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La Guia formativa per a la promoció de la salut integral en persones grans que presentem és una de les eines
elaborades des de Activa’t: programa per a la promoció de la salut integral en persones grans.
L’objectiu principal d’aquesta guia és el foment d’un envelliment actiu i saludable mitjançant la formació
en matèries relacionades amb la salut física, nutricional i psicosocial. A través de cadascun dels apartats
presentats es treballarà la creació d’hàbits saludables, la prevenció de patologies i dependència, així com
el foment del benestar i desenvolupament personal, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
nostres persones grans.
“Activa’t: programa per a la promoció de la salut integral en persones grans” es porta a terme a través de
la realització d’accions específiques com són aquesta guia i altres activitats com tallers telemàtics, vídeos,
recursos informàtics i continguts en línia. Aquestes accions es complementen amb accions d’atenció
individualitzades.
L’associació Columbares, des del seu compromís per millorar el context social de les persones, realitza també
activitats formatives, en les quals poden participar professionals i persones voluntàries del tercer sector,
amb la finalitat d’ampliar la xarxa de recursos disponibles amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les
persones grans.
Donem les gràcies al finançament i la col·laboració de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de la Generalitat Valenciana, la qual ha donat suport a la nostra tasca i la proposta que ha fet
possible aquesta guia, junt amb la resta d’actuacions que realitzem a través d’aquest projecte per millorar la
qualitat de vida de les persones que resideixen a la Comunitat Valenciana.
L’equip tècnic del projecte “Activa’t programa per a la promoció de la salut integral en persones grans”
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1. Nutrició i alimentació
a la tercera edat
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1. QUÈ ÉS LA SALUT I QUIN LLOC OCUPA LA NUTRICIÓ?
La salut no és només l’absència de malaltia sinó també és el benestar físic, mental i social. Això a la
Tercera Edat es tradueix com una absència de malaltia, però també significa tenir un nivell funcional òptim que
ens permeta fer tasques diàries com vestir-nos, calçar-nos, dutxar-nos… A més d’un sistema de suport social
(amics, familiars, professionals de la salut…).
Cap aliment té la clau de la salut ni és la “panacea”. Per a tenir una bona salut és necessari alimentar-se
correctament. Això és combinar diferents aliments amb la finalitat de tenir tots els macronutrients (greixos,
hidrats de carboni i proteïnes) i tots els micronutrients (vitamines i minerals).
Per a obtenir tots els nutrients necessaris, hem de:
•

Tenir una dieta variada, ja que com més variada siga, més aliments entren en ella i més varietat de
nutrients tindrem. Cal intentar allunyar-se de la monotonia, ja que por molt que ens agrade un tipus
d’alimentació o plats, aquests poden no cobrir tots els nostres requeriments.

•

A més, hem de realitzar un bon repartiment de les preses, ja que és necessari realitzar de 4 a 6
menjades diàries amb les quals equilibrem tot el que prenem i evitar pics o baixades d’insulina que
puguen perjudicar el nostre organisme.

•

En relació amb el punt anterior, les menjades han de tenir unes quantitats adequades, ja que, si tot
es concentra en un parell de preses, pot ser que quan es realitzen aquestes preses estiguem ingerint
més quantitat de la que hem de prendre i no calculem bé els nostres requeriments. Normalment, quan
arribem amb molta gana a menjar en consumim més quantitat, més greixos i més hidrats de carboni i
menys fruita i verdura, portant així una dieta poc equilibrada.

•

És necessari hidratar-se correctament a través de l’aigua i també de productes amb elevat percentatge
d’aigua com fruita i verdura. Això farà que tinguem un millor trànsit intestinal, un millor funcionament
de les nostres cèl·lules i, per tant, un menor nombre de patologies o problemes deguts a la deshidratació

•

S’han de conèixer les bases d’una alimentació equilibrada, amb l’objectiu d’enderrocar mites i poder
tenir eleccions d’aliments més saludables.

Enllaços:
VÍDEO

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Materiales_EstilosdeVidaSaludable.htm
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/mapaWebGrupos.do?grupo=Personas%20Mayores
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2. BASES D’UNA ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA
La primera base que cal recalcar és que la nostra alimentació diària i el nostre plat tinguen en la seua
majoria fruita i verdura, en la base de la piràmide alimentària actual hi ha la fruita i verdura. Els mites pel que fa a
la fruita i verdura són nombrosos, com que només es poden prendre tres peces de fruita, que la fruita engreixa…
tot això no és cert, la fruita i la verdura posseïxen molta aigua, vitamines i minerals, per la qual cosa alimentar-se
d’aquests productes és beneficiós, tant per la seua aportació nutricional com pel seu baix contingut calòric (a
causa de l’elevat contingut d’aigua i de fibra que fa que siga un bon aliment per a la baixada de pes i millora de
patologies).
Al segon estrat, ens trobem els aliments integrals. En aquest grup, trobem tots els grans integrals (blat,
sègol, ordi, dacsa, arròs, quinoa, lli…), les pastes i els pans integrals, també hi ha els llegums que comparteixen
estrat entre aquest i el de dalt que és el de las proteïnes..
A l’estrat tercer, trobem les proteïnes. Ens referim a proteïnes a aquells aliments que contenen
aminoàcids, és a dir carns, peixos, ous, lactis i lleguminoses. Les lleguminoses són les úniques proteïnes de
caràcter vegetal, això vol dir que ens aporten aminoàcids, però sense els perjudicis d’altres aliments com greixos
saturats o colesterol. Els llegums per sí sols són molt pocs els que tenen els aminoàcids essencials complets, per
això cal combinar-los amb els cereals integrals per crear aquests aminoàcids complets (un exemple de plat amb
proteïna vegetal completa serien les llenties amb arròs).
Per últim, a la cúspide hi ha l’oli d’oliva verge extra que és el producte que defineix la Dieta Mediterrània.
La Dieta Mediterrània ha estat envejada durant molts anys per les seues característiques càrdiosaludables.
Aquesta dieta està caracteritzada per un elevat consum de vegetals i fruita, lleguminoses, peix i baixa en carns
roges, tot això amanit amb oli d’oliva. En els darrers anys, la dieta mediterrània està en decadència gràcies a
l’elevat consum de productes industrials i ultraprocessats, a més de l’elevat contingut en sucres refinats i greixos
TRANS.
La sal i el sucre haurien de reduir-se al màxim, ja que estan relacionats amb patologies com hipertensió
i diabetis. La sal es pot consumir un mínim, però sempre que es puga que siga sal iodada (per a tenir l’aportació
de iode necessari per a funcionar de manera ideal la nostra tiroides i altres òrgans i teixits). La sal dóna certes
característiques organolèptiques als aliments i plats que poden ser substituïts per condiments com: el curri, el
llorer, el timó… que milloraran la qualitat organolèptica, però sense el consum abusiu de sal.
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Però, ara bé, com prepare el meu menjar? Doncs, el menjar ha de ser amb una repartició com la del
plat. Això significa que la nostra presa en un plat ha de portar la meitat en fruita i verdura, un quart de cereals
integrals i un altre quart de proteïna saludable (sobretot que siguen peixos i lleguminoses), tot això acompanyat
d’aigua i oli d’oliva verge extra

EL MEU PLAT
SALUDABLE
Consumeix molta verdura
i molt variada.

Menja aliments integrals
(arròs integral, pa i
pasta integrals)

Les patates bullides i
fregides no compten

Evita els grans refinats
(com el pa i l’arròs blancs)

Tria peixos, aus,
llegums, ous

Menja
molta fruita
de tots
els colors

ACEITE
OLIVA

Limita la carn roja; evita la
cansalada, els embotits i la
resta de les carns processades

Utilitza olis saludables
(com el d’oliva) per cuinar,
en amanides o a taula
Limita la mantega.
Evita els greixos TRANS.

AGUA

Beu aigua, cafè o te
(amb molt poc o gens de sucre).
Limita la llet/lactis (1-2 racions/dia)
i el suc (1 got menut al dia)
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3. QUANTES VEGADES HE DE MENJAR DE CADA TIPUS D’ALIMENTS?
Activitat física

Alimentació

Ocasionalment
Hi ha productes que només s’haurien de prendre
de manera ocasional, com brioixos, dolços,
refrescos, gominoles, creïlles fregides i similars.

Diverses vegades a la setmana
Peix blanc i blau, llegums, ous, carn, fruita
seca; són aliments importants i poden
combinar-se amb d’altres, i s’han
de consumir diverses vegades a la
setmana, encara que no tots els dies.

Ocasionalment
Dedicar poc temps a activitats sedentàries
com veure la televisió, jugar amb
videojocs o utilitzar l’ordinador.

Diverses vegades a la setmana
Practicar diverses vegades a la
setmana algun esport o exercici
físic com gimnàs, natació, tennis,
atletisme o als esports en equip.

Cada dia
Realitzar tots els dies durant
almenys 30 minuts alguna
activitat física moderada
com caminar, anar a
la feina o al col·legi
caminant, eixir a
passejar el gos o pujar
les escales a peu
en lloc d’utilitzar
l’ascensor.

Cada dia
Aliments com la fruita,
verdura i hortalisses,
cereals, productes lactis,
pa integral i oli d’oliva,
han de ser la base de la
dieta i consumir-se cada
dia. També l’arròs i la
pasta, sempre que
siguen integrals
poden alternar-se.

Aigua
L’aigua és fonamental en la nutrició i s’han de
beure almenys entre 1 i 2 litres diaris d’aigua.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/material_didactico_familias.htm
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La piràmide Naos ens indica quins aliments han de ser consumits diàriament, diverses vegades a la
setmana i de tant en tant. Entre els aliments de consum diari hi ha:
•

FRUITA. S’han de consumir almenys 3 peces o més diàries, com més variades millor, sempre fresca,
sencera i de temporada.

•

VEGETALS I HORTALISSES. El consum diari ha de ser d’almenys 2 a 3 tasses diàries. Així com la fruita, cal
que siga variada i de maneres de cuinar diferents, és a dir, en amanida, bullides, a la planxa, al microones,
en puré, en sopa…

•

PRODUCTES LACTIS. El consum de lactis diaris ha de ser d’1 a 2 al dia de productes com la llet, el
iogurt o el formatge. De vegades, existeixen intoleràncies o al·lèrgies a aquests aliments, i pot ser que
per motius d’ètica o gustos no ens agrade consumir-los. Aquests productes poden ser substituïts per
fonts de calci com són llegums i fruita seca i per aliments rics en vitamina D, com són greixos saludables
(oli d’oliva, alvocat, fruita seca) i també l’exposició al sol, per la qual el nostre organisme pot sintetitzar
aquesta vitamina.

