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Mai s'estimularà prou les persones grans a fer exercici físic de forma
permanent i sistemàtica, per tal de mantenir un to vital saludable i
molt especialment per prevenir la possible dependència.
D'una banda i sobretot perquè ens juguem el futur de manera que
aquesta magnífica etapa de la nostra vida, la jubilació, que pot ser la
més agradable, lliure i reconfortant de totes, estigui basada en un
bon estat físic i mental, en un tipus de vida curosament ordenat i d'aquesta manera puguem fugir de quedar limitats i dependents d'altres persones havent perdut la llibertat de moviments, la independència per fer la vida que vulguem i una bona part de la pròpia felicitat.

Mario Cugat i Leseurs
President de la Fatec

D'altra banda i en tant que bons ciutadans, alliberem al nou Sistema
per l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de despeses
esdevingudes per la nostra falta de prevenció, i permetem que els
diners de tots els ciutadans s'apliquin a qui no ha pogut evitar arribar
a ser dependent, tot i les seves bones pràctiques de vida.
Aquest nou llibre que presentem, forma part d'una col·lecció que anirem construint, per tal de donar, de manera pràctica i senzilla, orientacions, actituds i exercicis preventius d'alt valor per a la nostra vida.
I per fer-ho hem demanat, un cop més, ajut als nostres bons amics
Pau i Salut, que de manera gràfica ens aniran conduint en els exercicis i les pràctiques saludables perquè el nostre sistema cardiovascular funcioni correctament.
Els ossos, els músculs i el cervell, que seran els protagonistes d'un
nou llibre a venir en el futur, són tres peces bàsiques del nostre cos.
Guardar-los en bon estat és defensar la nostra vida, millor, una bona
vida.
Un cop més, agraïm a Pilar Pont, Jesús Fortuño i Rosa Font el treball
de redacció i il·luminació seriós que han fet, i al Dr. Antoni Salvà,
director de l'Institut Català de l'Envelliment, el seu assessorament.
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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'identitat és l'objectiu prioritari del programa +Plus Vida, que ha
estat desenvolupat per la Federació d'Associacions de Gent Gran de
Catalunya (Fatec) i que es dirigeix al col·lectiu de gent gran de
Catalunya.
La Secretaria General de l'Esport dóna suport a aquest programa que
des de fa ja fa dos anys està obtenint 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.

Anna Pruna i Grivé
Secretària General de l'Esport

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, aconseguint que els nostres grans el practiquin i l'incloguin en la
seva llista d'activitats diàries assolirem en gran part aquest objectiu.
Per fer-ho realitat, el + Plus Vida segueix creixent i incorpora noves propostes de treball donant resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu.
A més, i complementant aquest programa, des del Govern hem impulsat el Pla d'Activitat Física, Esport i Salut, que implanta el consell i la
prescripció de l'activitat física i l'esport a l'atenció primària, per promoure els hàbits saludables i prevenir la malaltia mitjançant la 'recepta' de l'esport.
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 descobrir que, sigui quina
sigui la nostra edat, podem seguir fent esport. El meu reconeixement
als autors del llibre, que segur que 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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Dr. Antoni Salvà
Director de l’Institut de l'Envelliment
Universitat Autònoma de Barcelona

La millora de les condicions socioeconòmiques i també la millora del
sistema sanitari i de salut pública han fet que l'envelliment de la
població s'hagi convertit en el principal fet sociodemogràfic del principi del segle XXI. Actualment a Catalunya el 17,2 % de la població
tenen 65 anys o més. Segons el padró de 2003 hi havia 1.149.771
persones en aquests grup d'edat. Entre els censos del 1991 i de
2001 la població de persones de 65 anys o més ha augmentat el 28%
mentre que la població de 0 a 64 anys ha augmentat només el 0,8%.
La mitjana d'edat dels majors de 64 anys és de 74,5 anys (73,6 per
als homes i 75,2 anys per a les dones). Per altra banda la població de
majors de 75 anys està creixent d'una manera significativa per
damunt del que creix la població entre 65 i 75. Aquest fenomen, que
es coneix com sobreenvelliment es produeix sobretot en les dones a
causa de la seva major esperança de vida. Segons el departament de
Salut, l'esperança de vida en néixer l'any 2003 era a Catalunya de
76,9 anys en els homes i de 83,3 en les dones (80,1 per a tots 2
sexes). L'esperança de vida als 65 anys és de 20,86 anys per a les
dones de 16,91 per als homes. Per a qualsevol edat, les dones tenen
sempre una major esperança de vida que els homes.
Segons les diferents enquestes de salut, aproximadament la meitat
de les persones grans considera que el seu estat de salut és bo o
molt bo. Les dones manifesten un estat de salut dolent o regular en
major proporció que els homes, un 58,1% enfront d'un 45,4% segons
l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA).
Les persones grans tenen més malalties cròniques que les persones
més joves. Entre aquestes trobem problemes crònics com l'artrosi, el
dolor a les cames i d'una manera molt particular els diferents factors
de risc cardiovascular. Els principals factors de risc per patir malalties
de l'aparell circulatori són la hipertensió, la diabetis, la dislipèmia i l’obesitat. Com a conseqüència de la prevalença d'aquests factors de
risc cardiovascular i de determinats estils de vida, la prevalença de
les malalties vasculars en el seu conjunt és molt alta. Així les malalties cardiovasculars i el càncer són les principals causes d'ingrés hospitalari de les persones grans. També les malalties del cor i de l'aparell circulatori i el càncer, són les principals causes de defunció de les
persones grans.
6

