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INTRODUCCIÓ 
Tens a les teves mans el document que hem preparat per ajudar-te a fer el Programa 
de Reducció d’Estrès amb Mindfulness. Consta de dues parts:

A la primera, et proposem les pràctiques que has de realitzar cada setmana per 
entrenar-te en Mindfulness. Et recomanem que les realitzis cada dia, obert a 
l’experiència, sense expectatives i amb un ferm compromís de pràctica. Només així 
podràs obtenir resultats i aconseguir un canvi a la teva vida.

A la segona, la nostra intenció és que et serveixi per recordar els conceptes més 
importants del curs. No pretén ser un tractat sobre Mindfulness (ja hi ha molts bons 
llibres publicats) ni molt menys substituir la pràctica. És més important que t’entrenis 
i siguis un senzill aprenent de Mindfulness que no et converteixis en un gran teòric i 
no realitzis les pràctiques.

Observaràs que utilitzem indistintament les paraules Mindfulness, Consciència Plena 
i Atenció Plena per expressar l’acte de parar atenció al moment present sense jutjar.

Desitgem que el curs et serveixi per connectar millor amb tu, recuperar el teu equilibri 
personal i contemplar la vida com una aventura, moment a moment. Creant la millor 
versió de tú mateix.
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El grau de felicitat que gaudeixes depèn del grau de llibertat que tinguis en el teu cor. 
THICH NHAT HANH
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El verdader viatge de descobriment no consisteix a buscar nous paisatges sinó en observar els vells amb 
ulls nous. MARCEL PROUST
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SETMANA 1
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

PRÀCTICA PRINCIPAL

Escolta l’àudio Exploració del Cos, un mínim de 6 
vegades aquesta setmana.

Sense expectatives sobre el que puguis sentir, o 
si t’ha d’agradar o no t’ha d’agradar. Deixant que 
sigui l’experiència tal com és. Sense jutjar, limitant-
te a practicar. Si tens algun dubte, el veurem durant 
la sessió següent, però no deixis que els dubtes 
t’impedeixin fer la pràctica.

REFLEXIONS I IDEES

Feo (Fito y Fitipaldis)
He aprendido en esta vida de 
lo bueno y de lo malo.

Me he elevado por el cielo y 
me he arrastrado por el barro, 
más de treinta y cinco años y 
doscientos diez defectos
y he tocado la locura con la 
punta de los dedos

Voy mirándome en los 
charcos, 
yo no necesito espejos,
sé que soy mucho más guapo 
cuando no me siento feo

RECORDA

És important practicar la tècnica durant un temps per poder beneficiar-se’n. Per això és important assistir a les 
sessions i, especialment, fer els exercicis a casa.

EXERCICIS DE L’ADONAR-SE’N

Captura moments amb el Triangle de l’Atenció, 
sense voler canviar res, sentint com ho vius i quin grau 
de connexió tens amb el que està passant.

Parar, respirar, ser. Durant la pròxima setmana 
intenta, abans de començar una activitat nova, parar 
un moment per fer una respiració conscient i llavors 
començar.

PRÀCTICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Tria una activitat rutinària en la teva vida quotidiana i 
prova de realitzar-la amb Consciència Plena cada cop 
que la facis. Intenta adonar-te’n, ser conscient del que 
fas mentre ho vas fent, com si fos una activitat nova i 
especial.

Fes almenys un àpat amb Mindfulness, tant en 
silenci com puguis.
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L’ATENCIÓ
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Si no pots assistir a una sessió o si saps que arribaràs tard, avisa’ns per a una millor coordinació del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SETMANA 1 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

ANNEX DE LA SETMANA      p.24, 25
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SETMANA 2
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

PRÀCTICA PRINCIPAL

Continua escoltant l’àudio Exploració del cos, 
mínim 6 vegades aquesta setmana. Sense jutjar-te, 
practica el que se’t diu, tan bé com puguis.

Practica 20 Respiracions, 2 vegades al dia a la 
feina. Pots comptar respiracions en inspirar/exhalar, 
en cicles, de la següent manera, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4... 
fins a 10/10 i baixant  9/9, 8/8, 7/7... fins a 1/1, i 
tornar a començar. 

9 MOMENTS PER A PRACTICAR 

PER A GENT “MOLT OCUPADA”

1. En despertar, fins que t’aixeques del llit.

2. En dutxar-te, en rentar-te, afaitar-te, maquillar-te o 
anar al bany.

3. En desplaçar-te (en conduir, viatjar en bus, metro, 
tren, avió o al caminar pel carrer).

4. En haver d’esperar en un semàfor, bus, metro, a 
algú, a una reunió...

5. En finalitzar una tasca, quan encara no has 
començat la següent.

6. En prendre un cafè, menjar o beure alguna cosa.

7. En practicar exercici físic: gimnàs, nedar, córrer, 
ioga...

8. En cuinar, recollir, ordenar o fer activitats rutinàries.

9. En descansar i abans d’anar a dormir.

RECORDA

El pròxim dia començarem a fer exercicis de flexibilitat basats en el ioga, porta roba còmoda.

EXERCICIS DE L’ADONAR-SE’N

Captura moments agradables, amb l’esquema que 
trobaràs darrere d’aquest full, anota’ls un cada dia, 
sentint el grau de connexió que hi tens.

PRÀCTICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Continua amb la teva activitat rutinària amb 
Consciència Plena cada vegada que ho facis. Prova 
una cosa diferent aquesta setmana, com si fos alguna 
cosa nova i especial. Fes servir els Punts d’Atenció 
o alarmes del mòbil en 3 llocs on poses el pilot 
automàtic.

Para atenció quan elaboris un judici, i pregunta’t:
Quina és la interpretació d’aquest fet que em porta a 
sentir-me així?
Hi ha altres possibilitats? I, si és així, com canviaria la 
meva experiència del moment?
Puc suspendre el judici, de moment, i veure què 
passa?
Si suspens el judici pots tenir diferents percepcions...i 
guanyaràs llibertat!

ANNEX DE LA SETMANA      p.26, 27
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EXPLORACIÓ
CORPORAL

20 
RESPIRACIONS

SENSACIONS
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Si no pots assistir a una sessió o si saps que arribaràs tard, avisa’ns per a una millor coordinació del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SETMANA 2 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS
MOMENTS AGRADABLES

ANNEX DE LA SETMANA      p.26, 27
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SETMANA 3
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

Alterna l’àudio Exploració del cos  amb el del Ioga 
a terra. 
Fes una d’aquestes tasques cada dia. El ioga no 
és competitiu i no has de fer-te mal, cadascú és el 
seu propi mestre, has de ser conscient de les teves 
limitacions i no forçar. Para atenció a com et sents 
en cada postura, com respons, observa la respiració, 
para atenció als missatges del teu cos, observa quan 
apareixen els pensaments. És important que tinguis el 
compromís de practicar per poder beneficiar-te de la 
tècnica.

Practica l’Atenció a la Respiració, 10-15 minuts 
diaris. Pots utilitzar l’àudio de 10 minuts que tens 
de material del curs o comptar respiracions: inspirar/
exhalar en cicles 1/1, 2/2 ... fins a 10 /10 i baixant 9/9, 
8/8 ... fins a 1 /1 i volta.

REFLEXIONS I IDEES

PRÀCTICA PRINCIPAL

RECORDA

El pròxim dia continuarem fent exercicis de flexibilitat inspirats en el ioga, porta roba còmoda.

EXERCICIS DE L’ADONAR-SE’N

Captura moments desagradables amb l’esquema 
que trobaràs darrere d’aquest full, anota’ls un cada 
dia, sentint el grau de connexió que hi tens.“La manera més fàcil i eficaç de començar a practicar 

Mindfulness és concentrar l’atenció en la respiració 
i observar el que succeeix mentre intentes mantenir  
l’atenció en la respiració.”
Jon Kabat-Zinn

PRÀCTICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Practica la Regulació Emocional en 5 passes: 

1. Reconeix l’emoció. Identifica que alguna cosa 
t’està passant.

2. Accepta sense culpar. Et permets sentir-te així.

3. Acull plenament l’experiència. Per a això, utilitza 
l’atenció a la respiració i a les sensacions del cos. 
Cuida’t com ho fa una mare afectuosa al seu fill que 
pateix.

4. Amb calma, observa quins són les causes internes 
(condicionaments, judicis, pors ...) Per què em passa 
això a mi?

5. Saviesa. Obtenir/Buscar un aprenentatge d’aquesta 
experiència.

Aprofita les ocasions que tinguis creant una pausa 
entre l’estímul que causa l’emoció i la resposta. I 
reflexiona després, per què té aquest tema tanta 
càrrega emocional.

ANNEX DE LA SETMANA      p.28
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EXPLORACIÓ
CORPORAL 
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Si no pots assistir a una sessió o si saps que arribaràs tard, avisa’ns per a una millor coordinació del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

MOMENTS DESAGRADABLES

SETMANA 3 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

ANNEX DE LA SETMANA      p.28
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ANNEX DE LA SETMANA      p.28
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SETMANA 4
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

 

 PRÀCTICA PRINCIPAL

Continua alternant els àudios, ioga a terra o dret. 
Un cada dia.

Para atenció a com et sents en cada postura, atén els 
missatges del teu cos, adonant-te del moment en el 
qual els pensaments interfereixen.

Practica Atenció a la respiració, 10-15 min. diaris. 
Pots utilitzar l’àudio o fer-ho sense la seva ajuda, 
observant la teva respiració. Aquí tens un esquema 
que pot guiar-te en cada inspiració / exhalació:

 1. Entra / surt.

 2. Profund / a poc a poc.

 3. Calmant la ment  / Còmode i a gust.

Fixa’t com apareixen pensaments, sensacions i 
emocions, això pot ajudar-te a deixar conductes 
reactives o hàbits automàtics. 

Recorda que les reaccions normalment són de 3 
tipus:
• Passar del tema, avorriment, desinterès...
• Desitjar que l’experiència sigui d’una forma 
determinada.
• Desitjar escapar d’alguna cosa o que allò s’aparti 
del nostre camí.

 REFLEXIONS I IDEES

“En comptes de preguntar-te, com és el sentit de 
la teva vida. Per què no intentes suspendre aquesta 
pregunta i deixes primer que la teva ment explori la 
teva ment i aprens qui ets.
Així doncs, seu i contempla.”

Francisco Varela

RECORDA

El pròxim dia no farem Ioga. Rebràs, per mail, una petita enquesta per valorar com va el curs, t’agraïm la teva 
col·laboració.