•

ALIMENTS PROVINENTS DE CEREALS I FÈCULES (CREÏLLES I MONIATO). S’han de consumir de 4
a 6 racions diàries, sempre que es puga que siguen 100% integrals, ja que n’obtindrem més vitamines
i minerals. La ració de cereals integrals com pastes, arròs, quinoa o cuscús és de 70 grams en cru
aproximadament, mentre que el pa i cereals integrals de l’esmorzar ha de ser de 30 grams, en el cas de
les creïlles i moniato la ració és una unitat mitjana d’uns 150 a 200 grams, sempre que es puga les creïlles
han de consumir-se amb pell i evitar formes de cuinar amb molts greixos com las fritures. Les farines
integrals també formen part d’aquest grup i es poden consumir per ració uns 30 a 40 grams en sec, com
per fer bases de pizzes, pans o brioixeria casolana (de tant en tant i amb substitutius del sucre).

•

OLI. . Sempre que es puga prioritzar l’oli d’oliva verge extra per a la preparació de qualsevol plat. Es
poden consumir de 3 a 6 racions diàries, la ració de l’oli és una cullerada sopera que són 10 grams. Evitar
en la mesura del possible mantega, margarina i greixos TRANS que es troben sobretot en productes de
brioixeria industrial i ultraprocessats com plats preparats.

•

AIGUA. S’han de consumir entre 1 i 2 litres diaris d’aigua, evitant acompanyar les menjades amb begudes
gasoses, ensucrades o sucs. El consum d’aigua s’augmenta en ocasions especials com en esportistes,
embarassades o lactants.

Entre els aliments que s’han de consumir diverses vegades a la setmana hi ha:
•

PEIX BLANC I BLAU. S’han de consumir entre 3 i 4 racions setmanals d’aquest aliment, sempre almenys
que una d’aquestes racions siga de peix blau, ja que aquest ens proporciona greixos saludables com
l’omega 3 i la vitamina D. La ració d’aquest aliment va des dels 70 a 120 grams i es mesurarà a través
del palmell de la mà. També és molt important tenir cura amb aquells peixos que tenen un elevat
contingut en mercuri com són la tonyina, el tauró o l’emperador.

•

LLEGUMS. S’han de consumir almenys entre 2 a 4 vegades per setmana. En el cas de les dietes veganes,
l’aportació de la proteïna ve dels llegums, per la qual cosa el seu consum ha de ser diari i per a obtenir una
proteïna de la mateixa qualitat que la proteïna animal, és a dir amb tots els aminoàcids, s’ha de combinar
amb cereals integrals.
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•

OUS. Encara que no tenen molt bona “fama”, es poden menjar fins a 7 rovells a la setmana, ja que s’ha
comprovat que el consum d’aquests no augmenta el colesterol com es creia fa unes dècades

•

CARNS. Les racions d’aquesta dependrà de la resta de proteïnes que es consumisquen. Una ració de
carn va des dels 60 a 90 grams. Sempre que es puga, cal prioritzar la carn blanca enfront de la roja. Els
embotits sempre que es puga evitar-los o consumir-los molt ocasionalment.

•

FRUITA SECA. Es poden consumir de 3 a 7 racions a la setmana, la ració ideal seria un grapat d’uns 20
grams.

4. EXEMPLES DE DOSIS SALUDABLES
L’esmorzar és junt amb el dinar i el sopar una de les menjades principals del dia, aquest ha d’aportar el
20% de l’energia i els nutrients del nostre dia. Perquè l’aportació d’energia siga equilibrada, l’esmorzar s’ha
de constituir per:
1. Hidrats de carboni. Els principals aliments que aporten aquest macronutrient són els cereals i
les fècules, encara que també la fruita n’aporta en part. Aquest macronutrient és la principal font
d’energia al nostre organisme.
2. Proteïnes. La proteïna prové d’aliments d’origen animal, com són lactis, carn, peix, ous, i aliments
d’origen vegetal com les lleguminoses. Aquest nutrient ens ajuda a formar els músculs i ajuda al
creixement i desenvolupament de l’organisme.
3. Verdura i fruita. Aquests aliments han de ser els principals en qualsevol presa, ja que aporten els
minerals i vitamines perquè tot funcione correctament a l’organisme.
(-(03/26'('(6$<81266$/8'$%/(6
EXEMPLES
D’ESMORZARS SALUDABLES

MENÚ
1
0(1

Torrada
amb tomàquet
7RVWDGDFRQWRPDWH
Te
/ Cafè amb llet
7«&DI«FRQ/HFKH
0DQGDULQD
Mandarina

MENÚ
2
0(1

Torrada
amb formatge fresc
7RVWDGDFRQTXHVRIUHVFR
Suc
=XPR

MENÚ
3
0(1

Iogurt
amb maduixes, nabius,
<RJXUFRQIUHVDVDU£QGDQRV
kiwi i cereals integrals
NLZL\FHUHDOHVLQWHJUDOHV

En el primer menú d’esmorzar, tindríem l’hidrat de carboni a través de la torrada en pa integral, la verdura en el tomàquet, la fruita en la mandarina i el lacti (proteïna) en el cafè/te amb llet.
En el segon menú, el nostre hidrat de carboni seria la torrada amb pa integral, el formatge seria la proteïna/lacti, i el suc que seria la nostra fruita/verdura.
En el cas del menú tres, tindríem un lacti/proteïna que seria el iogurt, la nostra fruita/verdura serien
les maduixes, nabius i kiwi i l’hidrat de carboni serien uns cereals integrals.
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Per altra banda, el menjar ha d’aportar al voltant a un 35% de l’energia diària, és la presa que més energia ens aportarà al llarg del dia. Perquè l’energia siga equilibrada com a l’esmorzar ha d’estar formada per:
1. Hidrats de carboni. Per a donar energia com hem comentat anteriorment.
2. Proteïnes. Per al desenvolupament de l’organisme.
3. Verdura i fruita. Per a obtenir les vitamines i els minerals perquè tot funcione correctament.
4. Greixos. Els aliments anteriors han d’estar amanits, amb greixos saludables que aporten energia i
també una funció estructural i de vitamines molt importants com la vitamina D.
EXEMPLES DE MENJARS SALUDABLES

MENÚ 1

MENÚ 2

Amanida
Paella i meló de moro

Llenties
Pa i caqui

MENÚ 3

Tomàquet partit, guisat
i poma

En el cas dels dinars seria igual que els menús d’esmorzar. En el menú 1, tindríem la verdura a través de
l’amanida i també de la verdura de la paella, per altra banda, tindríem el cereal amb l’arròs (que hauria de ser
un quart del plat) i la proteïna que seria la carn, el peix o el marisc, depenent del que ens agrade. Per acabar,
com a postres prendríem la fruita a través del meló de moro.
En el menú dos, tindríem unes llenties que serien la part proteica, amb unes verdures que serien bajoques, carlota, tomàquet, ceba, pebrot… acompanyades de creïlla i pa que serien els hidrats de carboni i fan
que la proteïna siga completa (és a dir, amb tots els aminoàcids), per la qual cosa no necessitaríem carn. I com
a postres, tindríem un caqui per a tenir la nostra fruita.
En el cas del menú tres, tindríem unes verdures a través de l’amanida de tomàquet i ceba, però també
al guisat amb la carlota, bajoca, tomàquet, carxofa… L’hidrat de carboni estaria a la creïlla i la proteïna a les
costelles del guisat (o qualsevol altra carn que s’utilitze). La poma seria la fruita i les postres.
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La ingesta final del dia, el sopar, ha d’aportar al voltant d’un 25% de l’energia diària, ja que a partir
d’aquesta ingesta, el nostre cos realitzarà un dejuni durant el son. Per això, aquesta ingesta també és important i encara que té una energia menor que el dinar, ha de ser també equilibrada I haurà d’estar constituïda
de:
1. Hidrats de carboni. Per a donar l’energia.
2. Proteïnes. Per al desenvolupament i la formació de l’organisme.
3. Verdura i fruita. Per a obtenir les vitamines i els minerals perquè tot funcione correctament.
4. Greixos. Per a aportar energia, però també és estructural i té vitamines indispensables com la vitamina D.
EXEMPLES DE SOPARS SALUDABLES

MENÚ 1

MENÚ 2

Bullit, pit a la planxa i pera

Crema de verdures, truita a la francesa i taronja

MENÚ 3

Guisat de peix, pa i plàtan
Els sopars tenen un repartiment molt similar als dinars, però amb menors quantitats.
En el menú 1, tindríem la verdura a través d’un bullit amb la carlota, ceba, bajoca, carxofa… l’hidrat de
carboni a través de la creïlla, la proteïna seria un pit a la planxa i com a postres una pera de fruita..
El menú dos aporta la verdura a través d’una crema de verdura que pot ser de carabassó, carabassa,
ceba, carlota… l’hidrat de carboni seria la creïlla. La truita a la francesa donaria la proteïna al menú i com a
postres tindríem una taronja.
Al menú tres, tindríem un guisat de peix on el peix seria la proteïna per al menú, la verdura seria tot
allò que porta el guisat, essent-ne la majoria al plat, podrien ser ceba, carlota, tomàquet, pebrot, bròquil, espinacs… L’hidrat de carboni seria pa integral i una fruita com a postres que en aquest cas seria plàtan.
Les ingestes que queden entre les menjades principals, és a dir l’esmorzar i el berenar, han d’aportar
també la seua part d’energia i per això és recomanable que es realitzen aquestes ingestes. L’esmorzar i el
berenar aportaran cadascun un 10% de l’energia diària, aquesta energia s’obtindrà a partir d’una fruita i/o
un lacti, sempre combinant-los i variant-los perquè aporten la varietat de nutrients, vitamines i minerals.
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2. Viure amb salut: controlant
les malalties cròniques

16

1. LA SALUT I LES MALALTIES CRÒNIQUES
La OMS defineix el concepte de salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social i no només
l’absència de malaltia”. Les malalties cròniques, es defineixen com aquelles malalties de durada llarga,
evolució lenta i progressiva, que interfereixen en la nostra qualitat de vida i ens obliguen a realitzar
modificacions en els nostres hàbits de vida i que a més persisteixen durant molt de temps acompanyantnos durant tota la vida. A més, moltes d’aquestes malalties cròniques apareixen després d’haver portat
un estil de vida poc saludable (consum d’alcohol, tabac, alimentació poc saludable…). Alguns exemples
d’aquestes malalties són la diabetis, la hipertensió, el càncer, o les malalties respiratòries, entre d’altres.
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=8LBcrmCMSow

Tenint en compte que algunes d’aquestes malalties afecten a un percentatge important de la població
i que poden acompanyar-nos durant molts anys en la nostra vida, és important aprendre a conviure amb
aquestes malalties cròniques, per evitar complicacions que puguen afectar la nostra salut i afrontar els següents anys amb la qualitat de vida suficient que ens permeta no només viure més anys, sinó dotar als anys
de més vida. A continuació, es recullen algunes recomanacions per algunes d’aquestes malalties.

