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No allargar les hores que 

passem al llit; respectar, 

sempre que es pugui, les hores 

habituals de son.
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Hidratar-se correctament i 

ajustar la dieta a les 

necessitats reals del moment, 

és a dir, si tenim menys 

activitat, necessitarem una 

ingesta menor de calories.
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Establir un programa 

d’exercicis ajustat a les nostres 

possibilitats reals, basat en les 

quatre capacitats bàsiques: 

flexibilitat, velocitat, resistència 

i força.
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Quan estem asseguts podem 

mobilitzar els peus aixecant i 

baixant les puntes, fent cercles 

o bé dibuixant figures, números 

o lletres imaginàries a l’aire 

amb els peus així com 

desplaçar els braços en 

diferents direccions i alternar 

moure i estabilitzar el tronc cap 

endavant i cap enrere i també 

cap als costats.
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Un bon exercici molt senzill per 

no perdre la força a les cames i 

millorar el condicionament és 

aixecar-se i seure des de una 

cadira unes vint vegades 

seguides, mantenint un bon 

ritme, tenint en compte que la 

quantitat s’ha d’ajustar sempre 

a la nostra detecció de 

possibles molèsties. També es 

pot simular la pujada i baixada 

d’escala amb un tamboret 

baixet i estable i no oblidem de 

posar la seguretat sempre per 

davant de tot..
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Si podem caminar dins del 

nostre habitatge, perfecte! Ho 

podem fer cada hora durant 5 

minuts; si l’espai és molt reduït 

i no ens permet fer-ho 

raonablement, una bona opció 

és la marxa simulada, és a dir, 

caminar sens avançar, aixecant 

els genolls de forma alterna.

6



Si disposem de bandes 

elàstiques, bicis estàtiques, 

steps, etc.. sense dubte serà 

un complement excel·lent pel 

nostre programa d’exercicis, 

però encara que no tinguem 

cap eina addicional a 

disposició, podrem igualment 

iniciar el nostre pla de xoc 

contra la inactivitat que ens 

trasllada aquest confinament a 

casa.

7



Ballar ens aportarà benestar 

físic i mental i ens servirà per 

mantenir el to muscular, fer 

feina de coordinació, enriquir 

l’equilibri, millorar la resistència 

cardiorespiratòria o simplement 

fer-nos somriure , fet que en 

aquests dies crec que és de 

gran importància..
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