 EXERCICIS DE L’ADONAR-SE’N

Para atenció als moments d’estrès o de tensió 
emocional aquesta setmana i fixa’t en:
1. Quins són els teus estressors o estímuls 
desencadenants de l’estrès?
2. Quins són els teus comportaments habituals de 
tipus reactiu? 

Sense intentar canviar res. Sense fer res especial, 
només observant-te, i practica estar present amb la 
realitat d’aquell moment tal com és.

 PRÀCTICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Practica caminar amb Consciència Plena, observa 
la llum, sent les olors, sons, temperatura, mira la gent 
en passar...
També ho pots fer quan estàs parat en els semàfors.
Refresca la teva connexió amb el fluir de la vida, 
mentre et desplaces.

ANNEX DE LA SETMANA      p.29
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IOGA ATENCIÓ A LA
RESPIRACIÓ

QUINS SÓN ELS 
TEUS ESTRESSORS? 

QUINES AMENACES HI 
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QUINS SÓN ELS TEUS 
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Si no pots assistir a una sessió o si saps que arribaràs tard, avisa’ns per a una millor coordinació del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SETMANA 4 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

ANNEX DE LA SETMANA      p.29
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SETMANA 4 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

ANNEX DE LA SETMANA      p.29
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SETMANA 5
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

PRÀCTICA PRINCIPAL

Alterna els àudios de Ioga amb la Meditació 
Guiada, una pràctica cada dia. Si la Meditació Guiada 
se’t fa molt llarga, pots parar al final de cada  tram o 
posar-te dempeus uns minuts en silenci i amb els ulls 
tancats estirar les cames, amb consciència plena, 
o caminar lentament abans de continuar amb la 
pràctica.

 REFLEXIONS I IDEES

Respondre

“La distància entre els 
esdeveniments externs i la 
resposta que nosaltres els donem 
pot ser l’única (i més radical) 
llibertat humana que tenim.

Així, qualsevol esforç per 
construir, ampliar i enriquir les 
possibilitats de l’espai de llibertat, 
entre els esdeveniments externs 
i les respostes que  els donem,  
és crear un espai en el qual els 
éssers humans poden respondre 
creativament a la seva pròpia 
vida.”
L’home a la recerca de sentit. 
Viktor Frankl. 

 EXERCICIS DE L’ADONAR-SE’N

Completa el registre de Comunicacions amb 
l’esquema que tens al darrere d’aquest full, captura 
almenys 3 comunicacions difícils.

PRÀCTICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Practica Consciència Plena al menjar/beure 
aquesta setmana. Observa les teves actituds en 
moments d’estrès i de relaxació, com t’alimentes i 
com seus a la cadira.

Fes servir els períodes en els quals estiguis 
relaxat, com després de les meditacions, per 
a buscar possibles respostes creatives i 
desenvolupar opcions alternatives a les teves 
reaccions en moments d’estrès.

ANNEX DE LA SETMANA      p.30, 31
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SETMANA 5 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

DIA DE LA 
SETMANA

QUIN ERA EL TEU 
OBJECTIU I  AL 
FINAL QUE VAS 
ACONSEGUIR?

HAS POGUT 
TORNAR AL TEMA 

DESPRÉS? 
DE QUINA 
MANERA?

COM ES VA 
ORIGINAR?

QUINS
 SENTIMENTS, 
EMOCIONS O 

PENSAMENTS VAN 
SORGIR 

DESPRÉS?

I ELS OBJECTIUS 
DELS ALTRES? 

QUÈ VAN 
ACONSEGUIR?

Si no pots assistir a una sessió o si saps que arribaràs tard, avisa’ns per a una millor coordinació del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

COMUNICACIÓ DIFÍCIL

ANNEX DE LA SETMANA      p.30. 31
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SETMANA 6
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

PRÀCTICA PRINCIPAL

Escolta l’àudio Meditació guiada, cada dia. Evita 
moure’t entre tocs de campanetes. Si vols pots, 
al final de cada  tram, posar-te dret uns minuts en 
silenci i amb els ulls tancats estirar les cames amb 
consciència plena, o caminar a poc a poc, abans de 
continuar amb l’àudio. 

REFLEXIONS I IDEES

EXERCICIS DE L’ADONAR-SE’N

Observa com gestiones el temps aquesta 
setmana, quins lladres del temps trobes.

 SENSE EXPECTATIVES

“Com que volem gaudir de felicitat i pau mental i 
evitar els problemes, és natural el desig de tenir bones 
experiències durant la meditació. Però aquestes 
expectatives no són necessàriament realistes i és 
probable que dificultin el teu progrés. La ment és 
complexa i sempre canviant: un dia pots tenir una 
meditació calmada i alegre i l’endemà una meditació 
plena de distraccions i enrenou. Això és bastant normal 
i no t’hi hauries de preocupar ni frustrar. Prepara’t per 
a qualsevol cosa i no t’inquietis; passi el que passi. 
La més molesta i dolorosa experiència pot ser la més 
valuosa per al creixement de la saviesa.

Pots sentir-te complagut d’haver fet l’esforç de meditar 
i transformar la teva ment: això mateix ja és meditació. 
És un error pensar que no pots meditar si ja ho estàs 
intentant. Els resultats demanen temps i dedicació.

No et desanimis si no aconsegueixes una bona 
concentració al cap d’unes setmanes; és millor pensar 
en termes d’anys. Els hàbits construïts durant una 
vida no s’eliminen instantàniament, sinó amb el cultiu 
gradual d’hàbits nous.

