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Mario Cugat i Leseurs
President de la FATEC

Ben convençuts de la seva utilitat, per l'experiència de tantes persones
que n'han fet ús pel grau de satisfacció que ens han manifestat, posem
a l'abast de les persones grans d'avui aquesta 2ª edició del llibre, amb el
suport i col·laboració, que agraïm, del Consell Català de l'Esport i la
Fundació Catalana per a l'Esport.

Recordo que en un acte organitzat pel Secretari General de l'Esport, con-
juntament amb FATEC, el Dr. Carles Vallbona, Catedràtic de Medicina a la
Baylor University de Houston, Texas, ens digué que les persones en gene-
ral i els grans en particular, o fem exercici físic regular i seriosament o al
menys hem de caminar, al cap del dia i sumant-ho tot, 10.000 passes,
que representen al voltant d'uns 7 Km.

Perquè totes les recomanacions dels experts i l'experiència mèdica acu-
mulada ens diuen que quan som grans, en cap cas podem deixar de fer
servir, cada dia, el cervell i les cames. Aquest llibre ens proposa un bon
nombre d'exercicis físics  diversos que ens estimulen a moure el cos, les
cames, els muscles, les articulacions, de manera que puguem millorar la
flexibilitat, reduir el risc de la fragilitat i mantenir un to general estable,
estimulant i relaxat.

La Salut i en Pau, els personatges del llibre, quins noms reflecteixen les
dos grans bondats que s'obtenen de l'exercici físic, son ja dos bons amics
incorporats definitivament a l'imaginari del col·lectiu de persones grans,
estan identificats amb la FATEC i si dia a dia reproduïm els seus movi-
ments precisos, d'acord amb les instruccions del llibre, ben aviat acaben
sent aquella parella familiar amb quina companyia comencem el dia i ens
el fa més dinàmic i agradable.

FATEC agraeix als autors dels textos, Pilar Pont, Jesús Fortuño i a Rosa
Ma. Font dissenyadora dels personatges, la bona i útil tasca feta. I
agraeix també als molts usuaris del llibre que en els darrers quatre anys
n'han fet ús i han gaudit de la bona salut que proporciona, la seva fideli-
tat diària en fer els exercicis i la difusió que del mateix han fet.
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Anna Pruna i Grivé
Secretària General de l'Esport

Demostrar que es pot practicar esport a qualsevol edat, que es poden fer
exercicis relacionats amb l'activitat esportiva sense mirar el nostre carnet d'i-
dentitat. Aquest és l'objectiu prioritari del programa + Plus Vida, que ha estat
desenvolupat per la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya
(FATEC) i el suport de la Fundació Catalana per a l'Esport i que es dirigeix al
col·lectiu de gent gran de Catalunya.

La Secretaria General de l'Esport dóna suport a aquest programa que l'any
passat, en la seva primera edició, va tenir una gran resposta. Els milers de
persones que es van adherir al pla ens demostren l'interès que va aixecar i el
grau de desenvolupament que té per davant. 

L'objectiu del Govern en matèria esportiva dirigida a la gent gran és potenciar
i donar a conèixer els beneficis que comporta la pràctica de l'exercici físic, en
tots els aspectes (tant els estrictament físics, com els psicològics i els socials)
relacionats amb la salut d'aquestes persones. Aconseguir que els més grans
de 60 anys sàpiguen que l'esport els donarà un benestar, una vitalitat i una
qualitat de vida que no aconseguiran al mateix nivell d'una altra manera.

Un dels grans eixos de la política esportiva del Govern és fer de l'esport un
estil de vida de les persones, convertir-lo en un hàbit. En aquest sentit, acon-
seguint que els nostres grans el practiquin i l'incloguin en la seva llista d'ac-
tivitats diàries assolirem en gran part aquest objectiu. La potenciació gradual
del + Plus Vida i d'altres programes servirà per col·laborar i fer-ho cada vega-
da més realitat. La gent gran és un mirall pels més joves en molts altres
aspectes de la vida i crec que també ho pot ser en el que fa referència a la
pràctica esportiva.

El llibre que teniu a les vostres mans ens resumeix de manera pràctica tot el
que hem comentat. Ens explica diversos exercicis físics, activitats, etc. que
ens poden ser molt útils per sentir-nos millor, per començar el dia d'una
forma activa, per estimular-nos i descubrir que, sigui quina sigui la nostra
edat, podem seguir fent esport. El meu reconeixement als autors del llibre,
que segur serà una eina de gran utilitat.

Perquè a qualsevol edat sempre hi ha un bon motiu per fer esport. Perquè
l'esport mou Catalunya.
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Rafael Español i Navarro
President de la Fundació

Catalana per a l’Esport

Un dels objectius prioritaris de la Fundació Catalana per a l'Esport és
fomentar i potenciar la pràctica esportiva dins l'àmbit de Catalunya.

En el món actual del segle XXI no hi cap dubte que la gent gran és un
col.lectiu que cada dia te una presència més nombrosa a tot el món occi-
dental i amb una tendència clara d'anar augmentat en els propers anys i
és per això que entre tots tenim el deure de treballar per a què la pràcti-
ca de l'esport entre les persones anomenades de la 3a edat, esdevingui
un acte de normalitat a casa nostra.

El més important és que fent esport es fa salut. En aquest sentit hi han
diversos estudis que demostren que aquella societat que inverteix en que
la seva gent faci esport, te un retorn econòmic en estalvi de despeses
sanitaries, degut a una millor qualitat de vida. 