En els darrers anys els criteris per a la detecció precoç dels principals factors
de risc han millorat i s'han incorporat a la pràctica diària dels equips d'atenció primària. Això ha permès detectar més nombre de persones que pateixen
aquests trastorns i instaurar tractaments eficaços.
Segons fons de l’Eurobaròmetre de la Unió Europea, el 34,4 % dels majors
de 55 anys declaren que fan exercici físic almenys 2 vegades per setmana.
Aquest percentatge disminueix conforme avança l'edat. Les persones grans
prefereixen entre les activitats caminar (40 %), fer treballs al jardí (27 %),
anar en bicicleta (14 %) i fer natació (7 %). En els darrers anys la realització
d'activitat física s'ha incrementat en les persones grans i especialment en les
dones. A Catalunya en un estudi recent fet pel nostre Institut, el 38,8 % dels
homes i el 23,5 % de les dones declaren que no fan cap tipus d'exercici. Entre
les que declaren que sí que en fan, el 77 % el tipus d'exercici és caminar.
La pràctica de l'exercici físic i amb la dieta saludable, són els principals pilars
per a aconseguir un envelliment saludable. Els beneficis potencials de fer
exercici físic són:
- Millor control dels factors de risc cardiovascular, diabetis, obesitat, colesterol elevat i hipertensió arterial.
- Reducció del risc de patir depressió o ansietat.
- Millora de la força muscular, de la resistència i de la flexibilitat.
- Millora de la massa òssia i per tant reducció del risc d'osteoporosi.
- Ajudar a mantenir-se independent.
- Disminució del risc de caigudes.
L'exercici físic pot cobrir moltes vessants i objectius específics determinats
que requereixen pràctiques més concretes. Així per a l'objectiu de reduir les
caigudes cal que l'exercici estigui orientat a la millora de l'equilibri a més a
més de la força muscular. Però exercicis menys orientats com caminar, ballar,
anar en bicicleta, nedar, Tai-txí, tenir cura del jardí o l'hort, són eficaços per a
l'objectiu general d'aconseguir un envelliment actiu i saludable. Tothom pot
fer exercici físic adaptat a les seves possibilitats i condicions amb unes precaucions bàsiques de seguretat. Així si no s'ha fet mai exercici, cal començar
a poc a poc i augmentar progressivament i consultar el metge d'atenció primària. Finalment l'exercici físic no solament és útil per aconseguir un millor
estat de salut física sinó que també és un element global que condiciona la
qualitat de vida incloent la necessitat de mantenir una vida social activa.
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S'acosta el període de vacances i a en Pau i la Salut se'ls acaba el programa de classes d'activitat física que
estaven realitzant.
La veritat és que sempre van bé uns dies de vacances, però per en Pau i la Salut serà difícil estar sense fer exercici físic, ja que ho consideren necessari per a la seva salut. A en Pau li han detectat una mica de sucre i la Salut
és propensa a guanyar pes si no fa res. El metge els ha recomanat que no deixin de fer exercici.

És per això que han demanat al seu professor d'Educació Física que els expliqui quin és el tipus d'exercici idoni
per a poder practicar-lo al llarg de l'estiu. El professor creu adient proposar un programa d'exercici físic en què
bàsicament es treballi el sistema cardiovascular. Considera convenient que segueixin exercicis de tipus aeròbic,
és a dir, de baixa o mitjana intensitat i de llarga durada, que els pot aportar grans beneficis. Però abans, els
explica per què i com poden aconseguir la millora.
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Capítol I

Conceptes teòrics

De què està format
el nostre cos?

les i hormones), el cardiovascular (cor, artèries i
venes), el respiratori (pulmons), el digestiu (boca, esòfag, estòmac, i intestins) i el locomotor (ossos, músculs, tendons, lligaments i articulacions).
Tots ells actuen de forma coordinada en cadascuna
de les coses que fem amb el nostre cos. Per exemple,
un moviment com caminar o córrer és el resultat de
les accions organitzades com un tot de les diferents
parts del nostre organisme i dels sistemes que el conformen. Els ossos i les articulacions suporten el pes

El cos està format per cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes
Si haguéssim de dividir el nostre cos en parts cada
vegada més petites, arribaria un moment que ens trobaríem amb infinitat d'unitats bàsiques de funcionament denominades cèl·lules.
Totes tenen unes certes característiques més o
menys comunes com la de transformar els nutrients
per aconseguir energia, l'eliminació de les substàncies derivades del seu metabolisme o la pròpia reproducció. Tendeixen a especialitzar-se en la realització
de funcions concretes. N’hi ha que transmeten
senyals similars als elèctrics, com les neurones; d'altres transporten oxigen des dels pulmons a totes les
parts del cos, com els hematies, o es contrauen i relaxen, com les miofibrilles que formen els músculs. Tot
plegat, els científics calculen al voltant de 75 bilions
el número de cèl·lules que constitueixen el nostre cos.
Les cèl·lules especialitzades en una mateixa funció
s'uneixen entre si formant teixits i òrgans com els nervis, la pell o la sang. A la vegada, els òrgans s'uneixen
formant els aparells i els sistemes. Solen dividir-se
per al seu estudi en, sis sistemes: el nerviós (cervell,
medul·la espinal i nervis perifèrics), l'endocrí (glàndu-
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del cos, mentre els músculs es mouen sota les
ordres del sistema nerviós que els regula. A la vegada, el cor i les artèries transporten la sang necessària per a fer arribar a totes les fibres musculars l'oxigen respirat i l'aport de nutrients necessari per a
garantir-ne la contracció i relaxació.
Per tant, ja que el nostre organisme funciona integrant les diferents parts que el componen en funció
del tipus de conducta desitjada, és lògic pensar que,
intervenint en la conducta, incidirem sobre els diferents sistemes que ens configuren biològicament.
Efectivament, mitjançant el moviment podem millorar l'adaptació de l'organisme al medi ambient en el
qual ens desenvolupem, ja sia per recuperar-nos
després de situacions de malaltia o d'intervencions
quirúrgiques, per conservar el nostre estat o per
millorar-lo.
És per aquesta raó que el moviment es presenta
com un instrument d'intervenció capaç de modificar
el nostre estat corporal. L'exercici físic controlat i
adequat a l'edat de les persones a les quals va dirigit pot ser una forma de mantenir, prevenir o modificar la nostra condició física i, per tant, el nostre
estat de salut.
Més encara. Podem establir una certa analogia
entre els medicaments i l'exercici físic. Igual que els
medicaments ens curen de malalties, mitjançant l'exercici físic podem no solament prevenir sinó millorar el nostre estat de salut.
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Per què és necessari menjar?