Per tant, pren-t’ho amb calma. Reconeix les teves 
capacitats i limitacions, i avalua el teu progrés d’acord 
amb elles.”       
Pema Chödrön     

PRÀCTICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Practica Comunicació i Consciència Plena. 
Observa el que dius, com ho dius, com et sents i 
quin efecte tenen les teves paraules o actituds en els 
altres. Intenta practicar l’assertivitat, comunicant des 
del respecte i si has d’expressar disconformitat, fes-
ho de forma amable.

ANNEX DE LA SETMANA      p.32
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ELS MEUS  LLADRES DEL TEMPS

Si no pots assistir a una sessió o si saps que arribaràs tard, avisa’ns per a una millor coordinació del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SETMANA 6 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

ANNEX DE LA SETMANA      p.32
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PRÀCTICA PRINCIPAL

Practica cada dia amb l’àudio que tu vulguis. 

Practica cada dia amb l’àudio de la Meditació de 
l’Amabilitat. Si ho desitges, pots seguir aquest guió:

En silenci, repeteix en la teva ment les següents 
frases... et dius:

· Que tingui salut i benestar.
· Que tingui saviesa, valor i energia per afrontar els 
reptes de la vida.
· Que tingui pau i amor, i ho comparteixi amb tots.
· Que sigui feliç.

Progressió:
1. Primer, dirigit a tú mateix, en la teva vida actual.
2. Visualitza una persona a qui estimis (parella, fill, 
nét...).
3. Visualitza una persona que sigui neutral, indiferent.
4. Visualitza una persona amb qui tinguis o hagis 
tingut problemes.
5. Deixa que aquest sentiment t’englobi a tu i  a la 
resta d’éssers que has visualitzat, junts.
6. Deixa que es vagi estenent a més éssers fins a 
cobrir tot el planeta.

Para atenció a l’obertura o resistència, amb 
Consciència Plena.

EXERCICIS DE L’ADONAR-SE’N

Para atenció als patrons o idees que surten 
amb freqüència en la meditació. Quan acabis la 
meditació reflexiona sobre el tema. La reducció de 
l’estrès requereix una estratègia en dos sentits, per 
una banda has de valorar l’oportunitat de realitzar 
algun canvi en la teva vida i, d’altra banda, establir 
un compromís ferm per a la pràctica d’exercicis de 
renovació física i mental com la meditació o el ioga. 
Per a facilitar aquest procés et proposo aquestes 
tasques:
 
1. Escriu-te una carta amb la Visió del Futur que 
t’agradaria viure a mig termini (6-12 mesos des de la 
fi d’aquest curs). Com si hagués passat i relata com 
és la teva vida en aquest moment futur. Escriu en 
present i en positiu, sobre el que has aconseguit, com 
han canviat alguns dels teus hàbits i quines coses 
noves fas, indicant els guanys aconseguits. No tinguis 
por, fins i tot pots exagerar una mica. Intenta fer-ho 
amb la més gran convicció i detall, això t’ajudarà. 
Posa la carta en un sobre i guarda-la fins el termini 
escollit..
 
2. Elabora un Pla Personal de Canvi a Curt Termini. 
Identifica algun estressor rellevant sobre el que 
puguis fer algun canvi (tasca o emoció) que sigui 
adaptatiu. Intenta que sigui alguna cosa prioritària 
on el canvi sigui atractiu i realista. Pots guiar-te per 
l’annexe: Pla per a Respondre sense Reaccionar. 
Incloent-hi el teu propi Pla de Suport o Renovació 
amb algunes de les pràctiques que t’han sigut més 
beneficioses i que et facilitaran el Canvi.

PRÀCTICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Aplica Mindfulness a l’organització del treball o de 
la teva vida, i a les emocions que apareixen. Estàs 
reaccionant o responent? Intentes fer més del que és 
possible? Tens clares les teves possibilitats? Deixes 
temps per a gaudir i relaxar-te?

Evita la Multitasca fent les coses amb Consciència 
Plena, com si en aquest moment no hi hagués res o 
ningú més important que el que tens davant.

SETMANA 7
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

RECORDA

La propera classe serà una mica diferent. Si vols pots 
portar alguna poesia, conte, text o cançó que vulguis 
compartir com acomiadament, relacionat amb el 
programa d’aquest curs o amb les teves experiències 
durant el mateix. 
Porta una manta!

PROGRAMA DE REDUCCIÓ D’ESTRÈS AMB MINDFULNESS - MBSR

ANNEX DE LA SETMANA      p.33, 34, 35, 36, 37
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ANEXE: PLA PER A RESPONDRE SENSE REACCIONAR

Escull un comportament que vulguis canviar i fes servir el següent full per a preparar un Pla de Canvi, intenta que 
sigui a curt termini, 20-30 dies:

1. Descriu la situació o el comportament que desitgis canviar.

2. Recorda com Reacciones actualment (què fas, penses o sents).

3. Com t’agradaria Respondre (què hauries de fer, pensar, sentir o dir).

4. Prepara una estratègia per a poder Respondre a aquesta situació. Pensa com regular l’emoció o com 
enfocar l’atenció, quina actitud has de tenir o quines habilitats has de desenvolupar, a qui has de demanar 
ajuda.
 

5. Prepara un Pla de Renovació amb els elements de suport (meditació, ioga...) que millor et funcionin. 
Indicant com i quan els practicaràs.
 