Aquesta realitat és motiu suficient  per recolzar les iniciatives que com-
parteixen aquest mateix objectiu. FATEC, amb el suport del Consell Català
de l'Esport i la Fundació Catalana de l’Esport, hem posat en marxa el pro-
grama +Plus Vida que treballa precisament en aquesta direcció de poten-
ciar l'esport entre la gent gran.

Aquest Manual de pràctica física i esportiva ens il.lustra perfectament
quines són les pràctiques quotidianes que ens ajudaran fàcilment i de
manera senzilla a iniciar-nos en diverses activitats físiques. 

Confiem doncs que aquesta eina d'ajut personal sigui ben rebuda per
totes aquelles persones que dia a dia visiten els casals d'arreu de
Catalunya i que entre tots aconseguim l'objectiu final de: fent esport, fem
salut.
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Dr. Antoni Esteve
President ESTEVE

ESTEVE és un grup químic farmacèutic líder a Espanya, amb una impor-
tant presència internacional i format íntegrament per capital nacional. La
companyia desenvolupa la seva activitat en l'àrea farmacèutica mitjan-
çant la investigació i el desenvolupament de nous medicaments així com
la producció d'especialitats i principis actius farmacèutics, oferint d'a-
questa manera una solució global al sector Salut.  

Per altra banda, ESTEVE s'ha compromès des de sempre amb els profes-
sionals sanitaris, tant metges com farmacèutics, amb l'objectiu d'ade-
quar productes i serveis a les seves necessitats reals.  De la mateixa
manera col·labora amb diverses administracions públiques, entitats
sense ànim de lucre i ONGs en projectes que tinguin com a destinatari
final el ciutadà. 

Un exemple d'aquest compromís  n'és l'edició d'aquest "Manual de pràc-
tica física i esportiva per a la gent gran", del que Esteve n'és copatroci-
nador. Una guia pràctica i de gran utilitat que esperem aporti nous hàbits
que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de la nostra gent gran.
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L’exercici físic
pàgines 8 a 12

Tinguem cura del nostre cos
pàgines 13 a 18

Activitats que podem practicar
pàgines 19 a 26

Exercicis recomanables
pàgines 27 a 47
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L’augment del nombre de persones grans i l’increment de
l’esperança de vida de la població mundial són dos dels
trets més característics de la societat actual.

La població mundial d’edat avançada ha crescut més ràpi-
dament en el segle XX que la resta dels grups demogrà-
fics. La tendència no canvia amb l’entrada al segle XXI.
Més aviat al contrari. 

L’increment progressiu de l’esperança de vida i la dismi-
nució de la natalitat generen un creixent volum de pobla-
ció major de 65 anys.

A Catalunya, es preveu que l’any 2020 el 20% de la pobla-
ció tingui més de 65 anys, percentatge que equival apro-

ximadament a 1.350.000 persones. Aquestes xifres
situen Catalunya al capdavant de l’Estat Espanyol, que
ocupa la cinquena posició a Europa, darrere d’Alemanya,
Itàlia, França i el Regne Unit.

Aquesta evolució situa la gent gran de la nostra societat
en una proporció inversa a la que naturalment havia man-
tingut amb relació a la franja de 0 a 15 anys.

Els adults actuals tenim com a repte construir un món
adaptat a les característiques del present i preparar-lo per
al futur proper fent front a l’envelliment de la societat, per
tal que aquest fenomen no es converteixi en una càrrega
negativa, sinó en un fet enriquidor i positiu. 

L’envelliment és un fet social
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L’envelliment és un fet biològic

L’envelliment és un procés que ve acompanyat de modifi-
cacions en l’anatomia i el funcionament dels diferents
òrgans i sistemes del nostre cos. Es presenten canvis a
diferents nivells: físics i psicològics, així com emocionals i
de relacions sociofamiliars. 

No apareix de sobte, com un accident o una malaltia, sinó
que es tracta d’un fenomen gradual i progressiu que s’es-
devé al llarg de molt temps, i en el qual intervenen un gran
nombre de variables, moltes d’elles controlables. Per tant,
és susceptible de ser modificat i optimitzat amb la incor-
poració de conductes saludables en la nostra forma de
viure.

Els factors determinants en el procés d’envelliment
poden ser biològics o ambientals. 

Els factors biològics. Els límits de la nostra vida estan
determinats pels nostres gens i per les característiques
evolutives de la nostra espècie. Els científics encara no es
posen d’acord sobre on se situa aquest límit, però es pre-
veu que en els propers anys serà relativament freqüent
trobar persones amb 100 i 110 anys de vida. 

Els factors ambientals estan relacionats amb la manera
de viure de cadascun de nosaltres. Un estil de vida favo-
rable farà que tinguem menys probabilitats de patir malal-
ties i ens aproparà als límits biològics del nostre cos. Per
contra, una vida poc saludable propiciarà l’aparició de
malalties i les probabilitats de morir abans seran més
altes. 

És per aquest motiu que les institucions socials propug-
nen polítiques d’«envelliment actiu». Per a l’Organització
Mundial de la Salut, l’envelliment actual és compatible si
els països, les regions i les organitzacions internacionals
impulsen polítiques i programes que millorin la salut, l’au-
tonomia i la productivitat social dels ciutadans de més
edat. 

En aquest sentit, la prevenció de malalties i el foment
d’hàbits saludables són dues de les pautes més impor-
tants que han de seguir la majoria de les persones de la
nostra societat, i especialment les persones grans. 