Les malalties cròniques poden aparèixer
en QUALSEVOL etapa de la vida
Es considera que un 72% de les persones més grans
de 65 anys conviuen amb una malaltia crònica
Les malalties que més afecten a
les persones grans són:
- Malalties cardiovasculars
- Malalties respiratòries
- Diabetis

2. HIPERTENSIÓ ARTERIAL
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=ZMUP8VQvAuE

La tensió arterial mesura la força que la sang exerceix sobre les parets de les artèries quan es bombada
a través del cor, quan aquesta pressió és elevada diem que patim hipertensió. Es tracta d’una situació que
pot tractar-se seguint una sèrie de recomanacions, però si no es controla pot tenir greus conseqüències per
a la salut sobretot a nivell cardiovascular. Les xifres normals de pressió arterial oscil·len al voltant de 120/80
mm Hg.
GUIA FORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT INTEGRAL EN PERSONES GRANS
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Recomanacions en el tractament de la hipertensió
Reduir el consum de sal, 1 cullerada rasa de cafè al dia.
Evitar embotits, fruita seca salada, aliments en llauna i precuinats.
Portar una dieta variada, amb un consum elevat de fruita i
vegetals, lactis desnatats i més peix blau, ric en omega 3.
Disminuir la ingesta total de greixos i de la proporció de
greixos saturats (la majoria són d’origen animal).
Suprimir el tabac.
El consum d’alcohol, no més de 2 gots menuts de vi al dia en homes o 1 en dones, llevat
d’una contraindicació mèdica. Realitzar exercici físic moderat aeròbic com caminar, córrer, nedar,
ballar, ciclisme... practicat de manera regular i seguint les recomanacions dels professionals
sanitaris. Acudir sempre als controls programats per a control de la tensió arterial.

Consultar els professionals sanitaris si:
Si les xifres de tensió arterial són superiors a 140/90, i no es controlen, malgrat el
tractament. Avisar als serveis d’urgències si las xifres de tensió són superiors a 180/100
i apareixen símptomes com mareig, mal de cap intens, visió borrosa o mal al pit..

18
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3. DIABETIS TIPUS 2
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=hv6HYufaHNo

La diabetis és una malaltia metabòlica crònica que es caracteritza per la presència de nivells elevats de
glucosa en sang, arran d’un defecte en la producció de la pròpia insulina, i/o a un defecte de la seua activitat.
En les persones diabètiques, el tractament es compon de tres pilars bàsics: dieta, exercici físic i tractament.

Recomanacions en el tractament de la diabetes
Consumir fruita i verdura variada tots els dies.
Utilitzar lactis desnatats o baixos en greix (millor formatge blanc fresc que curat).
Consumir més peix que carn.
Triar carns i aus magres.
Els llegums són una bona opció presos amb moderació, però no s’han de cuinar amb greixos
animals. Els greixos recomanables són els vegetals o líquids: oli d’oliva, dacsa, gira-sol o soja.
Evitar prendre certs aliments i begudes, especialment dolços, sucre,
mel, postres, begudes ensucrades, sal i alcohol.
Alguns pacients necessiten controlar la diabetis amb insulina, això ha de ser individualitzat
per a cada pacient i serà controlat pel seu metge. Evitar els aliments fregits, millor
utilitzar planxa o el forn. Intentar portar un control de les xifres de glucosa.

GUIA FORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT INTEGRAL EN PERSONES GRANS
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Les persones diabètiques tenen un risc elevat de patir problemes de circulació, que incrementen el
risc de patir ferides, risc més gran d’infecció i retard en la cicatrització. A més, la diabetis també afecta els
nervis, i pot comportar una disminució de la sensibilitat per a sentir dolor, fred o calor, per la qual cosa de
vegades poden patir ferides o lesions i no sentir dolor. Per això, cal tenir cura dels peus de les persones diabètiques amb especial precaució.

Recomanacions per a la cura dels peus
de les persones diabètiques
Rentar els peus a diari amb aigua i sabó neutre. No s’ha d’utilitzar aigua molt calenta o molt freda.
Eixugar els peus amb una tovallola suau, sense fregar, amb tocs menuts, sense oblidar la zona entre els dits.
Tallar les ungles de manera recta.
Hidratar els peus, utilitzant una petita quantitat de crema hidratant o olis suaus,
realitzant massatge suau perquè la pell l’absorbisca per complet.
Utilitzar calcer còmode, suau i de la talla adequada.
S’ha d’evitar utilitzar sandàlies o tacons, que faciliten una lesió als peus.
Els mitjons no han d’anar ajustats.
Mai s’ha d’anar descalç.
Les callositats han de ser revisades per un podòleg.

4. MALALTIES RESPIRATÒRIES

Es tracta de malalties que afecten els pulmons
i a d’altres estructures de les vies respiratòries,
com l’asma, la malaltia pulmonar obstructiva
crònica (EPOC) o les al·lèrgies respiratòries.
Algunes d’aquestes malalties
relacionades amb l’hàbit del tabac.

20
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Recomanacions per al tractament de malalties respiratòries
Evitar el tabac, alcohol i zones amb excés de contaminació.
Utilitzar adequadament els inhaladors i medicaments que us hagin prescrit.
Davant de qualsevol dubte de com s’han d’administrar, acudir als professionals sanitaris que us ajudaran i indicaran la manera de fer-ho correctament.
Afavorir ambients amb humitat adequada.
Controlar l’alimentació i el pes.
No realitzar grans esforços físics i descansar per a evitar la fatiga.

5. PREVENCIÓN
I si de moment no tinc cap malaltia crònica, què he de fer? PREVENIR!
Si no pateixes cap de les malalties que hem comentat o qualsevol altra malaltia crònica, has de cuidar-te i prevenir-ne l’aparició. A continuació, pots veure un decàleg de prevenció de malalties cròniques amb alguns
consells i recomanacions que t’ajudaran a prevenir l’aparició d’aquestes
malalties. Porta’ls tots a la pràctica i VIGILA!
1. Evita el tabac, si fumes abandona l’hàbit, si no fumes, evita que algú fumi davant teu.
2. Alimenta’t de manera saludable. Redueix el consum de greixos, begudes ensucrades, aliments
salats o envinagrats. Menja 5 peces variades de fruita i verdura al dia.
3. Mantén-te actiu i en forma, camina almenys 30 minuts al dia, 5 dies a la setmana. Combina diferents tipus d’exercicis per a treballar la flexibilitat, força i resistència.
4. Controla el teu pes.
5. Evita el consum d’alcohol.
6. Controla i revisa les teues xifres de tensió, glucosa etc. Vés als professionals sanitaris per a realitzar les revisions necessàries en funció de la teua edat.
7. Si prens alguna medicació, no deixes de prendre-la, i davant de qualsevol dubte consulta amb els
professionals sanitaris.
8. Beu almenys 6-8 gots d’aigua al dia per a mantenir-te hidratat.
9. Relaciona’t i comunica’t amb tothom.
10. Mantingues una actitud positiva i allunya’t d’aquelles persones que tracten de fer-te sentir malament o no t’aporten res de positiu.
GUIA FORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT INTEGRAL EN PERSONES GRANS
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3. Intel·ligència emocional

22

GUIA FORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT INTEGRAL EN PERSONES GRANS

1. QUÈ SÓN LES EMOCIONS?
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=5lSmEONwTz0&ab_channel=ElsaPunset

Les emocions són la resposta del nostre organisme davant d’un determinat estímul. Aquest estímul,
pot ser tant real, que es trobe present en el moment, com imaginari, és a dir, que es tracte d’un record o
expectativa.
Aquesta resposta del nostre organisme produïda per les emocions, té com a finalitat essencial
l’adaptació al medi en el qual vivim i la supervivència. Les emocions considerades “negatives” ens ajuden a
evitar allò que ens provoca malestar o ens pot posar en perill, i les “positives”, per altra banda, ens creen la
necessitat de tornar a repetir aquesta experiència o de posar-nos de manera voluntària davant de l’estímul
que ens provoca benestar i plaer.
El procés mitjançant el qual es desenvolupen les emocions té tres components:
•

Fisiològic: la reacció del nostre cos davant l’estímul que la provoca. Com per exemple, taquicàrdia,
angoixa, mareig, tensió muscular, nàusees, etc.

•

Expressiu: com es reflecteix aquesta reacció fisiològica en la nostra cara i en la resta del nostre
cos. Com per exemple, enrojolar-se, obrir molt els ulls, prémer la boca, rigidesa, somriure, plor, etc

•

Vivencial: amb això ens referim a com interpretem les reaccions i expressions esmentades del
nostre cos. Per exemple, si alguna cosa ens provoca el plor, entendrem que sentim tristesa i que
això no ens agrada, o d’altra banda, si alguna cosa ens fa somriure, entendrem que és bo per a
nosaltres No obstant això, aquest aspecte també suposa que, davant d’estímuls neutres, és a dir,
que d’entrada no ens provoquen ni sensacions bones ni dolentes, podem donar-li la interpretació
segons la nostra experiència prèvia. Com és el cas de les fòbies i les pors.

Les emocions, a banda de tot l’anterior, tenen una sèrie de funcions:

• Intrapersonal:supervivència, adaptació al medi, benestar.
• Extrapersonal: relació amb la resta i amb el nostre entorn.
• Motivació: quan alguna cosa ens agrada, ens fa sentir bé, ens provoca emocions positives ho volem
repetir; d’altra banda, si alguna cosa ens genera malestar, ho evitem.

• Comunicació: a través de l’expressió de les emocions i de l’empatia (reconèixer-les en la resta)
millorem la nostra comunicació, podent demanar i atendre necessitats..
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2. LES EMOCIONS BÀSIQUES
WEB

Enllaç: https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/

Són les que, de manera natural i innata, ens venen “programades” i compartim amb la gran majoria
de la resta d’éssers vius, en especial els mamífers terrestres. Són les encarregades de procurar la nostra
supervivència individual i com a espècie. .

Sorpresa
És una expressió molt breu. Es considera neutral en un primer moment, però
sempre precedeix a l’alegria o a la por. Una cosa que no esperem pot ser bona
o dolenta.
Es caracteritza per una expressió de celles arcades, ulls i boca oberts

Fàstic i menyspreu
Aquestes dues emocions expressen rebuig cap a l’estímul. Per exemple, el fàstic
estaria relacionat amb objectes, olors, gustos, insectes… Mentre que el menyspreu
s’acostuma a produir cap a les persones. En qualsevol cas, es tracta d’una emoció
negativa, que ens prepara per al rebuig, per a evitar allò que pot ser nociu, com per
exemple, una fruita podrida.
Es caracteritza per, arrufar el nas, mig aclucar els ulls, tancar la boca (com si
volguéssem deixar d’olorar aquella fruita podrida de la qual parlàvem.