Per al seu normal funcionament, les cèl·lules que formen el nostre cos necessiten una sèrie de substàncies denominades nutrients que són incorporades
quan mengem. Cada tipus d'aliment és ric en uns
nutrients i aquests permeten desenvolupar al cos una
funció o una altra. Aquests nutrients poden ser:

 Proteïnes, vitamines i minerals, que construeixen,
reparen i regulen el funcionament de les cèl·lules.
 Greixos i hidrats de carboni, que ens aporten l'energia necessària per a mantenir la temperatura
constant del cos, respirar, garantir la circulació de la
sang, menjar, digerir, pensar, parlar, etc. També utilitzem energia quan fem qualsevol activitat relacionada
amb el moviment. Per últim necessitem més energia
de la normal en cas de malalties o intervencions quirúrgiques.
Els aliments rics en hidrats de carboni o glúcids són:
el pa, els llegums, les verdures, la fruita, els cereals
com l'arròs o la pasta o els dolços. Els aliments rics
en greixos són la mantega, els olis, el rovell d'ou, els
formatges durs i les carns. Els aliments rics en proteïnes són els ous, la carn, els derivats de la llet, el peix
i els fruits secs.

Un cop satisfetes les necessitats, una part dels
hidrats de carboni es guarden al fetge i als músculs
en forma de sucre denominat glucogen.
El sobrant, tant d'hidrats com de proteïnes, es reserva en forma de greixos, per a quan l'organisme ho
necessita.
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Com arriben els nutrients als
teixits que ho necessiten?

cor pel ventricle esquerre i és expulsada al voltant de
tot l'organisme amb l'objectiu d'arribar via arterial a
totes les cèl·lules. Posteriorment, la sang és recollida
per les venes i retorna a l'aurícula dreta.

El cos ha d'idear tot un sistema que permeti fer arribar els nutrients i l'oxigen necessari per obtenir l'energia a cadascuna de les cèl·lules del cos, a la vegada que pugui extreure els materials producte del
metabolisme intern. Aquest sistema és el cardiovascular.

En el segon circuit, la sang és expulsada pel ventricle
dret cap als pulmons on s'oxigena, passa novament a
l'aurícula esquerra i d'aquí al ventricle esquerre per
iniciar de nou la circulació major.

El sistema cardiovascular està format pel cor. Aquest
és un múscul i està dividit en quatre cavitats internes,
aurícules i dos ventricles, que es contreu i relaxa
constantment i que bombeja la sang venosa cap als
pulmons i l'oxigenada que prové dels pulmons cap a
la resta del cos.
Consta també d'un sistema de distribució que garanteix el subministrament a les cèl·lules de l'oxigen, els
greixos i la glucosa. Es tracta de les artèries, amb
vasos de parets elàstiques que poden eixamplar-se o
relaxar-se en funció de les necessitats dels diferents
territoris de l'organisme.
El sistema cardiovascular garanteix també la recuperació de la sang rica en diòxid de carboni i substàncies resultants del metabolisme, mitjançant les
venes, que són menys elàstiques i contenen vàlvules
que tan sols permeten la circulació en el sentit d'aproximació al cor.
Podríem dir que la sang circula pel nostre organisme
formant dos circuits. En el primer circuit, denominat
circulació major, la sang totalment oxigenada surt del
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De quina manera utilitza els nutrients el nostre cos...?
Anem ara a parlar de l'exercici físic en concret. Per a la realització de la contracció i relaxació de les cèl·lules musculars, i poder generar així el moviment, necessitem l’energia que obtenim dels tres nutrients anteriorment mencionats: els hidrats de carboni, els greixos i les proteïnes en menor mida.
Però atenció. El cos no utilitza aleatòriament aquests substrats metabòlics per poder produir l'energia sinó que
la seva degradació obeeix a una lògica estrictament autoregulada en funció del temps i la intensitat de l'exercici, que a continuació explicarem.

...quan descansem...?
Les cèl·lules musculars quan no les sotmetem a una
situació d'exercici físic, utilitzen els greixos que es troben a la sang circulant.

el greix té un gran component energètic i amb una
quantitat molt petita que se'n gasti n’hi ha prou per
cobrir les necessitats del nostre cos en repòs.

Els greixos són fàcilment acumulables i no presenten
cap problema de disponibilitat. Les persones haurien
de tenir una quantitat de greix aproximada a l'11% del
pes del cos en condicions normals de salut.

De manera que si volem cremar part de l'energia continguda en el nostre teixit adipós de reserva, necessitem fer exercici. Més endavant veurem quin tipus d'exercici.

Aquesta situació ens podria resultar a simple vista
contradictòria. Si gastem greix quan descansem, per
què ens diuen que hem de
fer exercici per perdre
pes? La raó és que
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...quan comencem a fer exercici físic de
forma molt intensa...?

forma el cos obté energia el més ràpidament possible. Per a fer aquesta operació, no necessita substàncies que li arribin d'una altra part del cos via sanguínia.

