
PAUTES PER A
L’AFRONTAMENT DE LA 
PANDÈMIA EN LA
POBLACIÓ ADULTA
Xicotets consells i rutines d’exercicis per a
afavorir el manteniment físic, cognitiu i emocional 
en els temps de pandèmia
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 Cal puntualitzar que aquest document ha sigut elaborat per professionals sa-
nitaris acreditats i adscrits al Centre Municipal de Majors de l’Ajuntament de Sant 
Joan d’Alacant. Concretament:  
 • Sarah Doménech Castellano (Psicòloga) 
 • Cristina Laguna Martínez (Terapeuta Ocupacional).

 En aquest sentit, i davant la ja denominada com a “nova ona de la 
pandèmia” ens plantegem :  existeix alguna manera de pal·liar els efectes 
adversos d’aquesta crisi? 
Quines pautes o orientacions bàsiques ens convé tindre en compte a 
l’hora de confrontar tan bé com siga possible la situació?

 El present dossier exposa alguns exercicis i recomanacions 
fonamentals per al manteniment de les nostres capacitats físiques i 
cognitives així com per a la generació d’hàbits i rutines que redunden en 
un estat anímic positiu i proactiu.

 Aquest any ha sigut, sens dubte, un dels més convulsos i difícils que hem 
hagut d’afrontar tant en termes individuals i familiars com a socials i laborals. 

 Si ens detenim en la població adulta, la pandèmia (i els seus corresponents 
períodes de confinament i aïllament social) ha suposat una vertadera xacra en el 
que a envelliment saludable i manteniment de la funcionalitat es refereix.

En aquest sentit, hem pogut constatar el significatiu increment de

• quadres confusionals i de desorientació
• empitjoraments físics i cognitius
• simptomatologia depressiva vinculada a la percepció de soletat i exclusió 
familiar.
• minvament en l’autonomia en activitats quotidianes i de la vida diària.

Tot això originat i mantingut en un context soci – sanitari canviant, erràtic i carregat 
de tints negatius i amenaçadors.

INTRODUCCIÓ
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Pautes per a la gestió d’emocions
negatives: irritabilitat, tristesa,
por i estrés

1. Normalitzar les emocions

Per a això és fonamental:
 • Reconéixer com ens sentim
 • Identificar el seu origen i raó de ser
 • Acceptar-les com a respostes emocionals 
normals, sense exacerbar la seua gravetat 
i tractant de manejar-les tan bé com siga 
posible.

2. No dramatitzar
 
 Aunque la situación sea complicada y angustiante 
debemos confrontar la dramatización y la preocupación 
excesiva.
Per a això convindria:
 • Evitar la sobre-informació
 • No assumir com certes dades no contrastades
 • Mantindre els nostres focus d’interés diaris
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3. Elaborar plans realistes 

 Davant un món tan canviant i fluctuant com el que ens està 
tocant viure resulta molt útil:
 • Evitar generar expectatives massa ambicioses
 • Viure el present
 • Elaborar plans senzills que sí que puguem complir
 • Ser conscients que està situació no durarà per sempre

4. Utilitzar estratègies d’autocura

 • Preservem les nostres aficions per a afavorir la 
desconnexió real i l’acte preservació emocional
 • Incloguem estratègies efectives de relaxació en la  
 nostra rutina diària

5. Evitar l’aïllament

 L’aïllament social i familiar és un factor de risc per a tota 
mena d’alteracions emocionals i afectives.

Per això ens convé:
 • Preservar els nostres vincles socials i personals
 • En cas de confinament: mantindre el contacte telefònic  
 diari, realitzar videoconferències, missatges de WhatsApp  
 etc.
 • Evitar aïllar-nos del nostre entorn si sentim tristesa o   
 preocupació. És llavors, quan podem necessitar major   
 suport emocional i instrumental.
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Pautes per al manteniment dels
processos cognitius bàsics : orientació 
espacial i temporal  

5

1. Utilitzar rellotges i calendaris 

 Quan es produeixen canvis significatius en la nostra vida és 
molt fàcil desorientar-nos. Per això convé:
 • Utilitzar un calendari o almanac gran i accessible
 • Començar la jornada identificant ( i ratllant) el dia de la   
 setmana en el qual ens trobem.
 • Per a assegurar la retenció de la data en la memòria: 
plantejar-nos (i respondre’ns) diverses vegades al dia les següents 
qüestions: Quin dia de la setmana és? ¿A què numero del mes 
correspon? I en quin mes i any em trobe?