Alegría
És l’única emoció pròpiament positiva, es produeix davant d’estímuls agradables i
provoca sensació d’energia i relaxació. El millor d’aquesta emoció és que pot ser
contagiosa, és molt difícil veure algú somriure i no acompanyar-lo.
Es caracteritza per boca estirada ensenyant les dents, els ulls lleugerament aclucats
i músculs facials relaxats. Una cosa molt característica, que ens pot indicar si és
alegria autèntica, és l’aparició durant l’expressió de les anomenades “potes de gall”
(no ens referim a les arrugues produïdes per l’edat), si no a les línies que es dibuixen
al somriure al voltant dels nostres ulls.

Tristesa
L’oposició a l’alegria (fins i tot en la seua expressió facial), quelcom que ens produeix
un malestar profund, fins i tot dolor i fa que el nostre estat d’ànim decaiga. És una
emoció negativa. No cal anar acompanyada sempre de plor.
Es caracteritza per la boca arcada lleugerament cap avall, a l’igual que les celles i els
ulls.
24
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Ira
Aquesta emoció és l’encarregada de preparar-nos per a la lluita, tensa els nostres
músculs i els nivells d’adrenalina augmenten per a atacar o per a defensar-nos.
És una emoció negativa i la majoria de vegades s’acompanya de ressentiment i
rancor.
Es caracteritza per arrufar les celles i mostrar les nostres dents, per a intentar
ser el més intimidatori possible. En altres ocasiones, aquesta tensió a la boca es
mostra prement els llavis fortament.

Por
Aquesta emoció ens prepara per a la fugida. Apareix davant d’estímul que,
intuïm, ens poden fer mal. El nostre cos es prepara per a córrer, el nostre ritme
cardíac s’accelera i augmenta la nostra pressió arterial per a portar la quantitat
de sang més gran possible cap als músculs. És una emoció negativa que ens
prepara per a tenir cura de la nostra integritat física. Com hem dit anteriorment,
aquesta emoció pot produir-se també per records, per expectatives negatives o
per experiències prèvies desagradables.
Es caracteritza per obrir els ulls, arquejar les celles i mostrar una boca recta,
comissures retretes.

3. LES EMOCIONS SECUNDÀRIES
Aquestes emocions, al contrari que les bàsiques que es produeixen de manera instintiva, són autoconscients, és a dir, es produeixen després d’una anàlisis de la situació i de la nostra reacció.
Per això, aquestes emocions depenen de:
•

Autoconcepte: com ens percebem, què creiem que som i com pensem que ens veuen els altres.

•

Autoestima: valoració que fem de la nostra pròpia persona i de les nostres qualitats, és a dir,
quant ens estimem.

•

Societat i cultura: segons les pautes, normes socials, què és el que s’espera de nosaltres, quines coses estan ben vistes i quines no ho estan. Les emocions secundàries més freqüents, comencen a desenvolupar-se a partir dels 4 anys d’edat, tornant-se, conforme anem fent anys
més i més complexes.

Las emociones secundarias más frecuentes, empiezan a desarrollarse a partir de los 4 años de edad,
volviéndose, conforme vamos cumpliendo año,s más y más complejas.
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Vergonya:
Ens serveix per a preservar la nostra autoestima, evitant exposar-nos en situacions
que puguen mostrar la nostra malaptesa o alguna feblesa, amb la finalitat que la
resta de persones no ens valoren de manera negativa o no aboquen sobre nosaltres
judicis de valor.

Orgull:
Sentiment de capacitat pròpia, de vàlua, de satisfacció per haver assolit els objectius
que ens havíem proposat i aconseguit els resultats desitjats. Cal saber diferenciar
entre el sentiment d’orgull davant un fet i la persona “orgullosa” és a dir, aquella que
posseeix cert sentiment de superioritat.

Culpa:
Sens dubte, l’emoció més difícil de gestionar i acceptar. Es produeix quan creiem que
el nostre comportament o les nostres paraules han ferit algú, li han afectat de manera
negativa o hem provocat situacions desagradables.

Sobre aquestes emocions, cal tenir en compte que es produeixen per facilitar la nostra
adaptació social i cultural, es van generant segons aquests aspectes socials i culturals que es
consideren bons o dolents, el que s’espera de nosaltres, les expectatives, els rols que desenvolupem
al llarg de la nostra vida. A més, no ocorren només davant estímuls presentes, sinó també ho fan
davant estímuls passats i futurs, per la qual cosa ens donen l’oportunitat de canviar, de prevenir,
encara que en ocasions ens puguen limitar, provocant que no realitzem allò que en realitat volem
fer.
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4. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=qa3yj0p62MY&ab_channel=Formal%C3%ADderAcademy

La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer les emocions i saber gestionar-les, comprenent
que es tracta de reaccions del nostre cos davant d’unes situacions concretes. D’aquesta manera, treballant
la nostra intel·ligència emocional, serem capaços de fer front a aquelles pressions que puguen aparèixer a
la nostra vida, i suportar de la millor manera possible la frustració que provoca que les coses no ixquen com
esperem. A més, també és molt important senyalar que, posseir una bona educació i intel·ligència emocional
fomenta el nostre correcte desenvolupament en totes les etapes vitals i augmenta el nostre sentiment de
benestar personal.
Per acabar, cal fer un apunt sobre l’expressió de les emocions. Hem d’aprendre a validar-les, a donar-li
el sentit que es mereixen, respectar-les i comprendre que si existeixen és per un motiu: tenir cura de nosaltres.
No obstant això, la societat en la qual vivim dificulta l’expressió emocional esmentada, està mal vist
plorar i riure en públic. Aquesta inhibició emocional ens provoca en moltes ocasions malestar i, fins i tot,
pot ocasionar problemes més severs com són la depressió i l’ansietat. Per tot això, expressar les nostres
emocions, una vegada més, esdevé de vital importància per a nosaltres i el nostre benestar i la salut.
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4. Control de diferents patologies
a través de l’alimentació
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1. PATOLOGIES I ALIMENTACIÓ
WEB

Enllaç: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud

La salut pot veure’s repercutida per l’edat. L’edat està acompanyada de canvis físics, mentals i socials.
En conseqüència, dels canvis físics és l’aparició de patologies cròniques que poden solucionar-se o millorarse a través de l’alimentació equilibrada, evitant així usar fàrmacs que agreugen d’altres patologies a través
dels efectes secundaris.
Els canvis físics principals són: el canvi d’alçada, la disminució de massa muscular i l’augment de greix
visceral. Aquests canvis físics porten a patologies com són l’osteoporosi i l’artritis, la sarcopènia, la diabetis i
les malalties cardiovasculars, com són hipertensió, colesterol...

Canvis físics

DISMINUCIÓ ALÇADA
Canvis estructura
òssia osteoporosis

Canvis en cartílags i
articulacions. Artritis

AUGMENT GREIX
VISCERAL I OBESITAT
Diabetis
Malalties
cardiovasculars

DISMINUCIÓ MASSA
MUSCULAR
Sarcopènia
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2. DISMINUCIÓ DE L’ALÇADA.
CANVIS EN L’ESTRUCTURA ÒSSIA. OSTEOPOROSI
WEB

Enllaç: http://fhoemo.com

En primer lloc, és necessari que la nostra alimentació estiga
basada en el mètode del plat, és a dir, la meitat de la nostra ingesta
ha de ser verdura i fruita, un quart de proteïnes i un altre quart de
cereals integrals, tot això acompanyat d’oli d’oliva verge extra i de
beguda aigua.
En aquesta alimentació equilibrada, en el cas de patologies
com l’osteoporosi seria necessari afegir a l’alimentació aliments rics
en calci (per formar els ossos) i vitamina D (per a posar el calci dins
dels ossos).

AGUA

ACEITE
OLIVA

Els aliments rics en calci són els següents
•

Lactis: llet, iogurt, brull…

•

Bajoques i derivats: tofu, fesols, fesols rojos i derivats…

•

Fruita seca i llavors: ametlla, tahina, sèsam, avellanes…

•

Fruita: figa seca o taronja.

•

Cereals en gran: amarant i farina integral de blat…

•

Peixos: sardines en llauna amb espina…

•

Verdura: bròquil, grelos, col, nap.

En el cas de la vitamina D, els aliments més rics són:
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•

Peixos grassos: salmó, tonyina i cavalla…

•

Fetge de boví.

•

Rovell d’ou.

•

Formatge.

•

Bolets.

•

Llet sencera.
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La vitamina D es troba en diferents aliments, però la millor manera d’obtenir-la es a través de
l’exposició diària al sol, ja que els humans sintetitzem aquesta vitamina mitjançant la pell i el fetge. Per això,
cal augmentar l’exposició a la vitamina D del sol mitjançant passejos d’uns 20-30 minuts, amb la pell el més
exposada possible (samarretes sense mànigues i pantalons curts, per exemple), sense protector solar, i per
a evitar cremar-nos o una exposició perillosa al sol s’han d’evitar les hores centrals del dia com de les 12.00
a les 17.00. En el cas de no poder eixir a passejar, podem exposar-nos a la llum solar mitjançant una finestra,
un pati o balcó i sempre evitant el vidre i cortines si és possible i amb el major percentatge de pell descobert.
És molt important per a millorar la nostra patologia, menjar equilibradament, fer exercici físic, hidratar-nos correctament i gaudir d’una bona salud mental.

CANVIS EN CARTÍLAGS I ARTICULACIONS. ARTRITIS
La principal causa alimentària de l’artritis prové d’una inflamació de les articulacions a través de la
proteïna C reactiva. Els productes que ajuden en aquesta proteïna causant de la inflamació de les articulacions
són els greixos saturats i TRANS, i aquests són: mantega, embotits i sucres ultraprocessats, com brioixeria
industrial, plats precuinats, productes amb greix i sucres… Per tant, aquests aliments hem d’eliminar-los o
disminuir-los de la nostra dieta. .
Hi ha d’altres aliments que eviten que es cree la proteïna causant de la inflamació de les articulacions,
per tant, aquests aliments hem d’incorporar-los de manera més freqüent a la nostra alimentació diària:
•

Aliments rics en vitamina C: fruita cítrica, maduixes, kiwis, tomàquets i pebrots.

•

Aliments rics en vitamina D: dels que se n’ha parlat a l’osteoporosi.

•

Aliments rics en vitamina K: rovell d’ou, lactis baixos en greixos, verdura fulla verda i bròquil.

Tot això com en l’osteoporosi ha d’anar acompanyat de menjar equilibradament, realitzar exercici físic,
hidratar-nos correctament i gaudir d’una bona salut mental.

3. DISMINUCIÓ DE LA MASSA MUSCULAR. SARCOPÈNIA
La sarcopènia és la manera més acusada de pèrdua de massa muscular, aquesta pèrdua de massa
muscular es deu entre d’altres factors a un dèficit tant calòric com proteic en la dieta. Per a augmentar tant
les calories com les proteïnes en la dieta existeixen els trucs següents:
Augmentar les calories a través de:
•

Afegir llet en pols, en crema o nata líquida: sopes, guisats, cremes, batuts.

•

Utilitzar farines o maizena: purés, sopes, cremes, batuts, sucs, farinetes.