Durant la fase inicial de l'exercici, en especial si el fem
de forma molt intensa, els músculs utilitzen els substractes energètics que tenen més a prop. Entre ells, la
glucosa que es troba a la fibra muscular. D'aquesta

Els moviments que es fan ràpidament en pocs segons
i minuts de durada, com saltar de forma reiterada, o
córrer per agafar l'autobús que s'escapa, o pujar les
escales de manera molt ràpida d'un primer o segon
pis, utilitzen els recursos energètics que conté el
propi múscul.
Per a poder reconèixer aquest tipus d'esforç només
cal que ens fixem en la sensació que tenim quan acabem aquest exercici. Notem que ens falta aire per a
poder respirar i no ens és possible parlar amb ningú;
és el que es coneix com dispnea.
Aquesta primera forma d'obtenir energia no utilitza
oxigen per a cremar la glucosa i per això es diu que el
múscul treballa en situació anaeròbica. Té l'avantatge
que, en cas de necessitat, ens permet fer moviments
de forma molt ràpida. Però té l'inconvenient que no
pot durar més d'un parell de minuts si l'exercici que
fem és d'alta intensitat.
Cal tenir en compte també que l'exercici molt intens té
conseqüències negatives en la pressió sanguínia i el
cor, a la vegada que també les té sobre els tendons i
els músculs que participen en l'exercici. És per aquest
motiu que no és adequat per a persones grans que no
estan específicament preparades per dur-lo a terme.
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De quina manera utilitza els nutrients el nostre cos?

...entre uns minuts i vint minuts d'exercici físic de forma bastant intensa...?
A mida que va passant el temps, la intensitat d'esforç
no es pot mantenir, els recursos concentrats al propi
múscul s'esgoten i el cos comença a utilitzar la glucosa de la sang i del fetge.
Quan la cèl·lula muscular consumeix energia dels
nutrients que transporta la sang des del fetge, ho fa
en presència d'oxigen i es diu que treballa aeròbicament. Atenció perquè aquesta és la situació a partir
de la qual és millor treballar quan ens fem grans.
És la situació que es dóna quan recorrem un camí de
pujada o caminem molt ràpid per anar a buscar els
néts a l'escola durant uns 20 minuts sense parar.
En aquesta situació, ens costa encara parlar durant
l'exercici, ja que hem de respirar força ràpid per compensar el deute respiratori, però la sensació de falta
d'aire no és tan intensa com per aturar-nos, com passaria en el primer cas.
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...quan portem més de mitja hora
d'exercici...?
Però quan portem més de 20 minuts fent exercici, si volem continuar, hem de disminuir la
intensitat de l'esforç. Durant l'exercici perllongat, sobretot si és superior a mitja hora, tot i
continuar treballant en situació aeròbica, el
nostre cos torna a canviar de subministrament
energètic de forma molt progressiva.
Comença a deixar d'utilitzar de forma prioritària la glucosa de la sang i del fetge, per a incorporar el greix de les reserves que tenim distribuïdes per tot el cos.
És important saber també que el greix continua gastant-se després de fer l'exercici, un
cop estem recuperant-nos de l'esforç.
En aquesta situació, respirar i parlar mentre
fem exercici és molt senzill. És el tipus d'esforç
que fem quan caminem o passegem
tranquil·lament amb companys durant una
bona estona.

19

De quina manera utilitza els nutrients el nostre cos?
Advertim, no obstant, que aquestes situacions són
referencials i depenen de les característiques de
cada persona i de la intensitat d'esforç que es mantingui durant l'exercici. Si experimentem una intensitat molt elevada d'esforç, les reserves de glucosa
musculars es gastaran abans, i els nivells d'àcids
grassos en sang començaran a incrementar-se abans
també.
Però, per què en un moment donat es produeix
aquest canvi en la utilització de glucosa a greix en la
forma de subministrament energètic dels nostres
músculs en acció? Això està relacionat amb la
forma de funcionar del nostre cervell.
El cervell només funciona amb glucosa en presència d'oxigen i és molt sensible a reaccionar
si en falta. En condicions normals, la glucosa
que té el nostre fetge pot ser suficient durant
unes 12 hores sense menjar.
Però és lògic que, donada la importància que té
per al manteniment de la consciència, el cos
tingui un sistema de protecció que consisteix
en la reserva de part de les energies que
comencen a ser reduïdes en situació d'esforç per poder garantir l'aport necessari
al nostre cap durant el major de temps
possible.
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...quan estem molt malalts?
En condicions de malaltia perllongada o
manca d'alimentació, el cos permet que
les proteïnes puguin ser utilitzades
com a substrat metabòlic.
Però atenció: les proteïnes
són un component important
per formar part de l'estructura
de les cèl·lules, bàsica en la
construcció de teixits.
Per aquest motiu és important
que tinguem una bona tonificació muscular a mesura que
avancen els anys. En cas de
malaltia perllongada, el cos
utilitza les proteïnes constitutives
dels músculs per fer front a les necessitats energètiques per vèncer la malaltia.
Podem entendre el múscul doncs, no solament
com un element que permet desenvolupar exercici
físic, sinó com un veritable magatzem de proteïnes,
susceptibles de ser utilitzades en moments extrems.
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Quines són les malalties relacionades amb el
metabolisme cel·lular?
que facilita que la glucosa penetri en les cèl·lules i
pugui ser aprofitada com a energia.

Ja hem vist la importància de la glucosa per al cervell
i per a la pràctica d'exercici. Quan tenim uns nivells de
sucre (glucosa) augmentats a la sang diem que tenim
diabetis. De vegades aquest nivell alt de glucosa és
donat per manca d'insulina, que és una substància

En aquest cas es diu que la diabetis és de tipus 1.
Aquest model de diabetis és més freqüent que aparegui en joves i adults més joves. El tractament es fa
amb insulina. Per això també l'anomenem insulinodependent.
D'altres ocasions, els nivells alts de glucosa es produeixen per pèrdua de la sensibilitat de la cèl·lula a la
presència d'insulina. En aquest cas es parla de diabetis tipus 2. Aquest tipus de diabetis és la més freqüent entre les persones grans i moltes vegades va
acompanyada d'un excés de pes (obesitat).
Per al seu tractament, és cabdal el control de l’obesitat i es poden utilitzar altres fàrmacs. Només en algunes ocasions també s'ha d'utilitzar insulina.
La diabetis de vegades s'associa a altres factors de
risc com ara un augment de la tensió arterial (hipertensió) i un increment del colesterol total i del dolent
conjuntament amb una disminució del bo (dislipèmia).
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Com hem de fer anar el cor per a..?
Si la forma més adequada que tenen les cèl·lules musculars de treballar és per via aeròbica, cal que l'exercici
que fem assíduament, estigui dissenyat per a preservar el bon funcionament de l'aparell cardiovascular i evitar
o millorar les anomalies anteriorment tractades. Podem ara dissenyar programes d'exercici físic en funció de tres
criteris determinats:
 Per equilibrar els nivells de glucosa.
 Simplement per mantenir-nos en forma.
 Per perdre pes.

