitats 

petites i com a ingredients 

d’entrepans i plats. Les carns 

contenen proteïnes, ferro i 

greix animal en quantitats 

variables. El consum excessiu 

de greix animal no és bo 

per a la salut. Per tant, 

es recomana el consum de 

carn en quantitats petites, 

preferentment de carns magres, 

i que la carn formi part de 

plats de verdures i cereals.

7. Cal consumir peix en 

abundància i ous amb 

moderació. Es recomana el 

consum de peix blau, com 

a mínim, un o dos cops a 

la setmana ja que el seu 

greix, encara que d’origen 

animal, té propietats molt 

semblants a les dels greixos 

d’origen vegetal, als quals 

s’atribueixen propietats 

protectores pel que fa a 
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les malalties 

cardiovasculars.

Els ous contenen proteïnes de 

molt bona qualitat, greix i 

moltes vitamines i minerals 

que els converteixen 

en un aliment molt 

ric. El consum de 

tres o quatre ous a 

la setmana és una 

bona alternativa a la carn i 

el peix.

8. La fruita fresca hauria de 

ser les postres habituals. Els 

dolços i pastissos haurien 

consumir-se ocasionalment. Les 

fruites són un aliment molt 

nutritiu que aporten 

color i gust a la nostra 

alimentació diària i 

són també una bona 

alternativa per menjar-

les a mig matí i com a 

berenar.

9. L’aigua és la beguda 

per excel·lència a la 

Mediterrània. El vi s’ha 

de prendre amb moderació i 

durant els àpats. L’aigua 

és fonamental en la nostra 

dieta. El vi és un aliment 

tradicional en la dieta 

mediterrània que pot tenir 

efectes beneficiosos per a la 

salut si es consumeix  amb 

moderació i en el context 

d’una dieta equilibrada.

10. Cal realitzar activitat 

física cada dia, ja que és 

tan important com menjar 

adequadament. 

antenir-se físicament actiu 

i fer cada dia un exercici 

físic adaptat a les nostres 

capacitats és molt 

important per conservar 

una bona salut.

Recomanacions 
generals

NO us heu de saltar cap àpat: 

Si a l’hora que s’ha de menjar 

no tenim gana o bé tenim un 
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nus a l’estómac, com a mínim, 

hem de menjar: pa, fruita seca 

o una fruita perquè sinó al 

cap de poca estona augmentarà 

la irritabilitat i hi haurà 

una pèrdua de concentració, 

de memòria, cansament i falta 

d’atenció.

Sociabilitzar l’acte dels 

àpats: menjar es pot convertir 

en un acte social agradable 

si es comparteix amb amics, 

familiars, etc.

Cal mantenir hàbits higiènics 

correctes: rentar-se les mans 

abans dels àpats, rentar bé 

la fruita, les verdures i 

qualsevol aliment que s’hagi 

de menjar cru. Cal mantenir 

la cuina neta i extremar les 

precaucions en la preparació i 

conservació dels aliments.

Cal cuinar els aliments de 

forma sana. Les maneres 

més recomanables de cuinar 

els aliments saludablement 

són bullir-los, coure’ls al 

vapor, a la planxa i al forn 

(convencional o microones).

Cal evitar l’excés de consum 

de sal: l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS) recomana 

consumir-ne un màxim de 5 

grams al dia. Cal utilitzar 

les espècies (pebre, comí, 

fonoll, canyella, vainilla, 

clau) i les herbes aromàtiques 

(llorer, farigola, orenga, 

estragó) perquè això ajuda a no 

perdre els sabors i potser a 

descobrir-ne de nous.

Cal destinar un temps 

prudencial als àpats: 

asseure’ns a taula 

tranquil·lament i mastegar bé 

els aliments. 
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 Eliminar i 
higiene 
Eliminar per totes les 
vies d’eliminació  

1

L’eliminació és el mecanisme 

amb què compta l’organisme 

per desfer-se de totes les 

substàncies de rebuig que són 

perjudicials i 

innecessàries. 

Es produeix 

principalment 

mitjançant 

l’eliminació 

intestinal 

i urinària i es realitza 

mitjançant mecanismes 

complexos que tenen lloc en 

l’organisme. 

Per assegurar una correcta 

eliminació urinària, és 

convenient la ingesta hídrica 

en quantitat suficient. 

L’eliminació fecal regular 

es pot promoure si se segueix 

una dieta adequada i es 

consumeixen aliments rics en 

fibra, i si s’estableix i es 

manté un ritme horari per a la 

deposició diària. 

La transpiració, l’expiració 

pulmonar i la menstruació 

també són formes d’eliminació 

a través de les quals el cos 

humà s’allibera de substàncies 

nocives. L’eliminació també 

funciona de vegades com a 

baròmetre de l’equilibri 

ja que, en situació de 

desequilibri, la freqüència 

i quantitat de l’eliminació 

augmenta o disminueix.

Recomanacions per evitar el 

restrenyiment 

• Beveu abundants líquids, uns 

2 litres al dia. 

• Mengeu aliments 

rics en fibra com 

fruita, verdura, 

fruits secs, pa integral i 

altres cereals complets. 

• També hi pot ajudar el suc 
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de pruna a l’hora d’anar a 

dormir. 

• Preneu salvat, que pot 

trobar-se en els cereals 

i pans de blat complet. 

Assegureu-vos que beveu molts 

líquids si mengeu segó.

• Limiteu els aliments que no 

tenen fibra o que endureixen 

la femta, com el sucre, els 

caramels, els formatges curats 

o l’arròs. 

• Feu exercici físic 

regularment. 

• Feu exercicis dels músculs 

abdominals. 

• No ignoreu el reflex 

de defecar, la retenció 

d’aquest reflex sol causar-

ne la desaparició i crea un 

restrenyiment crònic. 

• Per a l’evacuació s’ha de 

tenir un hàbit regular i 

dedicar-hi prou temps, les 

presses o el canvi freqüent de 

lloc solen suprimir el reflex 

de l’evacuació. 

Aspectes bàsics per a la 

higiene personal 

La higiene implica la cura 

de la pell, els cabells, les 

ungles, les cavitats oral i 

nasal, els ulls, les orelles, 

i les zones perineal i 

genital. És una qüestió molt 

personal que està determinada 

pels valors i les pràctiques 

individuals. 

És important 

tenir en compte 

els productes 

que s’utilitzen 

ja que aquests 

poden ressecar la 

pell. L’estat de 

la pell reflecteix qualsevol 

desequilibri de l’organisme 

i les pells aspres, 

deshidratades i resseques 

tenen a veure en gran mesura 

amb els aliments i les begudes 

que es consumeixen. 