•

Utilitzar formate ratllat: sopes, sopes, truites…

•

Afegir oli d’oliva, gira-sol, mantega o salses tipus beixamel...
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I en el cas d’augmentar les proteïnes recorrem a:
•

Afegir clara d’ou: truita, passada per aigua o merengue.

•

Utilitzar fruita seca: senceres o mòltes en batut, iogurts o cremes…

•

Complementar amb trossets de pernil dolç o formatge ratllat

Tot això com en les patologies anteriors ha d’anar acompanyat de menjar equilibradament, realitzar
exercici físic (l‘exercici tipus aixecament de peses, hi ha estudis que constaten que és molt beneficiós per a la
sarcopènia) i hidratar-nos correctament.

4. AUGMENT DEL GREIX VISCERAL I OBESITAT
DIABETIS.
WEB

Enlace: www.avdiabetes.org

La diabetis a la Tercera Edat acostuma a ser una diabetis de Tipus II. Aquest tipus de diabetis apareix
per una disminució de la producció d’insulina per part del pàncrees. La causa de la diabetis tipus II pot ser
genètica, però també per una mala alimentació durant anys (abús de greixos TRANS i sucres simples).
La diabetis pot ser millorada a través d’aquestes pautes:
1. Augmentar el consum de verdura i fruita. El seu elevat contingut en fibra i agua disminueix l’absorció
d’hidrats de carboni i greixos. No hi ha ni fruita bona o dolenta, només s’han de combinar o prendre-les
en menor mesura si tenen un índex glucèmic elevat (com és el cas del plàtan).
2. Prendre els cereals de manera més integral per a evitar els pics d’insulina i amb això hiperglucèmies i
hipoglucèmies.
3. Augmentar el consum de llegums equilibra la resposta glucèmica, ja que són elevats en fibra i permet l’equilibri entre hidrats de carboni i proteïnes, són bons per als nivells de glucosa en sang.
4. Combinar l’hidrat de carboni amb proteïnes pot disminuir l’absorció de glucosa per part de l’intestí i
equilibrar la glucosa en sang.
5. Exercici físic per a regular l’entrada de glucosa al teixit muscular i disminuir la glucosa sanguínia.
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6. Realitzar 4-5 menjades diàries o més per a evitar hiperglucèmies o hipoglucèmies. Evitar l’alcohol ja que és un dels
culpables de les fluctuacions de glucosa.
7. Evitar els ultraprocessats en la mesura del possible, ja que
encara s’etiqueten com a “SENSE SUCRE” o “APTES PER
A DIABÈTICS”, els edulcorants artificials també modifiquen la nostra microbiota intestinal i amb això la resposta
davant la glucosa. Intentar canviar el nostre paladar perquè consumisca menys quantitat de sucre.
Tot això, com s’ha dit anteriorment és necessari per a millorar la patologia, menjar equilibradament,
fer exercici físic, hidratar-nos correctament i gaudir d’una bona salut mental.

MALALTIES CARDIOVASCULARS.
WEB

Enllaç: https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares.html

WEB

https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/

Dins d’aquestes malalties cardiovasculars hi ha la hipertensió
i aterosclerosi. L’aterosclerosi engloba malalties com colesterol,
augment de triglicèrids, ictus, trombosi… Cal recordar que les
malalties cardiovasculars són la causa de més morts en el primer
món i per això és necessari alimentar-se bé.
Les malalties cardiovasculars poden ser millorades a través de:
1. Augmentar el consum de verdura i fruita. El seu elevat contingut en fibra disminueix l’absorció de
greixos.
2. Prendre els cereals de manera més integral i consumir més llegums. Augmenta la sacietat i permet
reduir les calories que prenem.
3. El cafè i el te verd (de 2 a 4 tasses diàries) sembla tenir un efecte cardioprotector. D’altra banda, el
vi i la cervesa no són saludables, ja que malgrat tenir polifenols (cardioprotectors). L‘alcohol empitjora les malalties cardiovasculars.
4. El peix gras i l’oli d’oliva, rics en omega 3, milloren la salut cardiovascular, per la qual cosa cal consumir-los almenys 2- 3 vegades per setmana en el cas de peixos i en el cas de l’oli servir-lo en cru
en totes les menjades.
5. Els ous no modifiquen el colesterol. Se’n pot consumir fins a un diari. El problema és com cuinar-los,
havent-se d’evitar que siga fregit. A l’igual que els lactis que milloren les malalties cardiovasculars.
6. Les carns roges i embotits empitjoren el factor de malalties cardiovasculars. Els ultraprocessats
amb els greixos trans també són propulsors de malalties cardiovasculars.
7. La sal i el sodi empitjoren factors com la hipertensió i amb això també les malalties cardiovasculars.
Com en tot, la resta de patologies, recalcar que s’ha de realitzar una alimentació saludable i equilibrada
on l’exercici físic s’ha de realitzar, a més d’hidratar-nos correctament, per suposat esforçar-nos per tenir una
bona salut mental.
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5. Sòl pèlvic: prevenció i
coneixement de les patologies
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1. QUÈ ÉS EL SÒL PÈLVIC?
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_ZCGNGDcFfcs

El sòl pèlvic engloba el conjunt de músculs
i teixits tous que entapissen el sòl de la pelvis i
tenen una funció importantíssima en la subjecció
dels aparells urinari, digestiu i reproductor. Actua,
per tant, com una espècie d’hamaca per als òrgans
intrapèlvics i intraabdominals.
El principal problema al qual s’enfronta el
nostre sòl pèlvic són els danys que pot patir al llarg
de la vida, ja que existeixen nombroses situacions
que poden afectar al nostre sòl pèlvic:
Embaràs i part
Estrenyiment crònic
Esports d’elevat impacte
Malalties respiratòries que causen molta tos
Obesitat

BUFETA BUIDA
Múscul
detrusor relaxat

BUFETA CONTRETA
Múscul
detrusor
contret

Orina

Sòl pèlvic
contret

Sòl pèlvic
relaxat
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Quan el sòl pèlvic es fa malbé perquè existeix feblesa o per un excés de pressió sobre el mateix, poden
aparèixer problemes com:
Incontinència (urinària, fecal o de gasos),
Prolapses: descens o caiguda d’òrgans pèlvics (úter, vagina o recte)
Dolor i molèsties
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_ZCGNGDcFfc

2. QUÈ PUC FER PEL MEU SÒL PÈLVIC?
Una vegada que sabem què és i on és el nostre sòl pèlvic i els principals problemes que poden aparèixer
si no en tenim cura, hem de preguntar-nos: què podem fer per a tenir-ne cura i millorar l’estat del nostre sòl
pèlvic
Algunes de les qüestions importants que has de saber respecte al teu sòl pèlvic són:
•

No normalitzar les pèrdues d’orina.

•

Si ja tens un problema CONSULTA un professional que t’indicarà el tractament més adequat.

•

Si no tens problemes, pots PREVENIR-LOS amb els exercicis de Kegel.

3. EXERCICIS DE KEGEL
Consisteixen en contraure el sòl pèlvic durant uns segons, per així anar enfortint-lo. Aquests exercicis
poden ser realitzats tant per homes com per dones (tots tenim sòl pèlvic) i es poden realitzar tant si estàs
dret, assegut o estirat. Abans de començar a practicar-los és important localitzar quins són els músculs del
meu sòl pèlvic. Per això, imaginarem que estem orinant i volem aturar el doll d’orina, aquests músculs que
contraiem per a evitar que se’ns escape l’orina, o evitar que s’escape un gas són els músculs del nostre sòl
pèlvic.
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=1aJw0uVQQmM

VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=bMKPi0pIcG8

Els exercicis consisteixen en contraure i relaxar (començar 3 segons, anar augmentant fins a aguantar
la contracció 10 segons) fent 10-15 repeticions, 4 o 5 vegades al dia, ho puc fer mentre realitze una altra
activitat com llegir, pentinar-me o endreçar-me.

1
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Contraure

2

Mantenir

3

Relaxar

4

Descansar
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Es poden realitzar en diferents posicions,
com les que s’observen a continuació:
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6. Habilitats socials i
comunicació assertiva
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1. QUÈ SÓN LES HABILITATS SOCIALS?
Les habilitats socials es refereix a totes aquelles conductes que realitzem cap a la resta i que són
socialment acceptades, que tenen la finalitat de comunicar-nos, demanar alguna cosa, manifestar opinions
o gestionar conflictes. Al tractar-se d’un comportament d’interacció, es compon de dos factors: emocional
i interpersonal. El factor emocional és aquell en el qual es contemplen les nostres emocions, els nostres
sentiments i pensaments propis i els de la persona amb la qual ens estem relacionant en aquest moment.
L’interpersonal es relaciona amb els aspectes propis de la comunicació entre dues o més persones.
Conèixer i posar en pràctica les nostres habilitats socials ens ajudarà a:
•

Mantenir bones relacions personals.

•

Evitar i resoldre conflictes.

•

Evitar fer mal a algú.

•

Tenir cura de nosaltres: augmentant la nostra confiança i autoestima.

•

Obtenir beneficis.

Dins de les habilitats socials, ens trobem amb alguns aspectes que són importants per a poder desenvolupar-los. A continuació, veurem quines són les habilitats socials més comunes i més necessàries per a
tenir una comunicació òptima amb tothom:
EMPATÍA
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=U8bohrpp_nQ&list=PLPSxoAQKl0s80eKh3DO8EZlRCSe351Dd-&ab_channel=DavidCh%C3%A1vez

L’empatia consisteix bàsicament en reconèixer les
emocions en els altres, és a dir, ser capaços de percebre l’estat
anímic en el qual es troba aquella persona, comprenent el
motiu que l’ha portat a sentir-se així i acompanyar la conversa
tenint en compte l’aspecte esmentat.
Les emociones bàsiques o primàries són les més fàcils
de reconèixer, ja que convivim pràcticament a diari amb totes
elles.
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ESCOLTA ACTIVA
La escolta activa és l’habilitat que tenim les persones de
mostrar interès davant d’una conversa, seguint-la, mantenint-la
i, de vegades, fingint que ens interessa el que l’altra persona ens
està explicant. Aquest aspecte és important treballar-lo, donat
que si ens despistem o donem la sensació d’estar avorrint-nos,
l’altra persona es pot ofendre i generar-li malestar. Per això, quan
ens referim a l’escolta activa, s’han de dur a la pràctica els punts
següents:
•

Mostrar interès: encara que la conversa no ens interesse del tot, assentir, fer preguntes, etc.

•

Clarificar: reformular d’una altra manera el que la persona ens acaba d’explicar perquè perceba
que, efectivament, l’estem escoltant.

•

Parafrasejar: repetir l’últim que hem sentit, de manera subtil, canviant alguna paraula.

•

Reflectir: fer veure a l’altra persona que entenem l’emoció que va associada al missatge que ens
està dient.