Aquest manual vol contribuir a aportar elements que
siguin d’utilitat a les persones grans perquè mantinguin
un estat saludable, fomentant pràctiques de vida actives
en general i esportives en especial.
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Què entenem per exercici físic?

Activitat física i exercici físic són conceptes similars, però
no iguals. L’activitat física és qualsevol moviment de tipus
voluntari que podem realitzar. Per exemple, les persones
que treballen al camp són persones que desenvolupen un
nivell d’activitat física molt alt. L’exercici físic és una forma
d’activitat física planificada, que es realitza amb la inten-
ció de millorar aspectes concrets de la forma física i de la
salut de la persona. 

Per què és bo practicar exercici físic?

El descens en el nivell de capacitat física, calculat en un
1% anual a partir de l’adolescència, és un dels efectes
indesitjables del pas del temps. La progressiva pèrdua de
la capacitat de crear força i de resistir-se al cansament sol
ser important a partir d’una determinada edat, i principal-
ment és deguda a la vida sedentària.

La participació periòdica en activitats físiques moderades
pot endarrerir el descens funcional i reduir el risc de malal-
ties cròniques en les persones grans sanes. S’ha demos-
trat que la participació en programes d’exercicis, durant
períodes de temps superiors a deu setmanes, produeix
una millora en la capacitat funcional equivalent a la de per-
sones sedentàries 10 o 20 anys més joves.

Millora l’activitat pulmonar

Millora l’activitat cardiovascular

L’exercici físic
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La Salut

En Pau

Quan podem practicar-lo?

Estar en forma significa utilitzar totes les oportunitats que
es presenten al llarg del dia per practicar moviments. Fins
i tot quan estem drets a la cuina o a la parada del metro
podem, mitjançant exercicis senzills, fer quelcom per la
mobilitat o per enfortir i relaxar els músculs.

Per exemple, podem respirar profundament, canviar el pes
d’una cama a l’altra, aixecar i abaixar els talons, seure
amb l’esquena recta o exercitar els dits de les mans o els
peus.

Qui pot fer exercici físic?

L’entrenament físic produeix beneficis a totes les edats;
també a les persones més velles, que són les més fràgils.
Per tant, totes les persones hem de practicar exercici, sem-
pre adequat a les nostres possibilitats, perquè estiguem
tan físicament actius com puguem.

Deixem, però, que a partir d’ara parlin els dos protagonistes
d’aquest llibre, la Salut i en Pau. Ells ens ensenyaran a
moure el cos de la manera més saludable. Qui millor que els
mateixos protagonistes per ensenyar-nos com ens hem de
moure.

Al llarg d’aquest llibre, la Salut i en Pau ens expliquen
diferents exercicis que fan en les seves sessions, per tal
que els pugueu fer vosaltres mateixos, pel vostre compte,
a casa. També ens recomanen una sèrie d’exercicis per
practicar i gaudir a l’aire lliure, tant a la platja com a la
muntanya.
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La Salut i en Pau es troben cada matí per anar al centre a fer gimnàstica. S’han apuntat a unes classes d’exercici físic
que organitzen al casal. Es tracta d’una activitat adaptada a les seves possibilitats, engrescadora i agradable.

En definitiva, tots dos s’ho passen d’allò més bé. Ara ja no podrien viure sense fer aquesta activitat.
Ells mateixos ens ho expliquen.

Fins ara la Salut anava a la tarda a classes d’informàtica i quedava per xerrar
amb les amigues. Però quan va llegir en un cartell del casal que s’iniciaven les
classes d’exercici físic, no va dubtar a preguntar al metge què en pensava. El
facultatiu li va dir que era el millor que podia fer, que li aniria molt bé per al mal
d’esquena i que dormiria molt millor. 

La veritat és que a la Salut se la veu molt millor des que va a classe. Ha après a
respirar suaument, controlant les diferents fases. També ha après a relaxar-se, i
a passar millor els moments difícils. No es cansa tant com abans i puja les esca-
les de casa amb més agilitat. Ha millorat la coordinació i l’equilibri. Això vol dir
que camina amb més seguretat i no té tanta por de caure. Ha millorat la seva
autoestima. Se sent millor amb el seu cos, li agrada vestir-se i cuidar-se més i ha
conegut en Pau, un bon amic.

En Pau ha fet exercici físic al llarg de tota la seva vida, perquè sempre li ha agra-
dat practicar algun esport. La veritat és que es troba millor les temporades que en fa

de manera regular. Ja feia temps que anava a un gimnàs, però ara s’estima més
anar a les sessions del casal, on es troba amb els seus amics de petanca, juntament

amb els companys i les companyes d’informàtica.

A en Pau li agrada moure cada una de les articulacions del seu cos perquè no es
“rovellin” i cada un dels seus músculs, perquè s’estirin, guanyin força i siguin

capaços de mantenir tot l’esquelet ferm i ben dret.

La Salut i en Pau fan exercici físic

La Salut

En Pau
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Com anem vestits per fer exercici

Per fer activitat física, és important dur roba còmoda
i un bon calçat.

La millor roba és la de cotó, ja que transpira millor
que la sintètica.

Les sabatilles que portem han de ser de sola de
goma, perquè no rellisquin. És important que siguin
flexibles, preferentment de pell o lona perquè el peu
transpiri, que s’adaptin al peu i donin mobilitat al tur-
mell, però mantenint-lo alhora subjecte.