La neteja personal, rentar-se, 

cuidar l’aspecte i la higiene 

general del cos suposen una 

font de plaer i benestar. 

Recomanacions generals 

• Renteu-vos les mans sovint. 

Renteu-vos les mans sempre 

després d’anar al vàter i 

abans de menjar o de cuinar. 

També abans de tocar aliments. 

Renteu-vos-les més sovint 
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si teniu alguna malaltia 

o conviviu amb persones 

malaltes.

• Quan us renteu les mans, feu 

servir sabó. Netegeu-vos les 

ungles bé per sota i entre 

els dits. Esbandiu-vos bé les 

mans.

Mantingueu el cos net

Un cos brut és un terreny 

propici per al 

desenvolupament 

microbiològic. 

La pols, la 

suor i altres 

secrecions, així 

com la calor, 

són alguns 

dels molts 

factors que afavoreixen la 

multiplicació microbiana. 

Les secrecions normals, 

sense haver fet cap esforç 

físic, són suficients per 

afavorir el creixement dels 

microorganismes. 

• Dutxeu-vos o banyeu-vos 

almenys dos o tres cops a 

la setmana. Renteu-vos els 

cabells amb xampú cada cop que 

us banyeu o us dutxeu.

• Renteu-vos bé cada dia els 

genitals, les aixelles i els 

plecs de la pell.

• Feu servir un sabó líquid 

i aigua. Esbandiu-vos i 

eixugueu-vos bé.

• No us fiqueu res a les 

orelles. Netegeu-vos les 

orelles per darrere cada cop 

que

us renteu.

• Mantingueu els peus nets 

i secs. Utilitzeu mitges o 

mitjons nets. 

• Feu servir una crema 

hidratant perquè la pell 

estigui suau i així evitareu 

que es clivelli i es peli.

• Les dones sempre us heu 

d’eixugar els genitals de 

davant cap enrere en anar al 

vàter.

• Utilitzeu roba neta i 

canvieu-vos diàriament la roba 

interior. 

Cuideu-vos la boca

• Raspalleu-vos les dents 

després de cada àpat o, com a 

mínim, quan us lleveu i

abans d’anar-vos-en a dormir. 

Feu servir un raspall de 
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pèl suau i dentifrici amb 

fluor. Raspalleu cada dent per 

davant, per darrere i de dalt 

a baix.

• Si és possible, feu servir 

fil dental entre 

les dents 

almenys un cop 

cada dia.

Cada cop en 

necessitareu 

uns dos pams. 

Passeu el fil entre les dents.

• Aneu al dentista cada sis 

mesos, o sempre que sigui 

necessari, per a una revisió

dental.

Cuideu-vos les ungles

• Si teniu diabetis o 

mala circulació (malaltia 

vascular), pregunteu al metge 

o la infermera com us heu de 

cuidar les ungles.

• Mantingueu les ungles ben 

tallades i llimades. Renteu-

vos-les per sota cada dia.

• Talleu-vos les ungles dels 

peus rectes, sense arrodonir-

les. Talleu-les arran

del dit. No talleu les puntes 

dels costats.

• Si no podeu cuidar-vos les 

ungles, demaneu que us ajudin.
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Moure’s i mantenir 
postures adequades   

1

La capacitat de moure’s 

lliurement i amb facilitat és 

una part essencial de la vida. 

El moviment i la postura tenen 

molt a veure amb el benestar i 

reflecteixen l’estat general de 

la persona.

Fer exercici físic de forma 

regular augmenta l’esperança 

de vida i ajuda a mantenir 

la salut física i mental. 

És recomanable realitzar 

l’exercici integrant 

l’activitat física en la vida 

quotidiana: caminar, pujar 

escales, passejar, etc. Fer 

exercici físic no implica 

arribar a fer un esforç “de 

competició”; nivells raonables 

d’exercici són ja beneficiosos. 

Els beneficis de la pràctica 

regular d’exercici físic són, 

entre altres:

• Ajudar a disminuir l’estrès.

• Prevenir l’excés de pes.

• Reduir el risc de patir 

malalties com l’obesitat, la 

hipertensió, la diabetis.

• Ajudar a sentir-se millor, 

amb més energia, a relaxar-se, 

a reduir l’estrès, a dormir 

millor i tonificar els músculs.

• Ajudar a mantenir el sistema 

nerviós en bona forma. El 

cervell s’enforteix perquè 

rep una major irrigació 

sanguínia i aportació d’oxigen 

a través de la sang. Millora 

el rendiment cerebral i, amb 

això, la capacitat de reacció, 

d’orientació i de control.

• Augmentar la producció 

d’endorfines (hormona lligada a 

la sensació de benestar).

• Estimular la creativitat 

i la capacitat afectiva 

  

Moure’s, mantenir 
postures i utilitzar 
peces de vestir adequades  

4
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i millorar la memòria i 

l’autoestima.

• Enfortir els músculs i els 

ossos i mantenir la funció de 

les articulacions.

Com a activitat física 

regular es recomana caminar 

diàriament de 30 a 60 minuts, 

ja que això és un exercici 

molt complet que, practicat 

amb regularitat, aporta 

els beneficis descrits i és 

assequible per a tothom.

En caminar es posen en 

moviment gairebé tots els 

músculs del cos i es respira 

més profundament sense forçar 

el cos en excés, de manera que 

es beneficia la salut general. 

Només cal avançar al ritme que 

el cos demani i anar equipats 

amb un calçat còmode.

El ball és un exercici que, 

a més del moviment, convida 

els sentits a participar-hi i 

també millora i estimula la 

coordinació. Altres exercicis 

beneficiosos són el tai-txi, 

el ioga, nedar, anar amb 

bicicleta o fer bicicleta 

estàtica i anar d’excursió.

Algunes recomanacions abans de 

començar a realitzar activitat 

física

• Cal establir el mateix 

programa segons la condició 

física. Si fa temps que no es 

fa activitat física regular, 

cal començar a poc a poc. 

Es pot començar caminant 10 

minuts, quatre dies a la 

setmana, a una velocitat 

que resulti còmoda i anar 

augmentant progressivament el 

temps.

• Cal utilitzar roba còmoda i 

sabates apropiades.

• Cal ser constant. Qualsevol 

exercici dóna resultats 

només sobre la base de la 

constància.

• Cal establir metes amb 

 



3

realisme.

• Si es camina i fa sol, 

cal utilitzar una gorra i 

protector solar.

• Gaudir de la sensació de 

benestar que proporciona 

l’exercici constant i 

que segurament es veurà 

reflectida en totes les altres 

activitats.