... equilibrar els nivells de glucosa?
Si som persones que patim un excés de sucre i no
tenim excés de pes, llavors el que ens interessarà és
gastar glucosa.
En aquests casos el tipus d'esforç que farem serà
d'una intensitat que denominarem mitjana alta, que
correspondria a una sensació subjectiva de cansament alta, però suficient per a realitzar-la durant aproximadament uns 20 minuts.
Tot i que la intensitat sigui alta, ens ha de permetre
parlar amb els companys encara que tinguem una
mica de dificultat. La periodicitat d'aquest tipus d'esforç hauria de ser diària.
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Com hem de fer anar el cor per a..?

...mantenir-nos en forma?
Per fer funcionar el sistema cardiovascular en bones condicions, cal fer exercici entre 3 i 5 vegades a la setmana,
durant uns 30 minuts, de manera que puguem anar parlant uns amb uns altres sense dificultat, el que equivaldrà a una intensitat que denominarem mitjana. Aquest
mateix tipus d'exercici serveix per a les persones amb
hipertensió.

...perdre pes?
Si el nostre problema és l'excés de pes, haurem d'activar
la via energètica que oxida els greixos del nostre cos. I
això implica que hem de fer un exercici entre 30 i 60
minuts, a ser possible entre 5 i 7 dies a la setmana, amb
una intensitat que denominarem mitjana baixa i que
equival a poder parlar sense cap dificultat amb els nostres companys de pràctica.
Aquest tipus d'exercici pot servir per a les persones amb
problemes relacionats amb la dislipèmia o problemes
relacionats amb el colesterol.
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Precaucions per a malalties concretes
Hipertensos
Evitar, especialment en aquests col·lectius, les activitats d'alta intensitat d'esforç, ja que incrementa la
pressió arterial en augmentar les resistències de la
sang al seu pas per les artèries.

Obesitat

Diabetis

Evitar els exercicis que puguin produir dolor articular com pujar escales, saltar, córrer per superfícies
dures o perllongar l'esforç més enllà de 60 minuts.

 Fer l'exercici a la mateixa hora, amb similar intensitat
i durada, de forma que ens permeti conèixer millor els
seus efectes.
 Controlar amb regularitat el nivell de glucèmia sobretot quan comencem a fer amb regularitat un programa
d'exercici físic.
 Realitzar els exercicis amb un company.
 Augmentar el consum d'hidrats de carboni fins a 30
minuts abans o disminuir la dosi d'insulina abans de
dur a terme exercici físic.
 Injectar la insulina en l'abdomen, ja que és un lloc que
no intervé activament durant la realització d'exercici.
 No fer exercici durant els períodes de màxima activitat
insulínica, que pugui donar com a conseqüència una
baixada de sucre excessiva.
 Cal donar una especial atenció als peus dels esportistes diabètics utilitzant calçat còmode i seguint una
higiene per evitar ampolles o durícies.
 Cal fer un procés educatiu específic sobre els diabètics esportistes on es posi molt èmfasi en els efectes i
riscos de l'exercici físic en el seu cas.
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Capítol II

Caminar

Una forma diferent de caminar
Caminar es presenta com una forma de fer exercici físic senzilla i a l'abast de la major part de la població gran.
Serà per aquesta raó que els científics estan fent esforços, no solament de fomentar l'increment del nombre de
practicants, sinó de saber quines són les formes de caminar més adequades i com controlar-les.
Ja hem dit que una forma pot ser vigilant el temps d'exercici i la seva intensitat. Hem vist com la sensació que
tenim durant la pràctica és un indicador important per assegurar-nos si el que estem fent és adequat o no.

Quants passos hem de fer diàriament?
Les investigacions actuals, estan posant l'èmfasi en
el nombre de passos com un dels indicadors que és
més fàcil de calcular i més fiable en quant a mesurar
la seva repercussió en l'estat de salut de cada persona.

3. Les persones adultes actives, solen fer entre
7.500 i 10.000 passos al dia.
4. Finalment, les persones adultes molt actives,
solen fer més de 10.000 passos al dia.

Alguns autors estableixen quatre nivells a tenir en
compte a l’hora de planificar el que hem de fer cada
dia:

Per tenir una referència, 10.000 passos diaris equivalen aproximadament a uns 8.000 metres (2.000
passos equivalen a uns 1.600 metres), o a 300-400
kilocalories/ dia, tot i que per suposat hi ha variacions
relativament importants entre persones en funció de
les seves característiques biotipològiques.

1. Les persones adultes amb un nivell sedentari,
les obeses o les persones grans de poca capacitat de mobilitat solen dur a terme menys de
5.000 passos per dia.

El nombre de passos, doncs, és un valor mitjà ja que
s'ha d'adaptar a cada persona en funció de les seves
limitacions. Per exemple, es demostra que les persones que durant el dia fan de manera continuada en el

2. Les persones adultes amb un nivell actiu mitjà
o gent gran que porta un estil de vida actiu,
solen fer entre 5.000 i 7.500 passos al dia.
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temps una mitjana diària de 10.000 passos, milloren
la sensibilitat a la insulina, disminueixen el pes i equilibren la pressió arterial.

D'altra banda, per als que practiquen esport, o
joves, 10.000 passos pot ser una quantitat relativament baixa. En aquest cas, la referència poden
ser els 12.500 passos.