Si l’activitat és a l’aire lliure, ens posem un calçat
més resistent, que ens agafi bé els peus. També ens
posem ulleres de sol i gorra, si escau, i ens protegim
la pell de la cara amb una crema.

Sempre ens posem mitjons, per prevenir els frega-
ments i la sudoració. Convé que no ens quedin
massa ajustats i que siguin de cotó.

No ens posem roba ajustada, faixes, joies, bufandes
ni accessoris que no siguin necessaris.
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• Abans de començar l’any ens fem un control mèdic
per detectar principalment si hi ha alguna contraindica-
ció per fer exercici.

• L’objectiu de la nostra pràctica no és suar, ni aconse-
guir un rendiment determinat, ja que tenim molt clar que
no convé fatigar-nos massa.

• Com a norma, és important que els músculs es trobin
a gust fent l’activitat, que els pulmons i el cor no vagin
gaire forçats. Per això el treball que fem és de baixa i/o
mitjana intensitat. 

• Per controlar si estem treballant a una intensitat
adient, a vegades prenem com a referència la fórmula:
170 - edat

El nombre de pulsacions adequat per a un tipus d’exer-
cici de baixa i/o mitjana intensitat, el calculem restant
l’edat a 170.

• Quines són les pulsacions adequades durant l’exerci-
ci? Tenim tots dos 70 anys. Per tant, hem de restar 70 a
170. Això vol dir que, quan fem exercici, els batecs del
cor no han de passar de 100 pulsacions per minut.

• Hem de prendre’ns les pulsacions just després de fer

l’esforç. Col·loquem els dits índex i mitjà sobre el canell
de l’altre braç i comptem el nombre de batecs durant 15
segons. El resultat el multipliquem per 4 i així obtindrem
el nombre de pulsacions que tenim en 1 minut.

• Per controlar la intensitat, sempre combinem els exer-
cicis que ens fan cansar més amb aquells més rela-
xants, com ara estiraments, relaxació, massatges, etc.

• Durant les primeres sessions de cada temporada des-
prés d’unes vacances, fem pràctiques de poc temps de
durada. Per exemple, de 15 minuts, que anem augmen-
tant progressivament a mesura que guanyem forma físi-
ca.

• Participem en programes d’exercici global, combinem
exercicis de millora de la mobilitat articular, de coordina-
ció i d’equilibri, que augmenten la força muscular i la
resistència al cansament. 

• Les classes d’activitat física les fem amb una fre-
qüència de dues o tres vegades la setmana.

• Ens agrada tant que fins i tot en fem a casa.

Com fem l’exercici físic
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Tinguem cura del nostre cos
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• No flexionem mai el tronc endavant amb les cames
estirades. Ens ajupim flexionant les cames i mante-
nint la columna recta. • No fem elevacions de cames estirades. 

Aspectes que hem de tenir en compte en l’execució dels exercicis i en les activitats diàries

En les sessions de manteniment del casal, el monitor ens ha ensenyat quins tipus d’exercicis són els que no
es poden fer i quines són les postures que cal fomentar.

no

no

sí sí
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• Sempre que volem treballar els abdominals esti-
rats a terra, de panxa enlaire, ho fem amb les cames
flexionades i sense recolzar les mans al cap.

• No aixequem les mans a la vertical com si vol-
guéssim recollir una cosa molt alta de manera repe-
tida i forçada.

no

no
sí

sí
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• Quan treballem les cervicals, no inclinem el cap
massa enrere. Podem decantar el cap de manera
lateral mantenint la posició una estona, notant com
s’estiren els músculs del coll. És important que fem
aquest tipus d’exercicis asseguts, per si ens mare-
gem.

• Quan recollim o deixem un objecte pesant, ho fem
frontalment, mai de costat.

no

sí

sí

no
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• Per ajupir-nos i estirar-nos, primer de tot flexionem
una cama i recolzem el genoll a terra. A continuació,
flexionem l’altra cama i abaixem el maluc fins que
quedem a terra, mentre hi recolzem les mans.

• Abans d’estirar-nos directament de panxa enlaire,
ho fem de costat i posteriorment rodolem lleugera-
ment fins que quedem mirant al cel.

• Per incorporar-nos, invertim la seqüència de movi-
ments.

1
2

3 4
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• No estem gaire temps drets en la mateixa posició.

• No fem servir calçat estret, punxegut o de taló molt
alt.

• Fem els canvis de posició, d’estirats a drets, pro-
gressivament, sense presses.

• Evitem d’estar asseguts amb les cames creuades.

• Si transportem càrregues pesants, ho fem molt a
prop del cos.

• Mirem de no menjar massa greixos, dolços, pa
blanc ni aliments molt salats. 

• No ingerim massa alcohol, ni te o cafè abans d’una
pràctica esportiva.

• Bevem molta aigua, i sovint.

• No estem massa estona al sol, i evitem rebre
massa calor.

• Controlem la temperatura i la ventilació dels espais
tancats i dels llocs on practiquem exercici,  perquè
l’activitat es faci de manera confortable.

• No freqüentem els ambients molt carregats, amb
aire calent i humit.



Activitats que podem practicar
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• Preferim fer-ho en espais que no
siguin durs al contacte amb el peu, com
el terra o la gespa. 

• Els recorreguts han d’estar ben il·lumi-
nats i han de ser regulars i plans. Cal
evitar les pujades i baixades brusques i
prolongades, en les quals els genolls es
puguin ressentir.

• Evitem d’anar per llocs amb molta cir-
culació i pol·lució, perquè no podem res-
pirar en condicions ideals.