• Compassar la respiració, 

inhalar i exhalar a ritme de 

la marxa, fent respiracions 

profundes de tant en 

tant. Sempre que sigui 

possible caminar per espais 

oberts(parcs o jardins), 

d’aquesta manera, a més de fer 

exercici físic, millorarem 

l’oxigenació. Observar la 

respiració i l’entorn en 

caminar ajuda a calmar la ment 

i a mantenir-nos en el moment 

present.

• És important escoltar i 

sentir el cos. Si s’està 

cansat o se sent algun dolor o 

mareig, s’ha de disminuir la 

velocitat o fer una pausa fins 

a la recuperació completa.

• Cal prendre aigua amb glops 

petits.

Roba adequada

La utilització de peces de 

vestir adequades té a veure 

amb la protecció del cos 

davant les inclemències 

del temps. També compleix 

una funció social, ja que 

s’utilitzen diferents robes 

per a diferents situacions. 

Segons l’hora del dia o 

l’activitat que es realitza, 

les persones es vesteixen amb 

roba diferent per anar a una 

festa, a treballar, a fer 

esport, etc.

La utilització de roba 

adequada té una relació 

directa amb el benestar. La 

persona 

es vesteix 

segons el 

seu estat 

d’ànim, però 

tanmateix, 

la roba i els complements 

tenen el poder d’afavorir 

sentir-se bé, donar seguretat 

en determinades situacions o, 

al contrari, poden fer sentir 

incòmode si no està d’acord 

amb la situació, hora del dia, 

etc. La roba té diferents 
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significats en les diferents 

cultures, així com una 

simbologia diferent per a cada 

persona.

Recomanacions generals

• Com a norma general, la 

roba ha de ser còmoda, 

transpirable, de teixits 

naturals com el cotó, el lli, 

la llana, i ha de permetre 

la llibertat de moviments. 

No ha d’oprimir la cintura, 

les espatlles o qualsevol 

part de les cames. Sempre es 

tindran en compte els gustos 

personals, ser elegants o 

vestir-se amb l’estil que més 

afavoreixi.

• Les sabates han de ser 

còmodes i transpirables, amb 

la punta rodona, amb espai 

suficient per a tots els dits 

i el taló ample per suportar 

bé el pes del cos, qualsevol 

problema amb els peus 

repercuteix en tot el cos.

• Tant les sabates com les 

sabatilles és millor que 

siguin tancades per darrere 

per així evitar caigudes 

accidentals. L’ús continuat 

de sabates, sabatilles o 

esclops que es porten de 

retaló perjudiquen seriosament 

els peus perquè obliguen a 

fer servir els dits per no 

perdre’ls i aquests acaben 

adquirint males postures.

• Els talons massa alts o 

molt fins poden produir tensió 

als malucs i els genolls. Les 

sabates s’han d’adaptar bé al 

peu, un suggeriment és comprar 

a última hora de la tarda 

que és quan el peu està més 

“inflat”.

Colors i benestar

La investigació en 

cromoteràpia aporta bases 

científiques sobre la influència 

del color en la salut i el 

benestar. La cromoteràpia és 

un mètode d’harmonització 

i d’ajuda a la salut i al 

benestar per mitjà dels 

colors. Els colors corresponen 

a vibracions que tenen 

velocitats, longituds i ritmes 

d’ona diferents. Aquestes 

exerceixen una influència 

física, psíquica i emocional 

de la qual no s’és conscient 

normalment i que ajuda 

l’energia vital a arribar 

a un estat que facilita 

l’autosanació. La utilització 

 



 

terapèutica dels colors no 

està limitada a la roba sinó 

que s’assoleixen els beneficis 

igualment utilitzant colors en 

l’alimentació, l’entorn, etc.

Significat dels colors

Vermell

La paraula clau del vermell 

és energia. Si falta 

energia mental 

fins per pensar, 

és aconsellable 

utilitzar alguna 

roba de color 

vermell.

És un color estimulant. 

Es considera que exerceix 

estímul sobre el cor i el 

sistema circulatori. En 

l’àmbit psicològic facilita 

l’extraversió, de manera que 

pot resultar útil vestir 

alguna peça vermella i 

envoltar-se d’objectes o flors 

vermelles especialment si la 

timidesa i l’immobilisme no 

deixen avançar. El seu abús 

pot provocar agressivitat, 

irritació i fatiga.

Taronja

La paraula clau 

del taronja és 

alegria. És el símbol de 

l’energia femenina, de la 

creació, l’amistat, la vida, 

l’alegria i la felicitat. 

Influeix en la vitalitat 

física i intel·lectual. En 

el pla psicològic afavoreix 

els processos d’eliminació de 

residus, tracta l’aflicció, 

el pesar, la pèrdua, les 

dificultats de relació i els 

problemes d’introversió, 

afavoreix els canvis i dóna 

valor per afrontar la vida. 

Quant a la seva influència 

sobre el físic, activa el 

sistema immunitari, expandeix 

els pulmons i actua sobre 

la melsa i el pàncrees. La 

roba de color taronja ajuda 

a equilibrar, augmenta 

l’optimisme i el to sexual i 

disminueix les inhibicions. 

Quan hi ha dificultat per 

expressar els propis processos 

mentals pot ajudar utilitzar 

alguna roba o complement de 

color taronja.

Groc

La paraula clau del groc és 

distanciament. 

Simbolitza la llum 

del sol, s’associa 
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a l’alegria, la felicitat, la 

intel·ligència i la saviesa. 

Estimula el cervell i el 

sistema nerviós, facilita la 

concentració, millora els 

reflexos, ajuda a concretar 

objectius i a superar pors, 

facilita trobar el sentit a 

la vida, l’assimilació dels 

aliments, la digestió i la 

relaxació. Els aliments de 

color groc afavoreixen la 

pèrdua de pes, ja que eliminen 

l’excés de greix del cos. 

És un eficaç antidepressiu. 

Facilita prendre distància de 

les situacions que ens tenen 

atrapats.

Verd

La paraula clau del verd 

és equilibri. 

És el color de 

l’equilibri, 

l’harmonia, el 

creixement i 

l’esperança. Afavoreix 

la relaxació física, té 

propietats antisèptiques i 

desintoxica. Té la capacitat 

d’infondre tranquil·litat, 

benestar i sensació de 

frescor.

És un bon remei per alleujar 

l’estrès i el cansament, ajuda 

en els problemes de fetge i 

en els mals de cap i retorna 

l’estabilitat. El verd és 

el color de la natura per 

excel·lència. Els aliments 

verds desintoxiquen, augmenten 

el vigor i la resistència 

física i tonifiquen el cos. 

Facilita mantenir equilibrats 

els pensaments

Blau

La paraula clau del blau és 

relaxació. Simbolitza la pau i 

la tranquil·litat. 