•

Resumir: la millor manera que tenim per a mostrar que estem en la conversa. Destacar els punts
clau, el més important del que ens hagen explicat. Cal anar en compte amb l’escolta activa, ja que
mentre estem en una conversa amb algú poden aparèixer obstacles que ens dificulten dur-la a la
pràctica com per exemple: distraure’ns, pensar en les nostres coses, que el tema ens avorrisca o
que no ens trobem en el nostre millor moment per a tenir aquesta conversa.

“ESTIRAR DEL FIL”
Aquesta habilitat és la consistent en obtenir la informació que volem de l’altra persona, a través de
reformular les coses que ens va dient. Les tècniques més comuns per a estirar del fil són:
•

Reiteració: repetir el que ha dit, per a assegurar la
informació.

•

Dilucidació: aclarir el missatge que hem rebut, repetintlo i formulant preguntes.

•

Devolución del fondo emotivo: tot missatge porta una
emoció associada. Per això, és recomanable que l’altra
persona entenga que l’hem percebut i que comprenem
la seua situació.

En aquest sentit, hem de tenir cura de no girar la truita, és a dir, no anar conduint la conversa cap al
que nosaltres esperem que l’altra persona ens diga o cap al que volem escoltar, sinó limitar-nos a llançar
preguntes i reformular el contingut que l’altra persona ens està dient amb la finalitat d’obtenir la major
informació possible.
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CONFRONTACIÓ
Confrontar amb algú no significa clavar un esbronc o
criticar, sinó senyalar incongruències, és a dir, coses que no ens
semblen coherents amb allò que estem escoltant o amb el que no
estem d’acord.
Quan algú s’equivoca, ho podem dir, estem en el nostre
dret de fer-ho, però sempre des del respecte, sense ofendre ni fer
judicis de valor, simplement remarcant l’error que hem percebut.
NORMALIZACIÓ/PERSONALIZACIÓ
Un altre aspecte a tenir en compte en les habilitats socials, és el relacionat amb normalitzar o
personalitzar la informació que estem rebent.
Normalitzar consistiria en donar a entendre a l’altra persona
que el que li passa, o que el que està explicant, ja ha passat i que
pot passar-li a qualsevol altra persona, fins i tot és interessant en
aquest punt fer veure el costat positiu, l’aprenentatge que s’haja
pogut fer en la situació que ens comenten.
En contraposició, ens trobem amb personalitzar, és a dir,
culpabilitzar la persona del que ha passat, fer recaure sobre ella
tota la responsabilitat, jutjant i, fins i tot, podent fer-lo sentir
malament.
LLENGUATGE VERBAL I PARAVERBAL
D’una banda, el llenguatge verbal es refereix al missatge, a
les paraules pròpiament dites, al contingut del que estem dient.
D’altra banda, el llenguatge paraverbal es relaciona amb el to
d’una veu (agressiu, passiu, neutre), el volum (alt, baix o òptim) i el
ritme, és a dir, la velocitat a la qual parlem.
LLENGUATGE NO VERBAL
Aquest tipus de llenguatge és el que té a veure amb el
nostre cos, amb el que diem amb ell. És important tenir en compte
la mirada, el somriure, la posició i el moviment de les mans així
com la nostra posició si estem asseguts o drets. És el tipus de
comunicació més potent, donat que és molt difícil fingir o mentir
amb la comunicació corporal. Per això, a l’hora de comunicar-nos
amb algú hem de tenir en compte la coherència entre el nostre
llenguatge verbal i el no verbal, és a dir, que el nostre cos i les
nostres paraules estiguen dient el mateix.
GUIA FORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT INTEGRAL EN PERSONES GRANS
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2. ESTILS COMUNICATIUS
Els estils comunicatius són la manera que hem de comunicar-os amb tothom, com expressem el que
sentim, el que necessitem o la nostra pròpia opinió. Existeixen quatre tipus d’estils comunicatius més comuns, que els vegem separats a continuació no vol dir que siguen únics i exclusius, no significa que siguem
un o un altre estil. De fet, totes les persones utilitzem tots els estils comunicatius depenent del dia, de la
situació i, fins i tot, de la persona amb la qual estem parlant. Per exemple, una persona pot ser passiva amb
el seu cap, però a casa és agressiva amb la seua parella. L’important és trobar l’equilibri entre ells i aprendre
a utilitzar-los de manera adequada. A continuació, exposem quins són els estils més comuns i les seues característiques:
ESTIL PASSIU
Conseqüències

Característiques
-

Volum de veu baix

-

Dubta al parlar

-

Posició corporal submís

-

No mira els ulls

A curt termini

Evita el conflicte

A llarg termini

No resol els problemes,
no defensa els seus drets,
“li prenen el pèl”

ESTIL AGRESSIU
Conseqüències

Característiques

A curt termini

-

Volum de veu elevat

-

Intimida al parlar

-

Posició corporal de superioritat

-

Mira fixament els ulls

Se n’ix amb la seua

A llarg termini
No resol els problemes,
no defensa els seus
drets dels altres, cansa
i avorreix tothom

ESTIL PASSIU-AGRESSIU
Característiques
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-

No expressa el que sent

-

Utilitza la ironia

-

Es contradiu

-

Somriure sarcàstic

Conseqüències
A curt termini

Evita el conflicte

A llarg termini
No resol els problemes,
no defensa els seus
drets dels altres, no és
sincer i genera rebuig
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3. ASSERTIVITAT
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=sWpFOAq1Jq0&ab_channel=GuillermoMatia

L’assertivitat és la manera més adequada de comunicar-nos quan es tracta de demanar, expressar opinions o resoldre conflictes. És bàsicament respectar els drets de tothom, però també, fer respectar els nostres.
ESTIL ASSERTIU
Característiques
-

Volum de veu òptim

-

Seguretat al parlar

-

Posició corporal coherent

-

Mira els ulls de manera natural

-

Valora com manejar les situacions

Conseqüències
A curt termini

A llarg termini

Resol el conflicte,
respecta els seus
drets i els de la resta

Benestar propi, seguretat,
bona autoestima, respecta
tothom, relacions
personals satisfactòries

DRETS DE LA PERSONA ASSERTIVA
•

Es permet pensar en el seu interès.

•

Defensa els seus drets.

•

Es permeten errors.

•

Pot canviar d’opinió.

•

Manifestar queixes.

•

Poder interrompre.

•

Demanar ajuda.

•

Dir “No”.

GUIA FORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT INTEGRAL EN PERSONES GRANS
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4. TRUCS PER A UNA BONA COMUNICACIÓ
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=pkaP0Eo5fWg&list=PLPSxoAQKl0s80eKh3DO8EZlRCSe351Dd-&index=2&ab_channel=CallOfDutyM%C3%B3vile

A continuació, esmentarem una sèrie de trucs o tècniques assertives per a millorar la comunicació
amb la resta i veure millorada la nostra seguretat i la nostra autoestima.
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•

Resposta assertiva elemental: consisteix en el que hem estat veient fins ara, conèixer i posar
en pràctica les habilitats socials, és a dir, fer que l’altra persona parle, s’expresse sense sentirse jutjada, d’aquesta manera nosaltres podrem fer-ho de la mateixa manera i arribarem al
resultat que desitgem.

•

Empatia: com hem vist anteriorment, és molt important desenvolupar la intel·ligència
emocional, això és, la capacitat de reconèixer les nostres pròpies emocions i les de la persona
amb la qual estem parlant. D’aquesta manera, tenint en compte el que sent l’altra persona,
podem anar modulant la conversa de manera efectiva.

•

Centrar el tema: existeixen moltes persones que per a parlar donen moltes voltes, distorsionen
el missatge, donen molta informació que no és pertinent i de vegades fins i tot ens despisten i
perdem el fil de la conversa. Aquesta tècnica consisteix en anar guiant, mitjançant interrupcions
o preguntes cap al tema que realment ens interessa.

•

Disc ratllat: aquesta tècnica consisteix bàsicament en “ser pesat/da”, en repetir una i altra
vegada el que volem saber, sense donar peu a què la conversa derive en un altre tema del que
no volem parlar en aquest moment.

•

Banc de boira: en algunes ocasions, hi ha persones que intenten discutir amb nosaltres, posarnos a prova. Quan no volem discutir, “entrar al drap”, l’aconsellable és utilitzar aquesta tècnica,
que consisteix en tornar de manera positiva allò que ens estan recriminant.

•

Temps fora: no sempre ens trobem en les millors condicions per a parlar d’un tema, sobretot si
es delicat, a l’igual que li passa a l’altra persona. Per això, si no és el moment idoni, el millor és
ajornar la conversa per a més tard.

•

Proposar alternatives: sempre que es faça una crítica a algú, quan vulguem que canvie alguna
cosa, o expressem desgrat per quelcom que ha fet o dit, és recomanable donar una opció, una
altra manera de realitzar o de dir el que ha fet o dit.

•

Assertivitat positiva: aquesta tècnica és molt senzilla. Després d’una crítica, una queixa,
que hem mostrat a algú, ha d’anar acompanyada de un afalag, una floreta, al cap i a la fi un
reconeixement sobre les coses que sí fa bé i que sí que ens agraden.
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1. LECTURA D’ETIQUETATGE I LLISTA DE LA COMPRA
1. COM LLEGIR UNA ETIQUETA?
L’etiquetatge pot ser el nostre major aliat a l’hora de menjar saludable. Actualment, no existeix una
legislació ferma sobre la tipologia de lletra, mida de la mateixa, color… que ajude a fer-la més visible i llegible,
per la qual cosa sempre cal estar atent a la informació d’una etiqueta i veure quan el fabricant vol donarnos una informació viable i de qualitat i quan intenten “enganyar-nos” a través de reclams publicitaris o
d’informació poc comprensible.
1

SUCRE. Tot el sucre és dolent?

2

No, només l’afegit. Com saber si el
sucre és bo o dolent? Primer, cal mirar
els ingredients per a veure si apareix
entre ells sucre, sacarosa, fructosa…
i també és important mirar la fibra: si
en té poca estarem davant d’un sucre
refinat i l’aliment no serà saludable.

3

4

Els reclams publicitaris estan presents
en els productes menys saludables,
amb la finalitat de confondre perquè
es compren. Aquestes productes
solen ser causants de diabetis,
obesitat o malalties cardiovasculars.
Per això, la nostra dieta ha d’estar
basada en més aliments frescos i
menys envasats i processats.

5
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ADDITIUS.
Apareixen al final de l’etiquetatge
amb assenyalats amb una E i un
número. No tots els additius han de
ser dolents, ja que aquests estan
aprovats per la Unió Europea. Si
apareixen moltes E segurament
estem davant d’un producte
ultraprocessat. Davant del dubte
sempre triar l’aliment que tinga
menys ingredients i menys additius.
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ORDRE INGREDIENTS.
La legislació obliga a què
l’ingredient més abundant siga
el primer i d’aquesta manera
en ordre descendent.