6. Prepara un Pla d’Acció determinant els passos concrets que faràs i fixa una data límit per a cadascuna 
d’elles (com dates realistes i atractives).
 

7. Estableix un compromís amb tu mateix i comparteix-lo amb algú proper que t’ajudi a enfortir aquest 
compromís. Pots pensar en un premi si ho consideres adequat.

SETMANA 7 ENTRENAMENT AMB MINDFULNES

ANNEX DE LA SETMANA      p.33, 34, 35, 36, 37
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CONSELLS I SUGGERIMENTS PER ALS GRADUATS

Felicitats, has completat el Programa de Relaxació 
i Reducció d’Estrès. Durant aquestes vuit setmanes 
hem après diferents tècniques d’Atenció, Meditació i 
Ioga, així com els avantatges de realitzar activitats amb 
Consciència Plena.

Hem vist també les bases de la reacció de l’estrès i 
com respondre més adequadament als desafiaments 
de la vida. Com recordaràs, la resposta adequada a 
l’estrès és la base de la salut, permet expressar el teu 
talent i millorar les relacions entre les persones.

Per poder respondre a l’estrès adequadament et 
proposem que integris en la teva vida les idees que 
hem presentat en classe, que conreïs la Consciència 
Plena, escoltant el que et diu el cos, regulant 
els pensaments de tipus no adaptatiu i intentant 
respondre en comptes de reaccionar. Com has vist a 
les classes, la meditació i la Consciència Plena en la 
vida quotidiana són dues eines molt útils per trobar el 
teu punt d’equilibri personal, estar més atent i calmar 
la ment en moments d’agitació. També t’ajudaran a 
millorar la intel·ligència emocional i la intuïció.

Per això, et proposem que practiquis la meditació 
d’ara endavant, amb certa freqüència, com una 
forma de cuidar la teva ment i el teu cos. Pensa que 
aquest curs t’ha permès aprendre unes tècniques 
d’entrenament, però si no les utilitzes els seus beneficis 
desapareixeran. Si vols experimentar de debò els 
avantatges d’aquesta forma de viure, proposa’t un 
pla de treball per a un temps raonable, almenys 2 o 3 
mesos, establint quan i quin temps meditaràs, o quins 
canvis  realitzaràs en la teva vida per poder contribuir a 
la teva salut i benestar.

Les tècniques que hem utilitzat de meditació provenen 
de les escoles Vipassana i Zen de meditació dins 
del Budisme. Practicar amb un grup de meditació és 
molt recomanable. El Ioga practicat és de tipus Hata, 
també és bo practicar amb un professor durant una 
temporada, ja que el format del nostre curs no ens ha 
permès aprofundir suficientment en les postures.

SETMANA 8
ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS

Recorda que llegir pot ser molt estimulant i inspirador 
però no substitueix a la pràctica de la meditació i 
això és  el més important. Per això, les lectures són 
un suport o complement però no una alternativa a la 
pràctica. Potser t’ajudi llegir abans de la meditació i així 
deixar que aquestes paraules ressonin en el teu interior, 
sense reflexionar ni intel·lectualitzar, deixant que trobin 
el seu lloc natural, o després de meditar, amb la frescor 
de la ment d’aquests moments.
Desitgem que aquest curs et sigui útil en la vida i que 
t’ajudi a viure amb més amabilitat cap a tu i cap als 
altres. Vivint cada moment com si fos únic i irrepetible, 
com és en realitat.

Només en la 
realitat del 
present es 
pot estimar, 
despertar-se, 
trobar la pau, 
la comprensió 
i sentir-se unit 
amb un mateix i 
amb el món.

ANNEX DE LA SETMANA      p.38, 39
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9 IDEES PER PRACTICAR LA CONSCIÈNCIA PLENA

1.
Para atenció a les claus internes que t’informen de la 
situació en què estàs. Para especial atenció a la teva 
respiració en aquests moments i recorda que sempre 
existeix la possibilitat d’una resposta calculada, en 
comptes d’una reacció sobtada.

2. 
Tracta de recordar durant el dia que ets un ésser com-
plet i únic. I que la millor forma d’expressar-te és per 
mitjà de l’amor i de l’amabilitat.

3. 
Para atenció als teus sentiments de judici: agradable/
desagradable, atracció/rebuig... Quan aquests es pre-
sentin, adona’t com els manifestes en les teves acti-
vitats i en el teu comportament (to de veu, gest, elec-
cions...). Sigues conscient de les conseqüències que 
això té en el context en el qual ets i en les persones 
amb les quals t’envoltes. Recorda quin és l’objectiu 
o la tasca que has de realitzar i com afecten aquests 
sentiments.

4. 
Intenta veure la dimensió que hi ha darrere de tota 
activitat i tot pensament. Aquesta dimensió de pau i 
tranquil·litat, de claredat i coneixement.
 

5. 
Intenta veure quant afecta l’estat mental i les teves 
reaccions, com et sents físicament. Fixa’t com et mous, 
que menges, beus, llegeixes, veus o parles, i com això 
afecta el teu estat mental o pensaments. Fes servir la 
respiració per connectar amb la teva situació i tornar al 
present.

6. 
Fixa’t quant temps la teva ment està preocupada en 
qüestions relatives al passat i al futur. Mira també quan-
ta energia utilitzes en qüestions com jo, meu, com si 
fossis el centre de l’univers. És realment tan necessari? 
No genera cert patiment? És possible prendre’s la vida 
d’una altra manera?