És el color del 

cel i del mar, 

està associat amb 

l’estabilitat i la 

profunditat. Representa la 

lleialtat, la confiança, la 

saviesa, la intel·ligència, la 

fe, la veritat, la inspiració, 

la pau i la tranquil·litat. 

Utilitzar el blau quan no s’és 

capaç de pensar amb calma o 

per millorar la paciència.

Violeta

La paraula clau 

del violeta és 

dignitat. Simbolitza 

l’espiritualitat 
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i la intuïció. Es relaciona 

amb les aspiracions 

espirituals més elevades, 

amb la creativitat i la 

consciència. Es considera útil 

per a combatre infeccions, 

ja que estimula la producció 

de leucòcits (cèl·lules de 

defensa). Resulta favorable 

per alleujar els mals de cap i 

els trastorns nerviosos. Ajuda 

a millorar l’autoestima

Blanc

S’associa a la 

llum, la bondat, la 

innocència, la puresa 

i la virginitat. Es 

considera el color 

de la perfecció. Significa 

seguretat, puresa i neteja, 

en general, té una connotació 

positiva. Pot representar un 

inici afortunat.

Negre

Representa el poder, 

l’elegància, la 

formalitat, la mort i el 

misteri. És el color més 

enigmàtic i s’associa a la 

por i al desconegut (“el futur 

es presenta molt negre”, 

“forats negres”, etc.). També 

s’associa al prestigi i a la 

serietat.

Marrons i terrosos

Resulten càlids i 

aporten seguretat.

Grisos

Donen molt joc 

per ressaltar 

altres colors, 

però resulten poc 

inspiradors en 

  si mateixos.

Rosats

Confereixen calidesa

7
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Dormir i descansar

1

El son i el descans són 

essencials per a la salut 

i el benestar. Dormir les 

hores necessàries és la 

millor manera de recuperar 

l’energia, de “recarregar”, i 

és una activitat absolutament 

necessària per a l’ésser humà 

(si s’intenta suprimir el son 

de forma contínua, apareixen 

alteracions en l’organisme). 

La necessitat d’hores de son 

varia en cada persona i en 

diferents situacions. 

El significat del descans és 

diferent per a cada persona 

i no suposa necessàriament 

inactivitat. El descans 

implica calma, relaxació i 

estar lliure d’ansietat, de 

manera que es pot descansar 

caminant de manera suau per un 

entorn agradable, escoltant 

música, etc. 

Dormir bé és fonamental per 

a qualsevol persona; permet 

estar alerta durant el dia, 

concentrar-se, fer bé les 

activitats diàries i ser més 

tolerant. També és fonamental 

per tenir una bona salut i 

prevenir l’aparició prematura 

de l’envelliment, així com 

per reduir factors de risc de 

certes malalties, com l’infart 

i la depressió. Són diversos 

els factors que influeixen 

en la qualitat del descans, 

aconseguir mantenir uns hàbits 

adequats en anar a dormir n’és 

un dels principals. 

Les rutines abans de dormir 

són molt importants, ja que 

Dormir i descansar. 
Jugar, recrear-se, 
divertir-se 
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d’aquesta manera s’acostuma 

el cos a seguir un cicle 

regular. Les necessitats de 

son varien al llarg de la vida 

(per exemple: adults unes 7-8 

hores, a partir dels 70 anys, 

6 hores solen ser suficients). 

Quan no es dorm amb facilitat 

durant les hores necessàries o 

no es produeix un bon descans 

durant un temps prolongat, 

això pot indicar preocupacions 

o conflictes sense resoldre. 

Les accions adequades 

de dormir i descansar 

contribueixen a la bona 

qualitat del son, el que 

redunda en el manteniment de 

les funcions fisiològiques, 

psicològiques i socials durant 

la vigília.  

Recomanacions per mantenir uns 

bons hàbits de son 

• És convenient seguir un 

horari regular, procurar anar 

a dormir i llevar-se a la 

mateixa hora (tenint activitat 

laboral o no). No desplaçar 

més de 2 hores el moment de 

llevar-se els caps de setmana 

(suposant que durant la 

setmana es descansin les hores 

suficients). 

• Cal dedicar un moment abans 

d’anar a dormir a revisar com 

ha anat 

el dia, 

si cal, 

anotar 

les coses 

pendents, 

les coses 

que ens 

preocupen, 

etc., això 

permet 

desconnectar amb més facilitat 

i alliberar la ment de 

continuar donant-hi voltes. 

• Abans d’anar a dormir, cal 

realitzar activitats relaxants 

(dutxar-se, escoltar música, 

fer l’exercici d’atenció a 

la respiració...), i evitar 

situacions que activin o 

impliquin emocionalment. 

• No quedar-se adormit amb 

la ràdio o la televisió 

engegades, durant el son, 

l’oïda ho capta tot i ho grava 

en la ment, sense discernir si 

són coses bones o dolentes. 

• Cal evitar tenir televisió 
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al dormitori. 

• Cal prendre un sopar lleuger 

2-3 hores abans d’anar a 

dormir. Cal evitar cítrics 

(activen el sistema nerviós), 

estimulants (cafeïna, cua, 

te, xocolata...) i begudes 

alcohòliques abans d’anar a 

dormir. Es pot prendre alguna 

infusió relaxant (valeriana, 

til·la...) o llet calenta. 

• Cal utilitzar roba còmoda 

per anar a dormir. 

• L’habitació ha de ser 

agradable, silenciosa, 

fosca, ventilada i amb una 

temperatura agradable. 

• Si s’està acostumat a la 

migdiada, la durada adequada 

és d’uns 20 a 30 minuts.  

Divertir-se.  Jugar o 

participar en activitats 

recreatives, recrear-se

L’esbarjo o els jocs, en 

contrast amb el treball, 

són activitats que es duen 

a terme per diversió i no 

per obtenir una finalitat 

productiva. L’essència del 

joc sorgeix quan l’acció es 

fa pel gust de fer. El joc és 

una funció elemental de la 

vida humana, fins al punt que 

no es pot pensar en absolut 

la cultura humana sense 

aquest component. El joc és 

anterior a l’escriptura i, per 

descomptat, a la ciència. El 

joc té la seva pròpia lògica i 

les seves pròpies lleis. 

Des del punt de vista del 

desenvolupament integral de la 

persona, el joc té un paper 

fonamental, ja que constitueix 

un camp de desenvolupament de 

les facultats de la persona, 

no només en l’ordre racional, 

sinó també en l’ordre de la 

imaginació, de la corporeïtat, 

de la memòria, etc. En 

el procés de construcció 

personal, el joc té un paper 

molt important. 