RECLAMS PUBLICITARIS.



SAL. Es considera que un producte
té molta sal i no és saludable,
quan supera la quantitat d’1,25 g
de sal per 100 g de producte.
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ELS ALTRES NOMS DEL SUCRE
Sucre, ordi de malta, xarop de dacsa d’alta fructosa, maltosa, sucre groc, concentrades, xarop de dacsa
refinat, melassa, sucre castor, cristalls de canya, xarop de dacsa sòlid, mel, sucre cru, dextran, xarop
de malta, nèctar o xarop d’agave, sucre demerara, dextrosa, xarop de mantega, panotxa, sucre de
pastisseria, diatasa, xarop d’or, remolatxa, sucre de raïm, etil malitol, xarop de sorgo, sacarosa, sucre
granulat, fructosa, xarop o xarop d’auró, xarop, sucre invertit, fructosa cristal·lina, suc de canya, sòlids
de glucosa, sucre roig de canya, galactosa, suc de canya evaporat, sorbitol, sucre morè, glucosa, suc
de fruita, xilitol, sucre or, xarop, lactosa, manitol, sucre turbinat, xarop de garrofa, dacsa edulcorant,
treacle, Canya de sucre, xarop d’arròs, malta diatàsica, caramel, xarop de dacsa, maltodextrina.

2. COM FAIG LA MEUA COMPRA?
1

OMPLIR EL NOSTRE CARRO
DE FRUITA I VERDURA:
- Recórrer a fresques, però també
a congelades i conserves o
deshidratades per a no malbaratarne si no ens les mengem.

2

3

AMB L’ESPAI BUIT QUE QUEDE AL NOSTRE
CARRO, OMPLIR-LO DE PROTEÏNES
- Prioritzar peix per damunt de carn,
ja sabem que al menys prendrem
peix 3 vegades a la setmana.
- Comprar lactis sabent que hem de
prendre al menys 2 racions al dia.
- Evitar embotits o plats processats.

TRIAR CEREALS I LLEGUMS:
- Agafar un pa integral.
- Pastes integrals i cereals
com quinoa, sègol…

- Lleguminoses seques o en conserva.
- Evitar brioixeria industrial..

4

OLIS:
- Oli d’oliva verge per a
amanir els nostres plats.

- Greixos saludables com fruita seca.
- Evitar mantegues i margarines.
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3. COM ESTALVIAR EN LA COMPRA?
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•

Compra aliments de temporada, són més barats i la seua qualitat millor.

•

No et deixes enganyar pels descomptes. Finalment, moltes vegades ens emportem i malbaratem
aliments que no consumirem.

•

Fes una llista de la compra i segueix-la. Compra en comerços menuts i productes locals.

•

Tasta productes congelats i conserves. Tenen les mateixes propietats nutricionals i més durabilitat
que els frescos.

•

Compra quantitats xicotetes i de manera freqüent, per a evitar deixalles. Actualment, amb la
situació del COVID, hem de comprar de manera més espaiada.

•

Compra a granel tot allò que es puga, però sempre amb mesures d’higiene adequades.

•

Fes sempre que pugues la compra de productes sense rentada, tallada… perquè encareixen el
producte.

•

Cuina i aprofita tot allò que no ha quedat a la nevera com a sobres.

2. EXERCICI FÍSIC PER A PERSONES GRANS
1. BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Per tots és sabut, els beneficis de l’exercici físic per al nostre cos, que ens ajuda a sentir-nos millor
tant físicament com emocionalment. Els canvis que es produeixen a l’organisme durant l’envelliment no
contraindiquen l’exercici físic, només requereixen una adaptació del mateix al nostre estat de salut i condició
física. Entre els principals beneficis de l’exercici físic hi ha:
•

Millora de la salut cardiovascular

•

Millora de la mobilitat articular

•

Incrementa la coordinació i la capacitat d’esforç físic

•

Millora l’estat del nostre sistema immunitari i la qualitat del son.

•

Contribueix a mantenir actives les funcions cognitives com l’atenció i la memòria, repercutint de
manera molt positiva en la qualitat de vida.

•

Contribueix a prevenir la depressió, la pèrdua d’autoestima i l’aïllament social, essent un estímul
necessari en les persones grans.

La inactivitat física s’associa amb la pèrdua d’autonomia, ja que amb aquesta inactivitat es veuran
afectats aspectes tan importants com l’equilibri, la força o la flexibilitat i això interferirà de manera molt
negativa en la nostra qualitat de vida.

2. TIPUS D’EXERCICIS
Els exercicis més indicats per a les persones grans es divideixen en quatre grups:
1. Exercicis aeròbics o de resistència: com caminar o
nedar. Aquest tipus d’exercicis milloren el funcionament
cardiovascular, la tensió arterial i contribueixen a la
disminució de les xifres de colesterol i glucosa, per la qual
cosa són molt recomanables en persones amb malalties
cròniques, ja que ajudaran a millorar la condició física i
l’estat d’ànim, aportant més energia per a la realització
de les activitats de la vida diària.
2. Exercicis d’enfortiment muscular: com per exemple,
aixecament de peses. Aquests exercicis ens ajuden a
millorar l’estat de la nostra musculatura, la qual cosa
compota una millora de l’autonomia personal per a
les activitats quotidianes. A més, ajuden a prevenir
l’osteoporosi i les caigudes.
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3. Exercicis d’equilibri: com per exemple, caminar de
puntetes o pujar i baixar escales. Són exercicis que es
realitzen d’una manera més lenta amb l’objectiu de
millorar la posició i l’equilibri durant la deambulació.

4. Exercicis de flexibilitat: en aquest tipus d’exercicis es
realitzen estiraments dels diferents grups musculars
i articulacions. Treballar l’elasticitat del nostre cos
també tindrà beneficis sobre l’autonomia, i millorarà la
deambulació.

3. EXEMPLES D’EXERCICIS
A continuació, es detallen alguns exemples d’exercicis (i algunes consideracions sobre com realitzarlos) de cada grup dels esmentats anteriorment, aquests exercicis són senzills i es poden realitzar sense
necessitat d’utilitzar molts materials.
AERÒBICS
-

-

Caminar, nedar, ballar, pedalar o pujar escales.
Utilitzar roba ampla i còmoda, i sabatilles que subjecten bé el peu.
Realitzar al menys 3 vegades per setmana entre 20-60 minuts per sessió. Començar de manera
progressiva, i anar augmentant a poc a poc. Pots fer un únic exercici 30 minuts o combinar dos o tres
exercicis diferents.
Evitar fer girs, que puguen provocar torçades o caigudes.
Evitar els moviments bruscos.

EXERCICIS DE FORÇA I ENFORTIMENT
-

-

-
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Aquests exercicis s’agrupen segons diferents grups musculars. S’ha d’alternar, és a dir, si un dia
realitzem exercicis de braços, al dia següent farem exercicis de cames, intentant realitzar els exercicis
de cada grup dos dies per setmana (no consecutius).
Alguns d’aquests exercicis impliquen utilitzar pes, això es farà de manera gradual, iniciant l’exercici
sense gens de pes o amb mig quilo, i després augmentar a 1 quilo, augmentant progressivament en
funció de l’estat físic.
Cada exercici ha de repetir-se unes 10-15 vegades, segons l’estat físic de cada persona. Descansem un
minut i es pot tornar a fer una altra tanda de 10-15 repeticions.
Durant la realització dels exercicis és important respirar amb normalitat, no aguantar la respiració.
Agafarem aire al descansar o baixar el pes i el deixarem anar al pujar o empényer el pes.
Si tenim alguna lesió o alguna pròtesi, s’ha de consultar amb el nostre metge quins són els exercicis
que es puguen fer.
Durant la realització s’han d’evitar els moviments bruscos. L’exercici pot produir molèsties, però NO ha
de produir dolor intens.
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1. Exercici per a enfortir muscles: per a fer aquest exercici es necessita
una cadira i peses, si no es disposa de peses, es pot utilitzar un altre material
casolà (ampolles d’aigua, paquets d’arròs). Cal asseure’s amb l’esquena recta
recolzada al respatller d’una cadira, els peus han de quedar recolzats al terra
i alineats amb els muscles. Els braços se situen a ambdós costats del cos, amb
els palmells cap avall. Per a realitzar l’exercici, aixecarem ambdós braços a
l’alçada dels muscles, aguantarem uns segons i baixarem lentament. A més
d’aquest exercici, pots practicar un altre tipus d’exercicis per als muscles,
com els que hi ha en aquest vídeo:
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=z4lm9tSvfFg

2. Exercicis per a enfortir braços: un exercici que podem fer per a enfortir els braços és fer flexions
recolzats a la paret. Per això, ens posarem enfront la paret, amb els braços estirats tocant la paret (a una
distància que permeta tenir els braços estirats sense resultar incòmode). L’exercici consisteix en flexionar els
braços per a apropar-nos a la paret, fins a tocar la paret amb el front i després tornarem a la posició inicial.
Pots veure aquest i d’altres exercicis per a enfortir els muscles al vídeo següent:

VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=lpDcho-wl0k

3. Exercici per a enfortir cames i genolls: per a aquests exercicis, es necessita una cadira. Ens situarem
asseguts a la cadira, amb l’esquena ben recolzada al respatller i els peus ben recolzats al terra. Per a aquest
exercici, mobilitzarem els peus, realitzant moviments de punta-taló.

Pots veure aquest i d’altres exercicis per a enfortir els muscles al vídeo següent:
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=GvFbb-08QY8
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EXERCICIS D’EQUILIBRI
-

Comença aquests exercicis agafat/da a una cadira o taula amb les dues mans i a poc a poc, a mesura que
s’avança podràs agafar-te només amb una mà o amb un dit.

-

Si es té prou força als peus, es podrà intentar realitzar aquests exercicis sense suport, sempre que no
supose un risc.

-

Els exercicis que hem esmentat a l’apartat anterior (per a enfortir cames i genolls) són també exercicis
per a millorar l’equilibri.

-

A més d’aquests exercicis, n’hi ha d’altres de molt senzills de fer que també ens ajudaran a millorar
l’equilibri com caminar per damunt d’una línia imaginària, intentant posar un peu davant de l’altre
(unint el taló del peu que desplaço cap endavant amb la punta del peu que queda darrere) o també es
pot realitzar l’exercici d’aixecar-se i asseure’s d’una cadira sense utilitzar les mans.

Exercici per a millorar l’equilibri: aquest exercici a més dels anteriors, també ajudarà a millorar el teu
equilibri. Posa’t dret, amb les cames obertes i els genolls lleugerament flexionats, per a realitzar l’exercici
t’has de mobilitzar d’un costat a l’altre, desplaçant-se el pes del teu cos d’una cama a l’altra, aixecant el taló
de la cama que queda lliure de pes, tal com es pot veure en aquesta imatge.