7.
Posa una atenció particular quan sentis:

 - Por   - Valentia  
 - Ràbia   - Alegria
 - Gelosia  - Entusiasme
 - Enveja                - Energia i ganes de fer coses
 - Pessimisme  - Pau interior
 - Tristesa  - Obertura, receptivitat cap als altres
 - Agitació  - Calma Mental
 - Ansietat  - Seguretat
- Preocupacions   - Satisfacció
- Cobdícia  - Curiositat

Observa que fortes poden ser les emocions de l’esquerra 
i com solen venir acompanyades de ceguesa i imprecisió. 
Però, què passa amb les de la dreta? Són igual de fortes? 
Són també imprecises? Quina qualitat diferent tenen les 
unes de les altres?

8. 
Fes servir la respiració perquè la teva ment estigui més 
relaxada, portant-la a l’aquí i a l’ara. Aprèn a viure la vida 
moment a moment, acceptant la realitat com és i confia en 
els teus recursos per poder respondre adequadament als 
reptes que se’t plantegen.
 

9. 
Recorda que podries morir en qualsevol moment. En quin 
estat mental t’agradaria estar els teus últims moments o 
últims dies? Quins passos pots començar a donar cada 
dia en aquesta direcció? Per què no començar ara mateix?

SETMANA 8 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS
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INFORMACIÓ QUE ET POT INTERESSAR

SOBRE MINDFULNESS

• Plenamente, de Andrés Martín. Ed. Planeta. 2015

• Mindfulness funciona, de Beatriz Muñoz. Ed. Conec-
ta. 2015

• Mindfulness en la Vida Cotidiana, de Jon Ka-
bat-Zinn. Ed. Paidos. 2009

 
• Vivir con Plenitud las Crisis, de Jon Kabat-Zinn. Ed. 

Kairós. 2003
 
• El Manual del Mindfulness, de Elisha Goldstein y 

Bob Stahl. Ed. Kairós 2016

• Cómo lograr el Milagro de Vivir Despierto, de Thich 
Naht Hanh. Ed. Jaguar. 2012

ALTRES LLIBRES INTERESSANTS
 
• El Poder del Ahora, de Eckart Tolle. Ed. Gaia. 2001

• Biografia del Silencio, de Pablo d’Ors. Ed. Siruela.

• Elogio de la lentitud, de Carl Honore. Ed. RBA Libros

• Transforma tu Mente, de Dalai Lama. Ed. Martínez 
Roca. 2001

 
• Cuando todo se derrumba, de Pema Chödrön. Gaia 

Ediciones. 1998

• Meditación para Principiantes, de Jack Kornfield. 
Ed. Kairós 2013

LLOCS PER MEDITAR EN RECÉS

•  Recés amb esMindfulness -                  
info@andresmartin.org

•  Recés amb Thich Nhat Hanh a França -    
www.plumvillage.com

•  Vipassana, recés de 10 dies en el Montseny 
www.neru.dhamma.org

 
• Vipassana amb Dhiravamsa -                  

www.dhiravamsa.com 
 
•  Vipassana Madrid  -                                      

www.meditacionvipassana.com

•  Vipassana a Euskadi - 
       www.retirosmeditacion.com

•  Zen a València - 
       www.luzserena.net

•  Retirs Zen - 
      www.zendobetania.com

XARXES SOCIALS

Web:  aprendomindfulness.com
          mbsr-instructores.org

         Javi Lucas
         Aprendo Mindfulness

        Javi Lucas Mindfulness

SETMANA 8 ENTRENAMENT AMB MINDFULNESS
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SETMANA 1
EL TRIANGLE DE L’ATENCIÓ 

Mindfulness és una poderosa 
eina per reduir l’estrès. El seu 
significat vol expressar que la 
ment ha d’estar plena, però no 
d’idees, desitjos o pors sinó de 
l’experiència d’aquest moment.

El contrari de la Consciència Plena 
és el pilot automàtic. Utilitzar el 
pilot automàtic molt sovint té un 
cost que es manifesta en dos 
vessants:

1. Perdem la connexió amb la 
realitat.

2. Manté el sistema nerviós sempre 
a ple rendiment, mai es relaxa,  i 
això té implicacions en la nostra 
salut física i mental.

L’estrès tendeix a centrar-se 
obsessívament en les amenaces o 
preocupacions i fomenta la 
utilització del pilot automàtic.

Així, la primera eina per reduir 
l’estrès és evitar el mecanisme 
del pilot automàtic i aprendre a fer 
una pausa, per deixar de pensar 
en el problema, portant la ment al 
moment present.

Definició de Jon Kabat-Zinn: 
Mindfulness o Consciència 
Plena és parar atenció de forma 
particular, amb intenció, al 
moment present i sense jutjar.

Elements de la definició:

- L’atenció. És l’habilitat que 
haurem d’entrenar.

- Moment present. On es viu la 
vida. Quan un comença a pensar 
en una altra cosa la vida s’escapa 
del present, cap al passat o el futur.

- No jutjar. Es tracta de realitzar la 

PENSAMENTS

SENSACIONS EMOCIONS

pràctica de l’Atenció Plena i veure 
què passa després. Viure sense 
jutjar l’experiència.

L’atenció ha d’orientar-se cap 
al que està passant en aquest 
moment: les sensacions corporals, 
els sons, les olors, les emocions, els 
sentiments... és a dir, tot allò que 
experimenta el cos i la ment.