2. Seguir les mateixes pautes i rutines diàries

 Una bona estratègia per a mantindre l’orientació i durant el 
dia és seguir una rutina de pautes i accions ordenada. Per a això 
podem:
 • Establir un horari de tasques diàries
 • Evitar variacions en l’ordre o la manera de dur a terme els   
 nostres quefers  habituals.
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3. Accedir a la informació

 • Ens situa temporalment.
 • Ens connecta amb la realitat social que vivim

Important: informar-se no implica exposar-se contínuament a les notícies. Hem de
controlar i filtrar el seu consum per a afavorir la nostra autopreservació.

5. Preservar els nostres contactes socials

 • Parlar amb les nostres persones de confiança
 • Mantindre converses sobre fets actuals esdevinguts en el  
 nucli familiar o en el nostre context social
 • Recordar-nos de dates o fets importants en la vida dels  
 nostres éssers volguts etc.

Pot afavorir l’orientació espai temporal.

4. Associar informació coneguda per a guiar-nos
 

 Una bona manera de centrar-nos si tendim a desorientar-nos 
fàcilment pot ser:
   • Associar informació espacial o temporal coneguda per a 
recordar-la millor en el seu conjunt (ex. fa fred- és hivern- estem al 
mes de desembre)
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PAUTES PER AL MANTENIMENT DELS
PROCESSOS COGNITIUS BÀSICS: ATENCIÓ

1. Jugar a juegos de mesa

 Jugar a jocs de taula de taula com el dominó, els escacs, 
el parxís o les cartes, pot afavorir la nostra capacitat d’atenció 
significativament, doncs:
 • Ens obliga a centrar els nostres recursos cognitius en una   
 activitat lúdica
 • Ens manté concentrats i atents durant un període prolongat  
 de temps
 

2. Mantindre activitat física

  Realitzar exercici físic (ja siga a través de l’esport o d’activitats 
quotidianes plaents):
 • Estimula les nostres funcions executives (planificació i   
 seqüenciació dels nostres moviments i accions).
 • Ens obliga a parar atenció a diversos estímuls de manera  
 regular i prolongada en el temps.
 • Afavoreix la desconnexió real de les preocupacions
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3. Descansar

 Existeix una relació directa i proporcional entre la quantitat d’hores 
descansades i la disponibilitat dels nostres recursos cognitius bàsics.
Per això hem de tractar d’establir una bona rutina del somni.
Es a dir:
 • Ficar-nos al llit sempre a la mateixa hora (no massa tard).
 • Evitar estímuls que ens activen o alteren massa
 • Resoldre o posposar les nostres preocupacions abans d’anar 
al llit (evitant donar-li tornades una vegada i una altra a les mateixes 
qüestions durant la nit)

4. Fomentar l’atenció sostinguda a través de la lectu-
ra i el cinema
 La lectura o el cinema són, sense dubte, dos de les activitats que 
més exigeixen de la nostra atenció i concentració.
Algunes estratègies per a potenciar els seus efectes podrien ser:
 • Comentar la pel·lícula o el llibre en qüestió amb persones pròximes.
 • Fer un resum mental del seu argument i trames principals en   
 finalitzar.

5. Exercicis d’estimulació cognitiva específics

 Si desitgem potenciar de forma més específica diferents funcions 
d’atenció, podem realitzar exercicis concrets. Alguns exemples serien:
 • Exercicis d’atenció sostinguda: sopa de lletres o de números,  
 sudokus etc.
 • Exercicis d’atenció selectiva: completar una sèrie numèric
 simbòlica.



PAUTES PER A L’AFRONTAMENT DE LA PANDÈMIA EN LA POBLACIÓ ADULTA 9

PAUTES PER AL MANTENIMENT DELS
PROCESSOS COGNITIUS BÀSICS: MEMÒRIA

1. Prestar molta atenció

 En molts casos els oblits o fallades de memòria no es 
deuen a alteracions cognitives incipients si no a errors d’atenció 
(distraccions). Per això, ens convé fixar-nos bé en els fets o 
qüestions rellevants que vulguem retindre i recuperar en un 
futur.

2. Utilitzar estratègies d’organització

 Això és, estructurar o ordenar adequadament l’informació 
que vulguem recordar.
Alguns senzills trucs per a aconseguir-ho podrien ser:
 • Establir associacions: per categories, per semblances o  
 diferències
 • Crear una xicoteta història amb el conjunt de coses que  
 vulguem recordar.
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3. Utilitzar estratègies de visualització

 Una bona manera de fixar l’informació en la memòria pot 
ser recrear mentalment els elements que vulguem evocar.