Es pot entendre el joc 
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com una activitat física 

o intel·lectual gratuïta 

que permet diversió, 

tranquil·litat i plaer. Jugar 

exigeix gairebé sempre un 

“jugar amb”, és a dir, té 

una dimensió ineludiblement 

relacional. Això vol dir que 

el joc és un tipus de relació 

que es dóna, d’una manera 

especial, en el món afectiu, 

perquè l’ésser humà juga amb 

altres persones, encara que 

també pot fer-ho amb ell 

mateix, sabent que exigeix 

la duplicació de plans en la 

consciència. 

En els nens, el joc 

és fonamental per al 

desenvolupament harmònic de 

totes les seves capacitats. 

Aquesta part relacional del 

joc és essencial en el nen ja 

que l’ajuda en el procés de 

socialització d’una manera 

divertida i agradable. 

No obstant això, s’ha de 

supervisar atentament la 

utilització de videojocs com 

a font d’entreteniment (cal 

vigilar-ne el tipus, ja que 

n’hi ha alguns que estimulen 

la creativitat, altres són 

passius i altres són molt 

agressius). 

Recrear suposa, en altres 

ocasions, no fer res, 

simplement deixar-se portar 

pels esdeveniments, gaudint de 

la sorpresa del moment, o bé 

escoltar música, xerrar amb 

els amics, passejar, etc. 

És important dedicar cada dia 

una mica de temps a realitzar 

alguna activitat que permeti 

deixar a part els problemes i 

les preocupacions, trencar la 

rutina i augmentar el benestar 

intern.
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Evitar perills (físics 
i psicològics) i evitar 
lesionar altres persones   

1

Aquesta activitat d’evitar 

perills recull no només 

aspectes relacionats amb 

riscos físics sinó que 

incorpora altres situacions 

que tenen una repercussió en 

el benestar psicològic de les 

persones. 

Seguretat física: potser hi ha 

més factors que influeixen en 

la seguretat de les persones 

però els que s’enumeren a 

continuació constitueixen un 

bon punt de partida:

     • Actuacions de la 

persona mateixa per mantenir 

la seva salut. Controls de 

salut apropiats per a cada 

edat. Fomentar hàbits de 

vida saludables, revisions 

sistemàtiques i prevenció de 

determinades malalties per 

mitjà de les vacunes. 

• Evitar hàbits tòxics com 

l’alcohol o el tabac, que tant 

ens perjudiquen a nosaltres 

com als altres. 

• Fomentar l’exercici físic ja 

que contribueix a millorar la 

condició física, a mantenir 

la capacitat de reacció a 

estímuls potencialment nocius, 

promou l’estat emocional 

positiu i augmenta el benestar 

psicològic. 

• Compliment del pla 

terapèutic establert en cas de 

patir algun problema de salut. 

• Els dèficits sensorials, com 

la disminució de la visió, de 

la sensibilitat tàctil, de 

l’audició, de l’estabilitat, 

suposen un risc per a la 

seguretat física ja que es 

poden produir accidents, 

caigudes, cremades, etc. 

Fomentar el manteniment de les 

ulleres, audiòfons i altres 

elements que faciliten les 

activitats de la vida. 

• La nostra casa i l’espai 

públic on vivim (carrers, 

places, etc.) han de ser 

segurs i permetre desplaçar 

amb relativa comoditat. S’ha 

Evitar perills físics i 
psicològics. Autoestima 
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2

de comptar amb dispositius 

d’ajuda com rampes, agafadors, 

baranes entre d’altres per fer 

l’entorn més segur. 

• A casa fomentarem les 

mesures per prevenir perills:

 

- Els sistemes de calefacció 

han de ser segurs i 

homologats, cal evitar 

brasers, estufes de flama, 

etc. que poden provocar 

intoxicacions per mala 

combustió, cremades i 

incendis. 

- A la cuina, cal  escollir 

elements homologats (cuines 

de gas o elèctriques. La 

cuina s’ha de mantenir neta 

i ordenada per evitar-hi 

accidents. 

• La conservació dels aliments 

ha de tenir en compte les 

mesures higièniques adequades 

i la caducitat. 

• Mantenir la casa neta i 

ordenada, sense trastos o 

obstacles pel mig que puguin 

produir caigudes, incloses les 

catifes. Els terres no han de 

relliscar. 

• El bany ordenat i sense que 

hi hagi aparells elèctrics 

endollats que no s’han 

d’utilitzar si no estem ben 

secs, per evitar descàrregues 

elèctriques. 

• Prendre mesures per evitar 

insectes i altres animals 

perjudicials. 

• Protecció contra els 

productes químics tòxics. No 

s’han de barrejar sabons, 

lleixius i detergents. Cosa 

que pot provocar vapors 

tòxics. 

• Posar especial atenció en 

les escales i tamborets i no 

pujar-hi si no és absolutament 

imprescindible i  si s’ha de 

pujar, cal fer-ho amb totes 

les garanties. 

• Si tenim animals domèstics, 

hem de cuidar-los bé i 

extremar-ne la higiene, a més 

de portar-los al veterinari 

per al seguiment de la seva 

salut i les vacunacions. 

• Utilitzarem els medicaments 

que ens ha recomanat el 

metge i no hem d’acumular 

medicaments a casa. Cal 

respectar les pautes 

prescrites i desaconsellar 

l’automedicació. Els 
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medicaments que no utilitzem 

hem de portar-los a un punt de 

recollida. 

• A causa de l’edat o per 

algunes malalties pot haver-

hi una disminució del to 

muscular i els moviments ser 

més lents, pot donar-se una 

menor sensibilitat tèrmica, 

dolorosa, auditiva, etc. 

aquest procés “normal” lluny 

d’espantar o preocupar, només 

requereix que ens hi adaptem. 

En el cas de la disminució 

de la sensació tàctil, de la 

sensibilitat tèrmica i la 

dolorosa profunda extremarem 

les precaucions.  

• Seguir i fomentar les normes 

de seguretat en el treball. 

• Fomentar comportaments de 

la persona respecte a les 

recomanacions de seguretat 

viària establertes. Els adults 

i els nens han de respectar 

les recomanacions a l’hora de 

desplaçar-se en un vehicle: 

bicicleta, moto, cotxe, etc. 

Per exemple, ús de cinturó 

de seguretat si es viatja en 

cotxe, el casc si es viatja en 

moto, etc.  

Els aspectes de seguretat 

psicològica es plantegen 

seguint les recomanacions de 

salut mental. Es defineix la 

salut mental com la capacitat 

d’estimar, gaudir, treballar i 

tolerar-se un mateix i tolerar 

els altres. Per cuidar la 

salut mental i evitar-ne el 

deteriorament, es recomana 

prestar especial atenció a dos 

aspectes fonamentals: tenir 

cura d’un mateix i cuidar la 

relació amb els altres. 