Per a persones d'edat molt avançada o amb malalties
cròniques limitants 10.000 passos és una quantitat
excessiva. En aquest cas, seria més prudent fixar la
meta en els 7.500 passos diaris, com s'ha comentat
anteriorment.

Sigui com sigui, cal destacar dos aspectes importants a l’hora de posar en pràctica aquest sistema
d'exercici.
Marquem-nos objectius fàcils d'aconseguir i que
siguin progressius en el temps. Siguem conscients
de les nostres limitacions i a partir d'aquestes
anem progressant setmanalment incrementant el
nombre de passos fins que aconseguim els 10.000
passos.
Cal destacar un fet molt important de tots aquests
resultats. I és que els beneficis de l'exercici físic s'aconsegueixen de forma acumulable en el temps. És
a dir, el nombre de passos els podem fer de manera seguida o bé es poden anar acumulant en petites quantitats durant el dia i així s’obtenen també
uns bons resultats per a la nostra salut.
Aquesta forma de fer exercici és susceptible d'utilitzar-se també en el cas que en lloc de passos parlem de temps de pràctica.
Un suggeriment és que participem a les caminades
populars que s'organitzen al poble o ciutat on vivim.
Sempre serà més motivant caminar en grup i per
llocs diferents.
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Com controlem els passos?

Una forma molt senzilla de controlar el nombre de
passos que es duen a terme durant un dia és mitjançant la col·locació d'un podòmetre a la nostra cintura.
L'adquisició d'un podòmetre és una solució molt econòmica i senzilla per a quantificar l'exercici físic que
fem cada dia.
Aquest instrument compta el nombre d'oscil·lacions
que produeix el nostre centre de gravetat a mesura
que caminem i el tronc es mou en sentit vertical. És
per aquest motiu que el lloc adequat de posar-se’l és
a la cintura.
Els podòmetres, per tant, no mesuren la intensitat o
el temps que caminem, sinó que simplement compten el nombre de passos que fem durant un període
de temps determinat.
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Capítol III

Proposta pràctica

Fem l'exercici físic aeròbic
L'objectiu de la nostra pràctica no és suar, ni aconseguir un rendiment determinat, ja que tenim molt clar
que no convé fatigar-nos massa.

Com a norma, és importat que els músculs es trobin
a gust fent activitat, que els pulmons i el cor no vagin
gaire forçats. Per això el treball que fem és de baixa o
mitjana intensitat. Ens referim a aquell exercici de
llarga durada i de baixa intensitat. Quan fem exercici
aeròbic ens ha de permetre mantenir-lo durant una
estona i no tenir sensació d'ofec ni d'estar extenuats
ni excessivament cansats.
Quan fem exercici, el cos necessita més oxígen i el cor ha de treballar per portar-lo als
músculs.
Quan el cor treballa per transportar oxígen, s'accelera i el nivell màxim al qual
la freqüència cardíaca ha de pujar es
diu freqüència cardíaca màxima.
Per controlar la intensitat, sempre combinem els exercicis que ens fan cansar
més amb aquells més relaxants, com ara
estiraments, exercicis de respiració, relaxació, massatges, etc.
En Pau i la Salut ens proposen que per mantenir-se en forma, prevenir o fer exercici per la
diabetis o per l’obesitat podem fer exercici
aeròbic a casa, al parc, a la muntanya o a la
platja.
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Temps de pràctica i intensitat
Cada proposta porta indicat el temps de pràctica i el nombre de repeticions, però cal tenir en compte que:

Si el que volem és estar en forma
Farem els exercicis de tres a cinc dies a la setmana durant 30 minuts i a una intensitat mitjana.

Si el que volem és millorar els
nivells de glucosa
Farem els exercicis cada dia durant 20
minuts i a una intensitat mitjana alta.

Si el que volem és perdre pes
Farem els exercicis cinc dies a la setmana entre 30 i
60 minuts i a una intensitat mitjana baixa.
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Exercici aeròbic a casa
Per fer exercici i estar en forma, no cal sortir. Avui, per exemple, farem un circuit d'exercicis a casa, combinant
la marxa amb exercicis de respiració, mobilitat, flexibilitat i relaxació.
Aconsellem fer-ho en un lloc tranquil i ventilat, a poder ser amb una bona música que ens agradi i sigui tranquila i suau.

2

Proposta 1.- Pas de marxa
i exercici de respiració.

Fer com si caminéssim, sense
desplaçament a casa durant 20'.

3

Repetir els exercicis de
respiració.

4
Relaxar-se,
asseguts
durant 5
minuts.

1
Començar amb uns exercicis de respiració. Drets,
cames lleugerament flexionades, pujar braços mentre inspirem i baixar braços mentre traiem l'aire
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Proposta 2.- Exercici amb un cercle o una corda
Combinar la marxa estàtica, és a dir sense desplaçament amb
exercicis amb un cercle o una corda.
Col·loquem un cercle o una corda a terra.
Entrar i sortir del cercle primer un peu després l'altre.

Entrar i sortir del cercle primer un peu després l'altre,
davant- costats- darrera. Fer els exercicis anteriors,
però afegint el moviment de braços.
Per exemple, portar braços amunt i avall. Davant i
avall. Costats i avall.
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Proposta 3.- Circuit amb cadires.

3

Combinar exercici de marxa amb exercicis
de mobilitat amb una cadira.

Amb una
cadira

1
Exercici de
respiració. 3
repeticions

8 repeticions.

2
Simular caminar durant 4
minuts.

12
Asseguts.
Exercici de
respiració.
Pujar braços
mentre inspirem, baixar
mentre
traiem l'aire.
4 repeticions.

Agafats amb les
dues mans a la
cadira. Pujar de
puntetes i baixar
a peu pla.

11
10
Asseguts. Mobilitat de
dits. Obrir i tancar els
dits. Dibuixar un cercle
amb cada dit
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Simular
caminar
4 minuts

4

5

Agafats amb
la mà esquerra, balanceig
de la cama
dreta.