 • Per exemple:  si volem recordar una llista de la compra 
podem dibuixar mentalment (i amb tot luxe de detall) els 
elements que necessitem per categories

4. Utilitzar estratègies de repetició

 Consisteix en repetir verbal o mentalment aquella 
informació que desitgem recordar fàcilment.
Per a optimitzar el resultat, ens convé intentar repetir l’informació 
prèviament organitzada
 • Ex: si vull recordar els números 41188 puc pensar que el 4 
és el meu número favorit i la meua neta va nàixer al novembre 
de 1988

5. Recórrer a recursos externs

 L’ús de llistats de tasques pendents, agendes o almanacs 
no ens ajuden únicament a orientar-nos sinó que , a més, poden 
afavorir que recordem els fets o esdeveniments més rellevants 
del dia o la setmana.

Si, a més, manegem les noves tecnologies podem utilitzar 
alarmes, recordatoris o fins i tot aplicacions específiques per a 
organitzar i ajudar-nos a recordar tasques pendents.
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PAUTES PER A la 
REALITZACIÓ
D’EXERCICI FÍSIC EN 
LA POBLACIÓ
ADULTA
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 Com ja és sabut, amb l’envelliment es donen una sèrie de 
canvis tant a nivell físic, psíquic, com a soci-afectiu. L’activitat 
física realitzada de manera regular i adaptada a les condicions 
físiques individuals de les persones majors, és un dels pilars més 
importants juntament amb la dieta equilibrada, per a mantindre 
el desenvolupament de les activitats de la vida diària, millorant la 
nostra autonomia i gaudint d’una bona qualitat de vida. 

Beneficis físics
 • Previndre l’envelliment prematur.
 • Previndre les malalties cardiovasculars, així com problemes   
 respiratoris i digestius.
 • Previndre atròfies, lesions musculars i òssies, i millorar la   
 mobilitat articular.
 • Mantindre la capacitat respiratòria.
 • Potenciar la força, la resistència i la flexibilitat.
 • Millorar els reflexos, la coordinació i l’equilibri, reduint el risc   
 de caigudes.
 • Mantindre el pes corporal i evitar l’obesitat.

Beneficis psíquics

 • Treballar la memòria i l’atenció.
 • Millorar la autoimagen i l’autoestima. 
 • Millorar l’estat d’ànim, prevenint o millorant la depressió,   
 l’ansietat…
 • Mantindre l’autonomia psíquica.

PAUTES PER A la REALITZACIÓ D’EXERCICI
FÍSIC EN LA POBLACIÓ ADULTA
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Beneficis soci-afectius

 • Ocupar el temps lliure amb activitats d’oci significatives i   
 saludables.
 • Evitar la soledat i la possible depressió associada, realitzant  
 l’activitat en companyia.

 A continuació, es mostra una sèrie d’exercicis generals per 
a realitzar a casa, sempre respectant les indicacions del nostre 
metge i adaptant el nombre de repeticions o exercicis a les nostres 
condicions físiques. A més, l’OMS recomana 150 minuts a la setmana 
d’activitat moderada o 75 d’activitat intensiva, per això haurem de 
complementar aquestes taules d’exercicis amb activitats com:

 • Passejar 20-25 minuts a l’aire lliure aprofitant el sol per a   
 sintetitzar la vitamina C i D.
 • Usar quan siga possible les escales per a millorar la nostra   
 resistència i capacitat cardio-pulmonar.
 • Entrenar la resistència aeròbica amb l’ús de bicicleta estàtica.
 • Utilitzar els parcs que disposen de gimnasos a l’aire lliure,
com per exemple el parc de Pedro José, confrontant amb   
l’edifici que alberga el Jutjat de pau, just davant de la Biblioteca 
Municipal.
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TAULA DE EXERCICIS PER A
CERVICALS-LUMBARS EN LA POBLACIÓ 
ADULTA

1. EXERCICI DEL “SÍ”
Moure la barbeta cap al pit 
i tornar a la posició original, 
no cap endarrere.

2. EXERCICI DEL “NO”
Girar el cap a la dreta i després a l’esquerra lentament.

3. INCLINACIONS DE 
COLL
Acostar l’orella dreta 
al muscle dret i repetir 
cap a l’altre costat, 
amb la mirada al 
capdavant sense girar 
el cap.

4. ELEVACIONS DE 
MUSCLES
Elevar els muscles 
cap a les orelles molt 
lentament i tornar a 
baix.

5. FLEXIÓ LUMBAR
Caminar amb les mans 
sobre les cames, i anar 
doblegant-se cap avant 
com si volguérem tocar-
nos els peus. Realitzar 
el mateix camí cap 
endarrere.