• Engresquem altres companys perquè
ens acompanyin. Així podem passar una
bona estona tots plegats.

Caminar cada dia entre 30 i 60 minuts és el tipus d’exercici que fem amb més freqüència. És la forma
més natural que tenim de fer exercici. Caminant es millora la capacitat pulmonar, s’activa la circulació
de la sang, es facilita la mobilitat en l’aparell locomotor i mantenim en l’estat adequat els  ossos, mús-
culs i lligaments. Abans de caminar, però, tenim en compte els aspectes següents:

a) Caminar
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Podem aprofitar diferents medis
naturals per treballar de maneres
diferents el nostre cos: 

• Caminar per algun parc o espai
verd de la ciutat permet seguir un
ritme continuat durant un temps pro-
longat.

• La muntanya obliga a variar el
ritme i a adaptar-se als desnivells
propis del terreny.

• Quan caminem descalços per la
sorra de la platja, les cames s’han
d’adaptar a terrenys inestables,
sense el perill propi d’un terra dur.

•Caminar amb l’aigua de la platja
per sobre dels genolls, lentament,
ens permet reforçar especialment la
part anterior de les cuixes.
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Quan ens movem dins l’aigua mobilitzem moltes parts del cos. El cor i els pulmons han de treballar per submi-
nistrar als músculs les substàncies necessàries. Nedar, per tant, millora la respiració i activa la circulació san-
guínia, al mateix temps que tonifica el cos. És un tipus de pràctica especialment important per a persones que
pateixen desgast, ja que la força de l’acció de la gravetat es veu minvada per la flotació pròpia de l’aigua.
D’aquesta manera les nostres articulacions pateixen menys.

b) Nedar

• No nedem massa estona utilitzant els estils clàs-
sics de natació.

• Nedem preferiblement d’esquena.

• Fem servir material com flotadors o altres acces-
soris que mantinguin el centre de flotació del nostre
cos elevat i que no exigeixin un esforç tan intens.

Alguns consells :

• Solem aprofitar l’estada a l’aigua per fer exercicis
gimnàstics, ja que l’aigua ofereix una resistència al
moviment dels segments corporals molt interessant
per millorar la tonicitat general.

• L’aigua de mar és gratificant per la riquesa mineral
i perquè, en cas que estigui tranquil·la, flotem millor i
no ens cansem tant.

no

sí
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Fer cicloturisme reforça les articulacions i els músculs, estimula la coordinació de moviments i el sentit de l’e-
quilibri. Passejant amb bicicleta podem recórrer llargues distàncies, sense esforç aparent. No obstant això,
tenim molt clar tot un seguit de normes a l’hora de muntar en bicicleta.

c) Bicicleta

• Ens equipem amb sabatilles, casc, guants i panta-
lons apropiats.

• Les ulleres són un altre equipament molt impor-
tant, ja que ens protegeixen d’una il·luminació exces-
siva del sol.

• Som prudents. Evitem de circular per espais molt
freqüentats per vianants i turismes.

• Evitem circular amb poca llum.

• Aprofitem els carrils bici assenyalats a la ciutat.

• No passem per les voreres i mirem de no circular
per terres mullats ni trepitjar pintades sobre l’asfalt a
fi de no relliscar.

• Al camp o en desplaçaments llargs, utilitzem les
carreteres secundàries o camins.

• Evitem les pujades costerudes i els desnivells pro-
nunciats, ja que els genolls pateixen.

• Portem sempre l’ampolla d’aigua plena i quan ens
cansem, parem en un lloc on no hi hagi perill per
beure.

• Durant l’activitat prenem aliments de fàcil assimi-
lació digestiva, com fruites, sucre o xocolata.
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El dissabte i el diumenge anem a ballar al centre de gent gran del barri. És una pràctica molt recomanable, ja
que és gratificant i dóna resposta a les necessitats de la persona gran. Bellugar-nos al ritme de la música per-
met relacionar-nos i treballar la resistència, la coordinació, el ritme i la memòria. Com en totes les activitats, aquí
també prenem les nostres precaucions:

d) Ballar

• Portem sabates cómodes i amb molt poc taló.

• Entre peça i peça, si les cançons són molt mogu-
des, fem un descans.

• Les peces molt intenses, com les de rock, les adap-
tem a les nostres possibilitats. El que és important és
que mantinguem el ritme de la música amb les pas-
ses, encara que no fem les “piruetes” de la tele.

• Ens agrada intervenir en les coreografies pròpies
de cançons famoses, com les típiques d’estiu o de
country, en què tota la gent del ball participa de
manera conjunta.
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Sempre que podem anem a la muntanya a esquiar. Sobretot, els mesos de febrer, març i abril, que comença a
fer bon temps i la neu encara s’aguanta a les muntanyes. Ens agrada molt fer esquí de fons, ja que és un dels
esports que s’adapta a les nostres necessitats, i es practica a l’aire lliure.

e) Esquí de fons

• Pel que fa a l’equipament, no cal amoïnar-s’hi gaire, ja
que a les estacions d’esquí acostumen a tenir material
d’esquí de fons per llogar. Podem fer servir un xandall
qualsevol. És important, això sí, que portem ulleres de sol
i guants.

• Abans d’esquiar, cal familiaritzar-se amb el material. Els
bastons ens han d’arribar a l’alçada del pit i ens serveixen
per impulsar-nos i equilibrar el cos. Els esquís són estrets
i el calçat solament queda agafat de la part de davant. La
sabata queda lliure per la part del taló, la qual cosa ens
permet aixecar-lo i poder fer el pas fàcilment.