Es recomanen les actuacions 

següents: 

• Identificar les situacions 

que produeixen malestar 

psíquic i desenvolupar eines 

per afrontar-les. 

• Identificar els mecanismes 

que s’utilitzen per compensar 

(menjar, compres... etc.), i 

explorar els sentiments que 

produeixen. 

• Identificar les activitats 

i situacions que produeixen 

benestar i satisfacció. 

• Identificar les pròpies 

capacitats i la manera de 

potenciar-les. 
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• Identificar les pròpies 

limitacions i la manera 

d’acceptar-les. La 

identificació i l’acceptació 

dels aspectes propis i 

de l’entorn que generen 

malestar és el primer pas per 

resoldre’ls. 

• Les presses i l’estrès, 

tan habituals en la societat 

actual, també són un factor 

de risc que ens poden afectar 

tant en l’àmbit físic 

(l’organisme funciona a marxes 

forçades), com en l’àmbit 

psicològic (normalment, s’està 

tan ocupat que el temps de 

descans no té la qualitat 

suficient com per recuperar-

nos). 

• Hi ha mecanismes que la 

persona utilitza per alliberar 

tensions i per afrontar les 

situacions difícils. Quan 

aquests mecanismes es fan 

servir de manera conscient són 

útils perquè faciliten que la 

persona elabori les respostes 

de manera conscient. En canvi, 

si la persona no compta amb 

mecanismes efectius per 

manejar les tensions, aquestes 

s’acumulen i reacciona, de 

vegades, amb agressivitat cap 

a ella mateixa i cap a les 

persones de l’entorn. 

• Evitarem els maltractaments, 

tant físics com psicològics, 

en l’entorn familiar, 

laboral o social. En les 

situacions de violència, 

s’estableix de vegades una 

dependència emocional que fa 

que, en moltes ocasions, es 

neguin o es justifiquin els 

maltractaments. És important 

comptar amb recursos de suport 

dins de la comunitat. 

• Evitarem la violència 

intergeneracional i adoptarem 

mesures de prevenció contra 

el maltractament físic o 

psíquic. Evitarem la violència 

contra les dones. En ambdós 

casos, podem contactar amb les 

organitzacions i  institucions 

que poden oferir ajuda, suport 

i orientació.  

Autoestima 

L’autoestima és l’apreciació 

subjectiva del propi jo, 

un tret de la personalitat 

modificable segons la percepció 

 



 

dels altres, els èxits 

aconseguits i els missatges 

rebuts. Sempre és un grau (es 

té en major o menor mesura) i 

se sol detectar en psicologia 

a través de qüestionaris, si 

bé no hi ha un mètode fiable, 

ja que és una percepció 

subjectiva. Es comença a 

formar als 5-6 anys i va 

afermant-se amb el creixement.

Components de l’autoestima

Les persones amb una bona 

autoestima acostumen 

a presentar aquestes 

característiques:

• Confiança en les seves 

capacitats

• Bon concepte d’elles 

mateixes

• Sentit de pertinença a un 

grup, relacions socials

• Atribució correcta de 

responsabilitats

• Assertivitat i optimisme

• Capacitat d’assumir els 

canvis a la pròpia vida, 

sensació de control

• Interpretació acurada dels 

missatges aliens

• Sentiment d’ésser estimat

• Autoconeixement i acceptació 

de la pròpia personalitat

Recomanacions per fomentar 

l’autoestima

- Dedica un temps per estar 

a soles i valorar el que 

t’envolta i agrada. Prendre 

consciència de la pròpia 

respiració. 

- Que et coneguis tu mateix, 

pot ajudar escriure els 

pensaments. 

- Escriu una llista de les 

coses que t’agraden de tu 

mateix. 

- Recorda moments importants 

de la vida on vas assumir 

el control amb una decisió 

adequada. És important buscar 

allò que ens fa sentir bé. 

- Identifica coses que t’agrada 

fer, i escriu els motius pels 

quals et permetràs fer-les 

més. 

- Descriu moments en què vas 

realitzar un somni, i el que 

vas sentir. 

- Descriu moments en els quals 

has deixat anar alguna cosa i 
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t’has sentit alliberat. 

- Pensa en les persones del 

teu voltant que estimes i 

t’estimen, pensa a dir-los 

quant les valores i observa’n 

la reacció. 

- Cuida’t. 

- Pensa en positiu. 

- Defineix un petit objectiu i 

completa’l.

- Sigues més actiu, fes una 

mica d’exercici. 

- Acaba una cosa que hagis 

postergat. 
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L’ésser humà desenvolupa les 

actituds cap a si mateix 

a través de la interacció 

social, de la comunicació amb 

les persones significatives 

i de la interpretació de la 

percepció que els altres tenen 

d’ell. La base de tota relació 

és entendre’s un mateix i 

entendre els altres. Una de 

les facetes més importants de 

l’existència és la relació amb 

els altres. 

La comunicació és un procés 

dinàmic que inclou tant 

l’expressió verbal com la 

no verbal (com es mouen les 

mans, l’expressió de la 

cara, la postura, etc.). Per 

mitjà de la comunicació es 

poden expressar sentiments, 

intercanviar idees, opinions i 

informacions i moltes altres 

coses més. 

En la comunicació, s’hi inclou 

l’expressió de la sexualitat. 

Hi estan involucrats tots els 

sentits i és molt important 

mantenir-los actius, evitar 

que es deteriorin i, si cal, 

revisar-los periòdicament. 

Altres factors que influeixen 

en la comunicació són els 

relacionats amb l’aparell 

locomotor. A tall d’exemple, 

si una persona no pot 

desplaçar-se de manera 

autònoma, és possible que 

en alguns moments es trobi 

aïllada del seu entorn. 

És important practicar un 

exercici que afavoreixi el 

bon funcionament de l’aparell 

locomotor. 

Mantenir i preservar la 

memòria facilita les relacions 

i la comunicació. La 

participació en la societat 

civil, en associacions, en 

ONG, així com en tot tipus 

d’activitats lúdiques també 

afavoreix les relacions i la 

comunicació. 

Mantenir-se informat a través 

Comunicar-se i 
interactuar socialment. 
Manejar les pròpies emocions 
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de la ràdio, la TV, la premsa, 

revistes i internet facilita 

conèixer millor el propi 

entorn. 

La sexualitat és una altra 

expressió de la comunicació. 