Simular caminar durant 4 minuts

6

El mateix amb
l'altra cama.

Asseguts. Mobilitat articular
del turmell

7

Simular caminar 4 minuts

8
9

Asseguts.
Dibuixar
cercles
amb
un
peu i l'altre

Asseguts, Recolzar les mans
sobre les cuixes , anar baixant
les mans mentre deixem caure
el cap i l'esquena suaument.
Tornar a la posició inicial
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Proposta 4.- Taula d'exercicis d'aeròbic.
Realitzar una sèrie de moviments continuats de forma suau, amb música i a un ritme adequat. Ens permet treballar la capacitat cardiovascular a la vegada que treballem altres qualitats com la coordinació, la flexibilitat, l'equilibri, entre altres. Treballant aquestes qualitats, podrem mantenir la forma física en les millors condicions possibles.
Model de taula d'exercicis on es detallen: sèrie de moviments, la realització exacta, el nombre de repeticions i la
intensitat.

1
2

Pas de marxa.
16 temps.
Braços davant
en coordinació
amb el pas de
marxa.

Obrir i tancar.
16 temps - 8
repeticions.
Braços: obrir i
en ajuntar les
cames, picar de
mans
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4
Marcar un taló i
l'altre davant. 8
repeticions.

Aixecar una
cama flexionada
i l'altra alternativament. 8 repeticions.

Braços: Davant
extensió- flexió.

Braços: mà
dreta va a tocar
el genoll esquerre i al contrari.

3

5

6

Obrir cames
i balanceig a
dreta i
esquerra.

Pas de marxa
al lloc per
acabar.
Braços: de
marxa.

Braços: estirar braços a
dreta i
esquerra.
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Exercici aeròbic al parc
Avui tenim ganes de sortir pel barri i fer una mica d'exercici, caminarem i buscarem un parc o un espai verd que
tinguem pel barri, o per què no en un altre barri, així caminarem una mica més.
Hem de pensar d'agafar una botelleta d'aigua per anar bevent o bé anar a un parc i beure de la font.
Combinats de treball aeròbic amb respiració.

Proposta 5.- Circuit cardiovascular.
Combinarem uns 15 minuts de marxa amb exercicis
de respiració, flexibilitat i tonificació. Aquesta combinació la podem repetir dues vegades

2

Entre les dues repeticions, anem a veure aigua a la
font i fem un descans d'uns 5 minuts

1
Braços: A la
horitzontals,
fer rotacions.
Pujar i baixar d'un petit obstacle. Pot
ser una vorera, una escala, una pedra
gran, 20 vegades.
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Exercicis de respiració. 3 repeticions.

3
5

4

Massatges a la cara. Seiem en
un banc i amb les gemes dels
dits índex i cor ens fem uns massatges suaus pel front, al costat
dels ulls, als pòmuls i al maxil·lar
inferior.3 minuts.

Estiraments.
Drets
darrera el banc, agafats , anem separant
les cames del banc
fins que ens queda
l'esquena recta i els
braços
estirats.
Mantenim uns 10
segons i tornem. 10
repeticions.

6
Flexions de braços. Recolzem les
dues mans en un arbre i fem flexionsextensions de braços mantenint el
tronc recte. 10 repeticions.
41

Exercici aeròbic a la muntanya
Avui anirem més lluny, ens ve de gust sortir una mica
de la ciutat i anar a un lloc més tranquil, més oxigenat
i lluny del soroll. Volem respirar aire pur, comtemplar
un paisatge verd, escoltar el cant dels ocells i fer una
mica d'exercici aeròbic.

Podeu triar una d'aquestes propostes i en acabar
seure en una pedra i menjar els fruits secs, veure un
suc i veure aigua si cal, a la vegada que contemplem
el paisatge i ens relaxem amb el cant dels ocells.

Preparem una motxilla amb un entrepà vegetal, una
bosseta amb fruits secs, un suc de taronja o de préssec i una cantimplora amb aigua. Tampoc cal anar
molt carregat, ja que ho haurem de portar a l'esquena.
Recordem també d'anar vestits amb roba còmoda,
per exemple un xandall de cotó una camiseta i sabates esportives. Si fa sol, ens posarem una gorra i ulleres de sol.
Aconsellem també d'agafar uns bastons per caminar
més tranquils, ens seran de gran ajut.
Ens anirem controlant les pulsacions i que no tinguem sensació d'ofec ni de fatiga excessiva.
Heu de ser conscients de les vostres possibilitats i
fins a on podeu arribar.

Proposta 6.- Caminades suaus

És important que prèviament hàgiu fet una visita al
metge i tingueu un examen mèdic que us confirmi la
vostra disponibilitat i les vostres possibilitats.

Anirem a un lloc que no hi hagi massa desnivell, que
ens permeti gaudir del paisatge i de l'exercici, caminarem seguit durant 30, 40 o 60 minuts, depèn de
l'objectiu, de la intensitat i de la forma física de
cadascú.

Beveu aigua de tant en tant.
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Proposta 7.- Caminar per desnivells diferents (camp o muntanya mitjana)
Sèries de 20-15-10 minuts cadascuna caminant amb parades de 10' realitzant els exercicis següents:

1

2

Respirar
profundament.

Cridem o
cantem.

3

4

Exercici de
respiració.

Flexions de braços recolzant-nos
en un arbre.

43

Proposta 8.- Caminar amb bastons

Anar a caminar per alta o mitjana muntanya ajudats per bastons de caminar.
Buscar camins que no hi hagi gaire desnivell.
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Exercici a la platja i al mar
Ha arribat la primavera, comença a fer bon temps, el sol comença a escalfar, però encara no fa aquella calor
sufocant del mes de juliol, així és que avui hem decidit anar a fer exercici a la platja. Tenim ganes de veure el
mar, escoltar el so de les onades, sentir l'escalfor del sol a la pell i refrescar-nos.
Una excursió fins un lloc de platja serà el més adequat, el que més ens ve de gust. No ens oblidem d'agafar la
botella d'aigua. Hem de pensar com anem vestits, camiseta de cotó, xandall si cal, caminarem descalços.