• Generalment, a les estacions d’esquí de fons tenen cir-
cuits marcats prèviament. Els desnivells no han de ser
gaire pronunciats. Fer una passejada per les muntanyes
amb aquests esquís dóna molta vitalitat.

• Al principi, ens vam apuntar a un curs d’esquí de fons
dirigit i vam aprendre la tècnica bàsica de lliscament, des-
plaçament i frenada amb monitors especialitzats. 

• Perquè una passejada amb esquís sigui tot un èxit, cal
aprendre a mantenir l’equilibri amb la posició bàsica:

• Les cames lleugerament flexionades, mai rígides.

• El pes del cos repartit entre les dues cames. Hem de recol-
zar-nos a la part central dels peus, ja que si ens recolzem
enrere, adoptem una posició asseguda i no controlem els
esquís.

• Seguidament ja podem lliscar per la neu, amb l’ajuda dels
bastons i flexionant lleugerament les cames. 

• Ens impulsem primer amb una cama i després amb l’altra,
coordinant el moviment dels braços com quan caminem.

Ja veureu que agradable que és fer exercici a la muntanya.
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Una de les pràctiques que també recomanem per fer a l’aire lliure, sense gaires desplaçaments, és el tai-
txi.
El tai-txi és una gimnàstica oriental que busca aconseguir un equilibri i un benestar físics i anímics, en harmo-
nia amb la natura. Per practicar-lo, cal que la nostra ment estigui atenta a les sensacions de totes les parts del
cos. Aprofitem els diumenges al matí que fa bon temps per anar a la plaça del barri i participar en una classe
de tai-txi que s’ofereix per a tothom.

f) Tai-txi

Amb aquests exercicis aprenem a coordinar la respiració amb
moviments encadenats i lents, de formes rodones i suaus.
Sovint ens recorda el moviment dels ocells i d’altres animals.
Quan acabem la classe, ens sentim relaxats, tranquils i a la
vegada plens d’energia.

Un dels exercicis que fem sempre quan comencem la pràcti-
ca és el següent:

• Drets, amb les cames separades en línia amb les espatlles
i els genolls lleugerament flexionats, mantenim el cap alt per
la coroneta, com si ens estiressin d’un fil. 
• Repartim el pes entre les dues cames.
• Aixequem els braços com si abracéssim un arbre molt gros.
Ajuntem les puntes dels dits de les mans amb els braços a
l’alçada del pit.
• Centrem l’atenció en la nostra respiració abdominal i
notem com l’aire flueix suaument pel nostre interior. Fem
quatre respiracions profundes.
• Després tornem a la posició inicial.

Practicar tai-txi implica conèixer sensacions del nostre cos
molts cops oblidades.
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Per donar mobilitat a les cervicals

Mantenint l’esquena recta,
fem rotacions amb el cap.

Deixem caure el cap suaument cap a la dreta, enda-
vant i  cap a l’esquerra, mai enrere.

Repetim l’exercici 10 vegades.

Per millorar la respiració i treballar 
la musculatura abdominal

Agafem aire inflant la panxa i el deixem anar, desin-
flant-la. 
Repetim l’exercici 8 vegades.

Per donar mobilitat a la columna 

Amb les mans recolzades sobre les cuixes, anem
abaixant les mans mentre deixem caure el cap i l’es-
quena suaument. Tornem a la posició inicial.
Repetim l’exercici 10 vegades.

a) Exercicis amb cadira
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Per reforçar la musculatura interna de les cames

Fem força amb les mans per obrir i separar 
les cames, a la vegada que fem força amb les 
cames per mantenir-les juntes.
Deixem un temps de descans.
Repetim l’exercici 10 vegades.

Per reforçar la musculatura del perineu

Asseguts sobre una tovallola enrotllada, 
fem força i relaxem.

Repetim l’exercici 10 vegades. 

Per reforçar abdominals i estirar la musculatura
de la part posterior de les cames

Aixequem i estirem una cama, flexionem el peu i
mantenim la posició.
A continuació, flexionem la cama.
Repetim l’exercici 10 vegades amb cada cama.
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a) Exercicis amb cadira

Mobilitat articular del turmell 

Aixequem una cama i fem punta i taló amb el peu.
Repetim l’exercici 10 vegades i canviem de peu.

Dibuixem cercles amb un peu. 
Cap endins i cap enfora.
Repetim l’exercici 10 vegades i canviem de peu.

Mobilitat dels dits

Obrim i tanquem les mans. En obrir, hem d’intentar
separar els dits al màxim.
Repetim l’exercici 10 vegades lentament i 
10 vegades ràpidament.

Amb la mà dreta i a continuació amb la mà esquerra
intentem dibuixar un cercle amb cada dit. 
A un costat i a l’altre, dit per dit.
Intentem que el moviment sigui el més ampli pos-
sible, sense moure els altres dits.
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b) Exercicis amb cadira i pilota

Per tonificar la musculatura dels braços
Amb la pilota a les mans, obrim els colzes.

Agafem ben fort la pilota i afluixem la força,  
amb tots els dits alhora,

combinant el polze i cada un dels dits.
Repetim l’exercici 4 vegades amb cada dit.

Per reforçar la musculatura pectoral
Mantenint la pilota entre els palmells de les mans
a l’alçada del pit, amb els colzes oberts, l’agafem
ben fort amb les dues mans i afluixem.
Repetim l’exercici 10 vegades.