En les relacions sexuals hi ha 

una comunicació amb una altra 

persona que es manifesta per 

mitjà de l’actitud, de les 

fantasies, de la paraula i 

dels gestos. 

Els motius pels quals 

s’estableix una relació sexual 

són diversos i cada persona 

els accepta segons el seu codi 

moral. L’edat produeix canvis 

en l’organisme, però aquests 

no haurien de ser impediment 

per gaudir de la sexualitat. 

A més s’hi inclouen les 

carícies, les abraçades i els 

petons. 

Les persones es poden 

relacionar amb altres persones 

del sexe oposat, del mateix 

sexe o amb un mateix, només 

depèn de l’elecció. 

La sensualitat reverteix en 

noves formes de plaer, en una 

major atracció i capacitat 

d’estimar de les persones. 

El fet d’aprendre a estimar i 

gaudir és una tasca diària que 

ha de superar pors personals, 

augmentar l’autoestima i 

l’autoconfiança de cada persona 

sense lesionar l’autoestima 

dels altres, desitjant 

compartir les vivències 

personals. Per gaudir d’una 

sexualitat saludable és 

necessari el coneixement i 

l’acceptació d’un mateix, 

de les maneres d’aconseguir 

plaer, tabús, fantasies, 

expectatives, etc., així com 

respecte i complicitat amb 

un mateix i amb l’altre i 

confiança mútua per compartir 

tots els aspectes relacionats 

amb la sexualitat. 

Sentir el sol a la pell, un 
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bany d’escuma o un massatge 

també són formes de sensualitat 

que ajuden a sentir-se viu i 

actiu 

Algunes eines per millorar la 

comunicació amb un mateix i amb 

les persones de l’entorn

L’escriptura és un bon recurs 

per facilitar la comunicació 

i alliberar emocions i 

tensions acumulades durant 

molt de temps. Es presenten a 

continuació diferents maneres 

d’utilitzar l’escriptura que 

han resultat d’utilitat per a 

la salut i el benestar. 

Escriptura testimoni 

És la més senzilla i 

espontània, es tracta 

d’escriure sobre un capítol de 

la nostra vida, una evocació 

o record i deixar que el 

sentiment porti la nostra mà. 

Escriptura imaginativa

És la que obre les portes al 

subconscient, per a ella cal 

connectar lliurement amb els 

somnis i fantasies i deixar-se 

fluir sense jutjar. 

Escriure cartes 

És la manera més sòlida de 

lliurar-se dels mals records 

que ens dóna una relació 

mal viscuda (pares, amics, 

marit). Escriure una carta que 

potser mai llegirà ningú ens 

reconciliarà amb nosaltres i 

els que van participar a la 

relació. 

Quan hi ha conflictes per 

resoldre amb persones del 

nostre entorn, que no sabem com 

abordar o que quan s’intenta 

parlar sembla que no ens 

escoltem, una carta ajuda a 

aclarir la situació, després 

es pot decidir si enviar-la 

o lliurar-la a la persona a 

qui va dirigida o simplement 

utilitzar-la per aclarir-nos  i 

després estripar-la. 

També resulta efectiu en les 

situacions de dol, escriure una 

carta al difunt on s’expressi 

tot el que no s’ha dit. 

Escriptura de buidatge 

emocional 

Es recomana escriure al vespre, 

ja que és el moment en què 

la ment conscient està més 
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cansada i té menys capacitat 

de repressió, el que permet 

donar sortida a les tensions 

acumulades en el subconscient. 

S’agafa un full en blanc i es 

comença a escriure qualsevol 

cosa sense importància, 

es permet que flueixi el 

pensament, es veurà com la mà, 

a vegades,  escriu gairebé 

sola. Pot sortir una lletra 

que sembla que després no es 

podrà llegir, però no importa, 

l’objectiu és buidar les 

tensions i emocions reprimides 

en el subconscient, de fet és 

millor no intentar rellegir 

sinó destruir l’escrit un cop 

finalitzat. 

Llistat de temes pendents 

Si hi ha alguns problemes 

pendents de resoldre o alguna 

activitat que cal fer, és 

útil fer un llistat de temes 

pendents o explicitar per 

escrit una pregunta clara 

sobre el que preocupa, de 

manera que s’alliberi la ment 

conscient de donar voltes. 

Un cop anotats els problemes 

i / o explicitades les 

preguntes, de vegades es té 

un flaix d’intuïció sobre com 

resoldre’ls, és el moment de 

tornar a agafar la llibreta 

d’anotacions i escriure 

la resposta o solució del 

problema plantejat. 

Diari personal 

En un ‘diari personal’ 

s’anoten fets, pensaments 

i reflexions, així com els 

fets més importants que es 

donen cada dia. Es poden 

utilitzar formes d’expressió 

col·loquial i es pot fer ús 

de les modalitats d’elocució 

narrativa, expositiva etc. És 

un diari íntim que facilita 

la reflexió personal i 

l’autoconeixement que permet 

expressar-nos tal com som, ja 

que és una escriptura privada 

a la qual només nosaltres 

tenim accés o la persona que 

nosaltres permetem accedir-hi. 

Escriure un diari personal 

permet veure el que dificulta o 

bloqueja el propi avanç cap a 

 



 

una vida més feliç i completa. 

Escriure sobre el que se sent 

i es pensa és una de les 

millors formes d’aprofundir 

en un mateix, descobrir el 

que agrada i desagrada de la 

vida i identificar els canvis 

necessaris per assolir el 

benestar.

Recomanacions 

• Crear un ambient de calma: 

el silenci és un gran aliat 

per escriure i pensar en un 

mateix, encara que també es 

pot escoltar música suau 

i relaxant que facilita 

que els records i emocions 

flueixin naturalment. Seure 

en un lloc còmode, amb una 

temperatura agradable i una 

bona il·luminació que ajuden a 

concentrar-se, i assegurar-se 

que no hi haurà interrupcions. 

• Deixar fluir l’escriptura: 

pot ser que alguns assumptes 

resultin dolorosos, com els 

referents a ruptures amoroses 

i pèrdues d’éssers estimats. 

Però hi ha altres temes 

esperançadors, com iniciar 

nous projectes professionals o 

reptes personals. En qualsevol 

cas, deixar-se portar sempre 

de manera que sorgeixi de 

l’interior, sense intentar 

controlar-la, limitar-la o 

dirigir-la. 

• Ser totalment sincers: 

la sinceritat és essencial 

per arribar a un autèntic 

compromís amb un mateix. 

Cal tenir la seguretat que 

som l’únic testimoni de les 

nostres notes, per tant, es 

pot escriure lliurement, 

sense repressions i sense 

jutjar, tenint clar que a 

la vida no hi ha errors ni 

fracassos, només experiències 

i aprenentatges que ens fan 

créixer, madurar i canviar.