Els continguts de la consciència es 
poden classificar en tres grups:

- Pensaments, idees, records o 
fantasies.

-Sensacions corporals. Allò que 
percebem pels sentits.

-Emocions, que et fan sentir 
i comportar-te d’una manera 
determinada.
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SETMANA 1 EL TRIANGLE DE L’ATENCIÓ

7 Bases per a con-
rear el Mindfulness
 

1. Viu moment a moment.

2. No jutgis tant, no et jutgis.

3. Confia en les teves capacitats, la 
teva saviesa i els teus recursos.

4. Conrea la ment del principiant, 
oberta, interessada.

5. No busquis només resultats, 
fixa’t en el procés i intenta fer el millor 
que puguis.

6. Accepta la realitat tal com és, 
coneix els teus límits i aprèn a deixar 
anar.

7. Cuida’t, tracta’t amb amor i 
amabilitat.

A través de l’Atenció Plena s’observen 
els pensaments o sentiments propis com 
esdeveniments mentals, en comptes de ser 
una part del teu jo. 

Els tres grups són interdependents. Per 
exemple, una sensació com tenir gana porta 
al pensament del menjar i a una emoció com 
l’alegria, si esperes menjar alguna cosa que  
t’agradi, o a la tristesa, si no tens res per 
menjar.

El pensament és el contingut més habitual 
de la consciència, llavors es perd la connexió 
amb el present perquè la ment està en el 
passat o en el futur. Per això, per aprendre a 
viure més en el present cal parar atenció a les 
sensacions i a les emocions.

La Consciència Plena ajuda a ser més feliços 
perquè fa que estiguem més presents quan 
realitzem una activitat agradable, evitant 
que la ment es distregui amb records o 
preocupacions.

Quan l’activitat és desagradable amb el 
Mindfulness aconseguim dues coses. En 
primer lloc millorem el resultat. I en segon 
lloc, en viure el moment sense jutjar, 
l’experiència es limita al temps que dura 
l’activitat evitant així el patiment d’anticipar-
se al fet o mantenir-lo en la ment quan ja ha 
acabat.

Mindfulness en la vida es practica de dues 
formes complementàries:

La Formal, amb un entrenament que requerix 
d’un temps i un lloc tranquil.

I la Informal en la que aprofitem qualsevol 
moment de la vida quotidiana.

ENTRENAMENT DE LA SETMANA    p. 5, 6



26

PROGRAMA DE REDUCCIÓ D’ESTRÈS AMB MINDFULNESS - MBSR

SETMANA 2
LES PERCEPCIONS I 
LA REALITAT 

Les aparences i la realitat no són el 
mateix. L’estrès sorgeix quan una 
persona percep un perill sense que 
necessàriament existeixi. La ment 
genera uns pensaments que donen 
lloc a una il·lusió fins a fer-la gairebé 
real i que fa que el cos desenvolupi 
els símptomes de l’estrès.

Així el primer esglaó en la generació 
de l’estrès és la percepció. Els 
científics han demostrat que hi 
ha una pausa entre la sensació i 
la percepció quan el cervell rep 
uns estímuls. Així que en el nostre 
cervell hi ha un moment en el qual 
podem donar diferents respostes a 
un estímul.

En la nostra vida hi ha marcs de 
referències ocults que condicionen 
el tipus de resposta que donem 
a un problema. Un marc és 
l’educació, un altre les creences.
Un error de percepció és 
l’anomenat error atribucional: 
atribuïm una responsabilitat diferent 
de les 
causes depenent de la seva relació 
amb l’individu. Quan alguna cosa 
surt bé creiem que el mèrit és propi, 
quan surt malament que la culpa 
és dels altres. Per això és més fàcil 
criticar que felicitar. Els pares caiem 
moltes vegades en aquest error.

Cada persona té una percepció 
(una manera de veure) pròpia d’un 
mateix esdeveniment. Discutir per 
resoldre la diferència no sol facilitar 
l’enteniment, sinó que bloqueja les 
posicions. No obstant això, quan 

sorgeix interès, hi ha obertura i es 
deixen els judicis de costat, es pot 
veure el que l’altre percep. Llavors 
sorgeix la realitat amb les seves 
múltiples interpretacions, que totes 
tenen el seu punt de veritat per a la 
persona que les posseeix.
 
Un observador amb Mindfulness 
no s’identifica amb el seu punt de 
vista perquè sap que només és una 
percepció, no la base de la seva 
identitat; d’aquesta forma evita 
patir si el seu punt de vista no és 
acceptat pel grup. L’Atenció Plena 
ens dóna flexibilitat per estar oberts 
a canviar les opinions i percepcions 
de la realitat quan s’entra en 
contacte amb altres punts de vista.

La interpretació seguida de 
l’emoció és el desencadenant de 
l’acció. És la percepció, i no el fet, 
l’origen del comportament. Així, si 
ens entrenem a buscar les diferents 
possibilitats de percebre la realitat, 
podrem tenir una major comprensió 
dels fets i triar aquella percepció 
que millor ens serveixi als nostres 
interessos o objectius.
Aquí és molt important parar i 
veure abans d’actuar. Aprendre 
a crear una pausa entre l’estímul 
i la reacció que permeti utilitzar 
millor els recursos interns i evitar la 
reactivitat.