Proposta 9.- Circuit platja
Combinar passejades per la sorra durant 20'-30' amb activitats a l'aigua. Podem triar entre nedar una estona
al mar o be fer uns moviments dins de l'aigua durant 10'.
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- Asseguts a la sorra i dins de l'aigua,
fer moviment de braços obrint-los i tancant-los (com si nedéssim de braça).

- Asseguts a la sorra i dins de l'aigua, fer moviments de vuits amb
les mans i els braços.

- Asseguts a la sorra i dins de l'aigua,
amb un xurro agafat amb les dues
mans, pujar i baixar braços.
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Proposta 10.- Caminar per la sorra mullada
Caminades intercalant:

1
Caminar
per la sorra
mullada, a
la vora de
l'aigua.

2

Proposta 11.- Combinat de caminar per la
sorra i exercicis
Caminar per la sorra mullada a la vegada que ens
anem ajupint a recollir petxines.
- Parades amb exercicis de respiració i de mobilitat.
- Seure a la vora de l’aigua, deixar
que les onades ens facin massatges a les cames, ens anirà molt bé
per la circulació de les cames. No
hi ha res millor que uns massatges
naturals amb l'aigua del mar.
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- passejades dins de l'aigua, que
l'aigua arribi al pit 5 minuts

Proposta 12.- Circuit sorraaigua
Combinar caminades per diferents
superfícies de la sorra. Tenint en
compte que, quan caminem per la
sorra seca, aquella que a l'estiu
crema tant, ens cansarem més, ja
que els peus s'enfonsen i ens obliga
a treballar més l'articulació del turmell i tot el cos en general.

- passejades
per la sorra
mullada
durant 10
minuts

- passejades per la
sorra seca 5 minuts

- passejades dins de l'aigua,
que l'aigua arribi als genolls
10 minuts
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Altres activitats físiques i esportives que recomanem
A més de les propostes que us hem fet, també us podem recomanar una sèrie d'esports que són molt adients
per treballar i millorar la vostra forma física i prevenir problemes cardíacs (tal com us vam explicar en el primer
llibre de la sèrie):

Fer esquí
de fons

Nedar
Ballar
Fer Tai txí

Anar en
bicicleta
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Capítol IV

Consells i hàbits saludables
que ens recomanen
en Pau i la Salut

Recomanacions
I no volem acabar aquest llibre sense abans fer una sèrie de recomanacions que us aniran molt bé per a la vostra salut:

1. Un envelliment actiu millora la salut i allarga la

9. La intensitat de l'esforç ha de permetre parlar amb

vida. El sedentarisme pot debilitar el cor, els músculs
i fer més lenta la circulació sanguínia.

els companys, combinant moments d'esforç i de descans.

2. Un envelliment saludable s'aconsegueix fent exer-

10. Evitar fer exercici si sentim dolor al pit, mareig,

cici, seguint una alimentació sana i equilibrada, portant una vida tranquil·la, sense tabac i moderant el
consum d'alcohol.

manca d'alè, palpitacions, febre, dolor i/o inflamació
articular.

3. Beure uns 2 litres d'aigua diàriament. Beu aigua

11. Si no s'ha fet exercici durant molt temps, comen-

abans, durant i després de l'exercici.

çar de forma gradual i progressiva.

4. Seguir un control mèdic i informar-se sobre el tipus
d'exercici més adequat a les teves condicions.

12. Sempre que es pugui, fer els encàrrecs caminant

5. Utilitza roba còmoda, calçat flexible i sense taló.

en comptes d'anar amb cotxe o transport públic.

6. L'exercici físic ha de ser motivant, ha de permetre

13. Fer les tasques de la casa, regar les plantes,

gaudir de l'activitat i en definitiva, de la vida.

aixecar-se per canviar el canal de la televisió i no amb
el comandament a distància.

7. L'exercici millora la resistència, la força muscular,
la mobilitat articular, disminueix el risc de caigudes i
el risc de problemes cardiovasculars a qualsevol
edat.

14. Començar l'activitat i, en acabar-la fer exercicis
suaus, d'estiraments, respiració.

8. Combinar sessions de gimnàstica amb caminades,

15. No és necessari anar a un gimnàs per realitzar

nedar, anar a ballar, passejades amb bicicleta i/o taixí.

exercici físic.
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En Pau i la Salut ens recomanen els següents llibres:
Amb tot el que en aquest llibre ens han explicat, ja tenim els coneixements necessaris per fer exercici físic pel
nostre compte. De totes maneres si ens interessa saber més coses sobre l'exercici físic i l'envelliment saludable,
en Pau i la Salut ens recomanen que fem una revisió dels següents llibres:

1 Fenton, Mark i Bassett, David, (2006). Caminar con podómetro. Programa de 6 semanas. Madirs, edit. Tutor
en forma.
En aquest llibre trobarem tot allò que cal saber sobre la utilització del podòmetre en la marxa i de com fer del
caminar una filosofia de vida.

2 Guyton, A.C., Hall, J.E. Tratado de fisiologia médica. Mèxic: Mac Graw Hill,2004.
Un llibre de fisiologia ens permet entendre els mecanismes de funcionament del cos i en especial de les cèl·lules
humanes.

3 Meléndez, Agustín, (2000), Actividades físicas para mayores. Madrid, edit. Gymnos.
Si t'interessa tenir més informació sobre els canvis que es produeixen en l'organisme quan fem exercici físic,
aquest llibre et pot ajudar.

4 Pont, P., Armengol, M., Carroggio,M. I Moreno, M. (2005). Mantenerse en forma de mayor. Barcelona, edit.
Paidotribo.
En aquest llibre trobarem una gran quantitat d'exercicis per fer sols a casa o al parc i les indicacions per fer cada
exercici correctament, així com també el nombre de repeticions.
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