5

Disseny gràfic: David Thomas Castrillo
Maquetació: Gabinet de Comunicació de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat 
Identificador del registre de protocol: Clinical Trials Gov. 
Indentifier: NCT01440738 
Projecte finançat per l’Instituto de Salut Carlos III en la convocatòria corresponent a 
l’any 2009 de la concessió de subvencions del Pla Nacional de R+D+I 2008-2011, en el 
Marc de l’Acció Estratègica en Salut 2009, subprogramas de projectes d’Investigació 
en Avaluació de Teconologies Sanitàries i Serveis de Salut; amb el codi expedient 
PI09/90746 
Beca XB 2011
Premi Esteve 2012 de Recerca en l’Àrea d’Infermeria

 



 

 

 

1

Sentir-se útil és una 

activitat fonamental de 

l’ésser humà. Qualsevol 

persona vol que se la 

necessiti. Quan algú sent que 

ja ningú ho necessita, perd 

les ganes de viure. La seva 

vida es va apagant a poc a 

poc. Està demostrat que en 

aquesta situació la persona 

baixa les seves defenses i 

emmalalteix  més fàcilment.  

Antoni Blay descriu quatre 

etapes en el procés d’evolució 

/ maduració de la persona 

en relació al sentiment 

d’utilitat amb el treball que 

realitza. 

• 1a etapa. Al principi de 

l’activitat professional i 

/ o familiar, la persona 

la desenvolupa com una 

obligació, com una necessitat 

de guanyar-se la vida o de 

tenir cura de la família. En 

la mesura que aconsegueix 

èxit i progrés i que la 

família, caps o companys, 

reconeixen els seus esforços, 

se sent més feliç, si no 

ho aconsegueix, se sent 

desgraciat. En aquest cas, 

la persona està obligada a 

esforçar-se. 

• 2a etapa. Més endavant, 

quan la persona ja ha 

aconseguit l’èxit o el 

reconeixement, en algun 

moment s’adona que està 

perseguint un fantasma 

sense fi, perquè l’èxit i el 

reconeixement sempre són 

relatius i sempre poden 

disminuir o augmentar. Al 

final, el treball viscut 

d’aquesta manera l’hi menja 

viu a un perquè el converteix 

en esclau, en víctima de 

l’èxit. Llavors pot descobrir 

que la feina té una altra 

funció. Pot viure-ho d’una 

altra manera i sentir-se 

cada vegada més un mateix 

fent la feina. És com una 

mena d’expressió joiosa. No 

buscar alguna cosa, diners, 

Treballar; sentir-
se útil  
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prestigi, reconeixement o 

afirmació, sinó sentir-se 

creador, sentir profundament 

a un mateix, actiu, viu. En 

aquest moment tota la feina 

canvia, tota l’activitat 

varia, perquè la persona 

deixa d’estar pendent 

d’un objecte, ja sigui la 

necessitat de guanyar diners, 

de tenir èxit o que li 

reconeguin.  
 

• 3a etapa. La motivació es 

desplaça completament. No és 

un objectiu el que es busca, 

sinó el gust de fer. Per 

tant, la font de motivació 

sorgeix del mateix centre on 

neix l’acció. Per això, el 

treball realitzat d’aquesta 

manera és joiós i creatiu.  
 

• 4a etapa. Més endavant es 

descobreix que l’activitat 

viscuda així pot encara 

millorar més. És fer que el 

treball serveixi de mitjà 

d’auto expressió joiosa. És 

possible que sigui útil als 

altres i, llavors, sorgeix 

un sentit de servei, però 

un servei que es recolza 

també en el goig de fer, de 

manera que és alhora el goig 

propi i el bé dels altres 

o una ajuda o un servei 

als altres. Aquestes quatre 

fases, aquests quatre tipus 

de motivació, d’una o altra 

manera, succeeixen a totes 

les persones en el seu procés 

de maduració, creixement i 

desenvolupament, encara que 

per a cadascuna el procés és 

diferent, tant en la forma 

de manifestar-se com en la 

durada de cada fase.

En general, cada persona 

té diversos papers: el de 

dona, mare, pare, germà, fill, 

empleat, amic, membre d’un 

club esportiu, etc. 

 

Alguns rols només s’assumeixen 

durant períodes de temps 
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limitats i, al llarg de la 

vida, les persones passen 

per nombrosos canvis de rol. 

En cada un dels rols que 

vivim al llarg de la vida 

es desenvolupen amb més o 

menys intensitat les 4 fases 

descrites.  

En cada un dels rols o facetes 

de la nostra vida (dona, mare, 

pare, germà, fill, amic, etc.) 

És important identificar què ens 

fa sentir útils: 

• En l’àmbit laboral: 

sentir-se un mateix, sentir-

se actiu, sentir-se útil 

als altres, si tenim una 

feina poc gratificant trobar 

els aspectes positius del 

treball assalariat.

  

• En el manteniment de la 

cura de la vida: cuidar-

nos a nosaltres mateixes / 

es, als nostres fills, als 

nostres pares i amics. Tenir 

cura i acompanyar, no només 

si hi ha una malaltia, sinó 

al llarg de la vida.

• En l’àmbit domèstic: 

el treball de la casa ja 

sigui amb ajuda, compartit 

o per nosaltres mateixes. 

Es tracta d’un treball 

poc reconegut i aliè a 

l’economia oficial que està 

devaluat fins aparèixer com 

un no treballo, i tot i això 

podem sentir-nos útils al 

desenvolupar-la. 

 

• En l’àmbit del treball 

voluntari: participar en 

projectes que siguin del 

nostre interès. Participar 

en la vida de la societat 

civil pot enriquir i la 

nostra aportació fer sentir-

nos útils. 

 

• En el nostre temps 

d’oci: fomentar aficions, 

manualitats, oficis, 

participar en la vida de la 

societat civil, en cursos 

i programes, conèixer els 

recursos de la comunitat i 

utilitzar-los, desenvolupar 

i / o estudiar el que sempre 

hem desitjat. Sentir-nos bé 

i gaudir.

• Foment de l’autoestima: 
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per gaudir de cada un dels 

apartats anteriors. No 

hauríem de desenvolupar els 

possibles treballs i no 

estimar-nos i no valorar 

o simplement fer-ho per 

obligació. Aprendre a donar 

valor al que fem 

• Reconeixement de tot el 

treball ja sigui assalariat, 

domèstic, familiar, 

voluntari o social

• Evitar l’aïllament, 

la soledat i la pèrdua 

d’interès del nostre entorn. 

Fomentar les xarxes socials.
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