Realitzarem 2-3 voltes completes al circuit
Realitzarem entre 3-5 repeticions de cada exercici

(segons les meues possibilitats)
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TAULA DE EXERCICIS PER A BRAÇOS EN LA 
POBLACIÓ ADULTA

Realitzarem 2-3 voltes completes al circuit
Realitzarem entre 5-10 repeticions de cada exercici

(segons les meues possibilitats)

1. EXERCICI DE NINES
Moure les mans, deixant-les mortes, 
cap amunt i cap avall.

2. GIR DE BRAÇ
Girar la mà amb el braç estés, palma a dalt, 
palma a baix molt lentament.

3. BÍCEPS
Braços als costats amb les 
palmes mirant cap amunt, 
doblegar el colze cap amunt i 
tornar a la posició inicial. Es pot 
realitzar amb pes.

4. ALÇAR PESOS
Braços als costats del cos, amb 
la palma cap avall i alcem al 
capdavant sense sobrepassar 
l’altura dels muscles, mantenint 
els colzes estirats el màxim 
possible. Es pot realitzar assegut 
i sense pes.
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TAULA DE EXERCICIS PER A CAMES
EN LA POBLACIÓ ADULTA

Realitzarem 2-3 voltes completes al circuit
Realitzarem entre 5-10 repeticions de cada exercici

(segons les meues possibilitats)

1. PUNTA DEL PEU
Alçar el peu sense alçar 
el taló del sòl.

2. PUJAR I BAIXAR CAMA
Desde genoll flexionat, 
pujar la cama fins a 
posar-la recta.

4. ALÇAR GENOLL
Alçar la cama, 
doblegant el genoll a 
90 ˚ màxim.

5. CAMA ARRERE
Elevar taló arrere.

6. ROTACIÓ TURMELL
Alçar la cama i girar el 
turmell cap a un costat i 
cap a un altre.

3. QUADRÍCEPS
Mantindre genoll 
doblegat i alçar-la cap al 
pit
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TAULA DE EXERCICIS PER A CAMES
EN LA POBLACIÓ ADULTA

Realitzarem 2-3 voltes completes al circuit
Realitzarem entre 5-10 repeticions de cada exercici

(segons les meues possibilitats)

1. GIR DE MALUC
Dibuixar un cercle amb els 
malucs.

2. PÈNDUL CAMES
Moure cama avance i 
arrere per a mobilitzar 
maluc.

4. ENCREUAMENT DE 
CAMA
Creuar peu dret 
sobre esquerre i obrir 
lateralment.

5. PUNTA-TALÓ
Tocar punta i taló en el sòl amb cada peu. I 
posar-se de puntetes i talons amb tots dos peus.

3. ESQUAT
Obrir cames a l’amplària 
dels malucs i flexionar 
genolls sense passar dels 
90˚.
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1. ESTIRAMENT DEL “SÍ”
Moure la barbeta cap al 
pit i mantindre, tornar a 
la posició inicial, no cap 
endarrere.

2. ESTIRAMENT LATERAL
Acostar l’orella dreta al muscle dret i repetir cap a l’altre 
costat, amb la mirada al capdavant sense girar el cap.

3. ESTIRAMENT A DALT
Amb els dits 
entrellaçats, estirem 
cap amunt amb les 
palmes mirant cap a 
fora. Mantenim posició.

4. ESTIRAMENT AL CAP-
DAVANT
Amb els dits 
entrellaçats, estirem 
al capdavant amb les 
palmes mirant cap a 
fora. Mantenim posició

5. MÀ EN EL MUSCLE
Tocar amb la mà dreta 
darrere del muscle 
esquerre, exercint una mica 
de pressió sobre el colze 
amb l’altra mà. Realitzar 
el mateix amb l’altra mà. 
Mantindre.

TAULA D’ESTIRAMENTS EN LA
POBLACIÓ ADULTA

Realitzarem una volta completa al circuit 
Mantindrem cada posició 10 segons



PAUTES PER A L’AFRONTAMENT DE LA PANDÈMIA EN LA POBLACIÓ ADULTA 19

TELÈFONS D’INTERES

EMERGÈNCIES

Emergències 112

Policia local de Sant Joan d'Alacant
(Av. Comtat de Fabraquer, núm. 55)

96 594 22 22

Guàrdia Civil (C/ Cervantes, 11) 96 565 32 32

Policia Nacional 091

112-Bombers 112

SANITAT

Creu Roja 96 525 41 41

Hospital C. Atenció Usuari, informació i Serveis d'Urgències 96 516 94 00

Centre de Salut de Sant Joan d’Alacant 96 593 74 40

Urgències del Centre de Salut 96 593 74 45

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant 96 565 32 45
96 601 31 70

Serveis Socials 966 013 160

Centre Municipal de Majors “Salvador Gosalvez Alberola” 96 601 04 40

Imatges: * https://fundacionlacaixa.org/es/recursos-digitales-personas-mayores