Mobilitat articular de les espatlles
Passem la pilota d’una mà a l’altra per darrere del cap.

Repetim l’exercici 10 vegades.
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Per millorar la mobilitat i tonificar els abdominals
Canviem la pilota de mà, passant-la per sota de la
cama dreta i, després, de l’esquerra. Cal aixecar la
cama.
Repetim l’exercici 10 vegades amb cada cama.

Per millorar la coordinació i la velocitat de reacció
Llancem la pilota amunt, piquem de mans i la recollim.

Repetim l’exercici 10 vegades.

Per millorar la mobilitat 
Canviem la pilota de mà per sobre del cap. 

Anem a tocar a terra amb la pilota a la mà dreta.
Canviem de mà i fem el mateix pel costat esquerre.

Repetim l’exercici 10 vegades amb cada mà.

b) Exercicis amb cadira i pilota
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Per millorar la coordinació i reforçar els abdominals
Deixem caure la pilota sobre un genoll, al mateix temps que la impul-

sem amunt i la tornem a recollir amb les mans.
Repetim l’exercici 10 vegades amb cada cama

i de manera alternada.

Per reforçar els abdominals
Mantenint la pilota entre els 
turmells, fem un balanceig de
cames endavant i endarrere.
Repetim l’exercici 10 vegades.

Per incidir en el treball de consciència corporal
Ens fem massatges a la planta del peu amb la pilota.

Primer al peu dret i després a l’esquerre.
1 minut amb cada peu.



36

c) Exercicis drets amb la pica 
En cas que no disposem de piques, podem fer servir un pal d’escombra.

Per millorar la mobilitat de les cames
Mantenim la pica vertical davant del cos, agafant-la amb les dues mans. 

Fem pas de marxa. Aixequem alternativament el taló dret i 
l’esquerre de terra.

Repetim el moviment 10 vegades amb cada cama.

Per reforçar la musculatura de les cames i millorar l’equilibri
Mantenim la pica vertical, recolzada a terra.

Aixequem una cama flexionada i mantenim la posició 5 segons.
Abaixem i aixequem l’altra cama.

Repetim l’exercici 10 vegades amb cada cama.

Per reforçar els pectorals 
Mantenint la pica vertical, davant del pit i amb la mà dreta, obrim
els braços i portem la pica a la dreta. Tornem al centre, canviem
de mà i obrim la pica a l’esquerra. 
Repetim l’exercici 10 vegades a cada costat.
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Per estirar el tronc
Amb la pica horitzontal a terra, i amb les dues
mans en línia amb les espatlles, pugem la pica
amunt i inclinem el tronc cap a la dreta. 
Mantenim la posició 5 segons.
Tornem al centre i anem cap a l’esquerra.
Mantenim la posició 5 segons.
Repetim l’exercici 10 vegades.

Per millorar la mobilitat dels braços
Mantenint la pica horitzontal, fem el

moviment de remar.
Primer endavant i després enrere.
Repetim el moviment 10 vegades 

a cada costat

Per reforçar la musculatura dels braços
Mantenint la pica horitzontal i agafada amb les dues
mans, flexionem i estenem els braços:
• avall
• endavant
• amunt
Repetim l’exercici 10 vegades a cada costat.
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Per estirar la musculatura dorsolumbar
Mantenint la pica horitzontal i agafada amb les
dues mans, estirem els braços i inclinem lleugerament el
tronc endavant.
A la vegada, estirem la pica separant-la al màxim del tronc.
Tornem a la posició inicial.
Hem de tenir les cames lleugerament flexionades.
Repetim l’exercici 10 vegades.

Per millorar la mobilitat dels dits de les mans
Agafem la pica amb una sola mà.

La fem girar cap a un costat i després cap a l’altre.
Repetim l’exercici 10 vegades amb cada mà.
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d) Exercicis drets amb cadira

Per millorar la mobilitat articular
Ens agafem amb les dues mans al respatller de la cadira, de peu. 

Movem progressivament totes les articulacions: 
turmells, genolls, malucs.

Repetim l’exercici 8 vegades amb cada articulació.

Per millorar la mobilitat dels malucs i reforçar els glutis
Agafats a la cadira amb les dues mans, balancegem la cama
dreta i l’esquerra alternativament. 
Portem la cama flexionada endavant i, estirada, enrere.
Repetim l’exercici 10 vegades amb cada cama.

Estirament dels bessons 
Agafats a la cadira, una cama estirada i més enrere i 
l’altra cama flexionada endavant, mantenim els peus 

recolzats a terra i fem estiraments amb la cama posterior.
Mantenim l’estirament 30 segons.

Repetim l’exercici 6 vegades amb cada cama.
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d) Exercicis drets amb cadira

Per reforçar la musculatura dels glutis
Agafats a la cadira, aixequem lleugerament una cama cap 

enrere, estrenyem els glutis i mantenim la posició 5 segons, des-
prés baixem. 

Fem el mateix amb l’altra cama 
Repetim l’exercici 10 vegades amb cada cama.

Per donar mobilitat i reforçament muscular a les cames
Agafats a la cadira, mantenim l’esquena recta, flexionem 

lleugerament les cames i ens posem drets.
Repetim l’exercici 10 vegades. 

Per reforçar la musculatura dels bessons i donar mobilitat als turmells
Agafats a la cadira, recolzem les puntes i els talons dels peus.
Primer, simultàniament; després, alternativament.
Repetim l’exercici 10 vegades per a cada moviment.
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Per millorar la mobilitat dels malucs
Agafats amb la mà dreta a la cadira, 

balancegem la cama endavant i endarrere.
Repetim l’exercici 10 vegades i canviem de cama.