Pots veure aquest exercici i d’altres per a millorar l’equilibri i prevenir caigudes en els vídeos següents:
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_wW02hP8d5I

VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Tw7mQu2b0D0

EXERCICIS DE FLEXIBILITAT
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-

Són exercicis que és recomanable realitzar quan acabem els exercicis d’enfortiment, intentant realitzarlos de 3 a 5 vegades per setmana.

-

Per a realitzar-los, hem d’estirar-nos fins a la posició que ens diu l’exercici de forma lenta i mantenir
l’estirament entre 10-30 segons, després s’ha de descansar i realitzar-lo novament intentant estirar
una mica més.
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-

És normal sentir una molèstia lleu durant els estiraments, però NO hem de sentir dolor.

-

Les persones que tinguin implantada una pròtesi de maluc han de consultar amb el seu metge quins
són els millors exercicis que pot realitzar.

-

Els estiraments s’han de realitzar sempre de manera lenta i continuada, evitant moviments bruscos i
evitant bloquejar les articulacions al realitzar-los (els braços han d’estar rectes, però sense forçar les
articulacions perquè romanguen rectes).

Exercici d’estirament: cal col·locar-se assegut en una cadira, amb l’esquena recta i els peus recolzats al
terra, els braços queden relaxats als costats del cos. Per a realitzar l’exercici, girarem la cintura cap al costat
dret, passant el braç dret per darrere del respatller de la cadira, subjectant-nos amb el braç esquerre a la
cadira, romandrem uns segons en aquesta posició i després tornarem al centre, per a repetir l’estirament
cap a l’altre costat.

Pots veure com es realitza aquest exercici i més exemples d’exercicis per a millorar l’elasticitat i
flexibilitat en el vídeo següent:
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=l7NgOIN0rLw

GUIA FORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT INTEGRAL EN PERSONES GRANS

53

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I CONTROL DE L’ANSIETAT
1. ENVELLIMENT I ANSIETAT
L’ansietat és un estat que es produeix al nostre cos davant de determinades situacions (reals o
imaginàries) que ens provoquen un estrés intens, podent arribar a ser sostingut en el temps. Fer anys, els
canvis en el ritme de vida, patir alguna patologia, pot ser un factor de risc per a patir ansietat. Malgrat això,
aquest canvi de vida, ha d’utilitzar-se per a descansar, aprendre, fer allò que abans no podíem perquè no
teníem temps… Encara així, no deixa de ser un canvi molt complicat.
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=tX8R3sgGqX8&ab_channel=HumbertoEchevarria

Els símptomes més comuns de l’ansietat són:
•

Opressió al pit.

•

Dificultat per a respirar.

•

Marejos.

•

Nàusees.

•

Augment de la freqüència cardíaca.

•

Pensaments catastròfics.

•

Pors intenses.

És molt important aprendre a reconèixer aquests símptomes per a poder controlar-los quan apareguen.
La relaxació ens pot ajudar en aquest moment de canvis tan importants en la nostra vida. En ocasions,
aquest canvi s’acompanya de malaltia, canvi del lloc de residència, separació de la família, el barri, amics, etc.
Per això, com hem comentat anteriorment, l’envelliment pot ser un factor de risc davant l’estrés i l’ansietat,
sumat a la dificultat de fer coses que abans solíem fer sense problemes i de manera autònoma i en aquest
moment podríem necessitar l’ajuda dels altres en més d’una ocasió.

2. BENEFICIS DE LA RELAXACIÓ
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La relaxació és un estat mental i físic en el qual tenim sensació de tranquil·litat, pau, descans, equilibri
i benestar, que ens ajuda a canalitzar les nostres emocions i allibera tensions, baixa els nivells d’estrés
acumulats al nostre cos i, per tant, també l’ansietat.
A banda d’aquests beneficis a nivell psicològic i emocional, la relaxació aporta beneficis a nivell físic:
•

Baixada de la pressió arterial.

•

Baixada de la freqüència cardíaca.

•

Increment dels nivells d’oxigen al torrent sanguini i al cervell.

•

Millora la circulació.

•

Baixada dels nivells de colesterol.

•

Millora el sistema immune.

•

Ajuda a iniciar el sòl i augmenta la sensació de descans.

És molt important acompanyar la pràctica de la relaxació amb rutines d’activitats físiques en el nostre
dia a dia. D’aquesta manera, junt a l’anteriorment esmentat, aconseguirem:
•

Una eina eficaç contra l’estrés.

•

Millorar la salut física i mental.

•

Millorar la qualitat de vida.

•

Millorar l’estat d’ànim.
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3. TÈCNIQUES I EINES DE RELAXACIÓ
Per a poder aplicar una tècnica de relaxació de forma correcta, és molt important tenir en compte
l’ambient, el lloc, on anem a portar-la a terme:
•

Tranquil i silenciós.

•

Temperatura adequada.

•

Llum tènue.

•

Roba còmoda

•

Posició confortable.

RESPIRACIÓ
La respiració és molt important a l’hora de realitzar
qualsevol tècnica de relaxació, acompanyar cada exercici
amb una respiració profunda i constant, per la qual cosa
inspirar i expirar es converteix en alguna cosa, que en
aparença sembla senzill, però fer-ho de manera conscient
comporta pràctica.
Respecte a l’ansietat, la respiració es realitza de tal
manera que la persona que la pateix només agafa aire, és a
dir, només inspira, deixant anar molt a poc a poc l’aire. Per
la qual cosa, en poc temps els pulmons s’omplen d’aire i és
cada vegada més difícil agafar-ne més, fet que ens provoca
la sensació d’ofegament i cansament.
D’altra banda, una persona que està deprimida, deixa i deixa anar l’aire, agafant-ne molt poc, per la
qual cosa, la sensació que té és de cansament extrem.
Dit això, ja podem comprendre una mica més la necessitat de realitzar una respiració de manera
correcta per a poder “alliberar-nos” d’aquest aire de més que ens oprimeix i que ens genera malestar.
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RESPIRACIÓ ABDOMINAL (DIAFRAGMÀTICA)
VÍDEO

Enllaç: https://psicoguias.com/respiracion-diafragmatica/

Aquesta tècnica consisteix en portar l’aire cap al diafragma (òrgan situat sota dels pulmons), cap a
l’estómac quan respirem en lloc d’anar als pulmons. Es realitza de la manera següent:
1. Posar una de les nostres mans damunt del nostre diafragma, o el que es coneix com la “boca de
l’estómac”.
2. Inspirem de manera profunda, omplint el nostre estómac d’aire, anem empenyent la nostra mà.
3. Quan ja no puguem agafar més aire, deixem la mà en la posició en la qual es troba, i anem deixant
anar a poc a poc l’aire, sense moure la mà.
4. Tornem a agafar aire, intentant portar el nostre estómac cap a on hi ha la mà.

VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=214NCTdxm6M&ab_channel=HospitalPovisa

Aquesta tècnica la podem utilitzar sempre que ho necessitem, i repetir-la les vegades que siguen
necessàries fins que aconseguim el resultat desitjat.

RELAXACIÓ MUSCULAR PROGRESSIVA DE JACOBSON
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=4nDVfhzVBtY&ab_channel=HospitalDelNi%C3%B1o-Dr.Jos%C3%A9Ren%C3%A1nEsquivel

VÍDEO

Enllaç: https://psicopico.com/la-tecnica-relajacion-progresiva-jacobson/

VÍDEO

Enllaç: https://teresaperez.net/2014/06/05/tecnica-de-relajacion-para-pacientes-una-herramienta-para-el-estres-y-la-ansiedad/

Aquesta tècnica consisteix en tensar i destensar (relaxar) els diferents grups musculars de manera
progressiva. Produeix una sensació molt intensa d’alleugeriment i relaxació quan es realitza.
A continuació, us exposem un resum d’alguns dels grups musculars més eficaços, podeu practicar-los i
realitzar la tècnica completa més endavant:
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Posició inicial:
Tanca els ulls, seu a la butaca o gita’t al llit el més còmodament perquè el teu cos
puga relaxar-se el màxim possible.

1º FASE: Tensió-relaxació.
•

•

Relaxació de cara, coll i muscles amb l’ordre següent (repetir cada exercici tres vegades amb
intervals de descans d’uns segons):

-

Front: arruga uns segons i relaxa lentament.

-

Ulls: obrir àmpliament i tancar lentament.

-

Llavis: arrugar com per fer un bes i relaxa lentament.

-

Muscles i coll: Aixecar els muscles pressionant contra el coll, torna a la posició inicial lentament.

Relaxació de braços i mans:
-
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Contraure, sense moure, primer un braç i després l’altre amb el puny tancat, notant la tensió
en braços, avantbraç i mans. Relaxa lentament.
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•

Relaxació de cames:
estirar primer una cama i després l’altra aixecant el peu cap amunt i notant la tensió en cames: cul,
cuixa, genoll, panxell i peu. Relaxa lentament.

•

Relaxació de tòrax, abdomen i regió lumbar:
(Aquests exercicis es fan millor assegut en una cadira):
-

Esquena: braços en creu i portar colzes cap enrere. Notareu la tensió a la part inferior de
l’esquena i els muscles.

-

Cintura: tensar natges i cuixes. El cul s’eleva de la cadira

2ª FASE: repàs.
-

Repassa mentalment cadascuna de les parts que hem tensat i relaxat per a comprovar que
cada part segueix relaxada, relaxa encara més cadascuna d’elles.

3ª FASE: relaxació mental.
-

Finalment, pensa en una cosa agradable, alguna cosa que t’agrade, que siga
relaxant, una música, un paisatge, etc., o bé deixa la ment en blanc.
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VISUALITZACIÓ
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=LaPLJpQafIo&ab_channel=Psicolog%C3%ADaOnline

Consisteix en recordar aquells moments
feliços de la nostra vida, records que provoquen
en nosaltres sentiments de tranquil·litat, alegria,
pau.
Aquests records poden estar relacionats
amb persones, amb animals, moments,
esdeveniments, la naturalesa… És a dir, utilitzar
la reminiscència com a tècnica de relaxació. És
recomanable realitzar aquesta tècnica en una
posició còmoda, i en ser possible amb música
que acompanye aquests records que volem
evocar.

RISOTERÀPIA
VÍDEO

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=XBY-0pczabA&ab_channel=VideosPsicativa
Consisteix en utilitzar el riure, les
riallades, com a manera d’alliberament
d’estrés. D’aquesta manera, augmentem
els nostres nivells d’endorfines, que
funcionen com a analgèsic, i de serotonina
que actua com a un antidepressiu natural.
En una sessió de risoteràpia,
podem fer totes aquelles activitats i jocs
que ens produïsquen fins i tot una certa
vergonya, pròpia o aliena. D’aquesta
manera, provoquem el riure i relaxem el
cos i els pensaments d’una manera molt
eficaç.
Com per exemple seria, contar
acudits, fer el pallasso, disfressar-nos o
realitzar un monòleg contant anècdotes.
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