Per millorar la mobilitat dels malucs i els genolls
Agafats amb la mà dreta a la cadira, aixequem la
cama esquerra flexionada endavant, l’obrim pel cos-
tat i l’abaixem.
Repetim l’exercici 10 vegades i canviem de cama.

Per reforçar els abductors
Agafats amb la mà esquerra a la cadira, la

cama dreta estirada, l’obrim i la tanquem sense recolzar 
el peu esquerre a terra.

Obrim i tanquem la cama 10 vegades i canviem de costat.
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Per estirar els quàdriceps
Agafats amb la mà dreta a la cadira,

flexionem  la cama esquerra i intentem tocar els glutis 
amb el taló. Si ens resulta fàcil, agafem el peu i 

mantenim l’estirament 20 segons.

Per reforçar cames i donar mobilitat
Agafats amb la mà dreta a la cadira, dibuixem cercles petits i grans
a terra amb la punta del peu esquerre.
Repetim l’exercici 10 vegades i canviem de costat.

d) Exercicis drets amb cadira
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Per millorar la respiració
Estirats, inspirem inflant la caixa toràcica i el pit, 
mantenim l’aire 3 segons i el traiem suaument.

Repetim l’exercici 3 vegades.

Per reforçar la musculatura abdominal
Amb una cama flexionada, estirem l’altra cama
i la mantenim així 5 segons, flexionant el genoll al
màxim. 
Estirem la cama tant com puguem i l’abaixem 
lentament fins que quedi recolzada a terra.
Repetim el moviment 10 vegades amb cada cama.

Per reforçar la musculatura abdominal
Amb les dues cames flexionades i els peus recolzats a

terra, portem la cama dreta al pit
i tornem a la posició inicial.

Repetim el moviment 10 vegades amb cada cama.

e) Exercicis estirats en una màrfega o al llit
De panxa enlaire
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Per reforçar la musculatura abdominal
Amb les dues cames flexionades, recolzem els
peus a terra, aixequem lleugerament els glutis

i els estrenyem l’un contra l’altre.
Mantenim la posició 5 segons i baixem.

Repetim l’exercici 10 vegades.

e) Exercicis estirats en una màrfega o al llit
De panxa enlaire

Per reforçar la musculatura abdominal
Amb les dues cames flexionades i els peus recolzats a
terra, aixequem una cama i a continuació l’altra, les
posem en angle recte, portem les mans als genolls i fem
força avall. Mantenim la posició 5 segons i ens relaxem. 
Recollim les cames al pit, les acostem i traiem l’aire.
Repetim l’exercici 8 vegades i tornem a la posició inicial.
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Per donar mobilitat als malucs
Amb les cames estirades i els peus sepa-
rats uns 40 cm, girem peus i cuixes endins
fins a tocar els dits grossos.
Obrim els peus enfora, separant els dits al
màxim.
Repetim l’exercici 10 vegades.

Per reforçar la musculatura abdominal
Amb les cames flexionades, els peus en contac-

te amb el terra i els 
braços al costat del cos, 

aixequem les espatlles lleugerament i baixem.
Repetim l’exercici 10 vegades.
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f) Circuit d’exercicis per a la muntanya

Per anar a la muntanya, portem un calçat còmode, unes bambes que agafin bé els peus. Ens posem roba de
cotó, xandall o pantaló curt. Si és estiu o època de calor, ens posen una gorra amb visera.

Caminem de 20 a 30 minuts. Seguint
un ritme, busquem un camí agradable
i respirem profundament.

Cridem o cantem: els pulmons
s’obren i baixa el diafragma.

Ens recolzem en un arbre
amb una mà i fem eleva-

cions de la cama, flexiona-
da i/o estirada. Amb una

cama i amb l’altra.
Repetim el moviment 10

vegades amb cada cama.
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Recolzem les dues mans en un
arbre i fem flexions i extensions de
braços.
Repetim el moviment 10 vegades.

Drets, amb les cames separades en línia amb
les espatlles, realitzem un exercici de respiració
xinès.
Aixequem els braços per davant fins a l’horit-
zontal, inspirant.
Abaixem els braços per davant, expirant.
Aixequem els braços pel costat fins a dalt, ins-
pirant,
Abaixem els braços pel costat, expirant.
Apugem el braç dret i inclinen el tronc cap a
l’esquerra.
Canviem. Baixem el braç dret i apugem l’esque-
rre, inclinant el tronc cap a la dreta. 
Tornem a la posició inicial.
Repetim la seqüència 4 vegades.
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f) Circuit d’exercicis per a la platja

Caminem descalços a la vora del
mar, de manera que l’aigua ens
cobreixi els peus.
És un bon massatge per a les
cames i els peus.Caminem descalços per la sorra

molla i dura.
Caminem descalços per la sorra
seca i que s’enfonsa.

Nedem i fem exercici dins de l’ai-
gua. 
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Ens estirem i fem unes quantes respiracions
abdominals inflant l’estómac en 3 temps i
traient l’aire en 5 temps. 

Ens estem una estona asseguts a la
sorra. El moviment de les onades ens fa
un massatge.

Prenem el sol. A l’estiu, la millor hora és
de 10 a 11 del matí. No ens hi estem
massa estona. De tant en tant ens
anem remullant.

Agafem petxines a la sorra, ajupits flexionant
les cames.
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