Els animals tenen sensacions i 
emocions. Les persones a més 
disposem de pensaments i 
creences que ens condicionen els 
nostres comportaments.

Allò que sembrem és el que 
collim. Les persones que confien en 
els altres solen generar confiança 
en elles i viceversa. Desconfiem de 
qui sempre desconfia. 

En conclusió: la forma en què 
percebo la realitat condiciona 
aquesta realitat. Si canviar el 
comportament d’altres persones 
és molt difícil, podem aspirar a 
canviar el comportament propi, 
podem intentar relacionar-nos amb 
els altres d’una altra manera. Això 
requereix canviar la percepció que 
un té sobre com són les altres 
persones. Com a resultat d’aquest 
canvi de percepció, s’expressaran 
unes emocions diferents, la qual 
cosa sempre tindrà una influència 
en els altres. 

ENTRENAMENT DE LA SETMANA    p. 7, 8
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CICLE REACTIU

“L’ésser humà forma part d’un tot, que nosaltres diem univers, limitat alhora en el 
temps i l’espai. L’ésser humà s’experimenta a si mateix, els seus pensaments i sen-
timents, com alguna cosa separada de la resta -com una forma d’il·lusió òptica de la 
seva consciència-. Aquesta il·lusió és com una presó per a nosaltres, limitant-nos als 
nostres desitjos personals i a l’afecte d’unes poques persones properes. La nostra 
tasca ha de ser alliberar-nos d’aquesta presó, ampliant el nostre cercle de compassió 
fins a abastar totes les criatures vives i la naturalesa completa, en tota la seva es-
plendor. Ningú és capaç d’aconseguir-ho completament, però esforçar-nos en aquest 
sentit és ja una part de l’alliberament i és la base de la nostra seguretat interior.
                     ”

Albert Einstein

MARCS DE
REFERÈNCIA

MODELS I 
PATRONS

DE CONDUCTA

COM REACCIONO 
ALS FETS

COM VEIG
LA REALITAT

PROGRAMA DE REDUCCIÓ D’ESTRÈS AMB MINDFULNESS - MBSR
SETMANA 2 LES PERCEPCIONS I LA REALITAT

ENTRENAMENT DE LA SETMANA    p. 7, 8
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SETMANA 3
LA REGULACIÓ EMOCIONAL 
Sentir les emocions, qualsevol que siguin, sempre és sa, forma part de la realitat d’aquest moment i ens dóna una 
informació valuosa.

Però, el fet de sentir-les no significa obeir al seu dictat; el comportament és la clau i és aquí on anem a aplicar la 
regulació emocional, que és un procés pel qual una persona influeix en com sent les emocions, quant duren, com 
es viu i com s’expressen. 

Mindfulness regula la força de l’emoció enfocant l’atenció en les sensacions del cos o en la respiració, sense 
deixar-se arrossegar pel torrent de pensaments relatius a l’experiència. Cal veure l’emoció com alguna cosa que 
forma part de mi, però amb una distància prudent, ja que jo no sóc l’emoció. Es pot entrenar amb l’atenció en la 
respiració.

A més de regular els sentiments, l’Atenció Plena ens aporta l’intel·ligència emocional amb la qual indagar en 
les causes de cada emoció, ja que l’emoció neix de la trobada entre el desig i la realitat; a mesura que un és 
conscient dels seus desitjos o expectativa, també millora la seva capacitat per satisfer-los. D’aquest auto 
coneixement neixen les bases sòlides per a la felicitat.
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CONCLUSIÓ RECONÈIX LES EMOCIONS PER A PODER REGULAR-LES

Agitació cames, 
tensió al coll i les 
espatlles, cara 
blanca, agitació, 
tancar-se

Cara vermella, 
energitzant, mans i 
pell calentes, tensió 
muscular, palpitacions

Gola tancada, ulls 
plorosos, veu baixa, 
manca d’energia, 
miarada baixa, manca 
d’apetit

Energitzant, pit i cara 
alçats, cos lleuger, 
pujar la veu

Encongir-se, fugir, 
cridar, paràlisi

Lluitar, amenaçar, 
apujar la veu, 
gesticular 
expressivament

Lamentar-se, plorar, 
recollir-se, interioritzar

Somriure, riure, 
abraçar, tocar, 
convidar, compartir, 
jugar, explorar, cantar, 
humor

Inseguretat, 
desconfiança, 
ansietat, paràlisi, 
aclaparament, 
impaciència

Agressivitat, tensió 
emocional, aïllament, 
enuig, venjança, 
culpabilitat

Apatia, desinterès, 
pessimisme, 
depressió

Dispersió, no 
planificar, forçar la 
màquina

Fer-se invisible, 
submissió, no 
arriscar, no decidir, 
perfeccionista, 
prostituir-se (si a tot), 
mentir, amagar

Violència, mobbing, 
assetjament, 
autoritarisme, 
intolerància, híper-
critica

Victimisme, 
indefensió, 
incapacitat, 
insensibilitat, 
indecisió

Excés de confiança, 
orgull, arrogància, 
no veure la realitat, 
manca de sensibilitat

Discernir perills
fugir dels perills, protegir els 
éssers estimats, planificar i 
preparar-se, precaució

Defensar éssers i drets
Establir límits, afrontar 
perills, poder dir NO, 
competitivitat, superació, 
arriscar-se

Assumir pèrdues
Demanar ajuda, reflexionar, 
curar ferides psicosocials, 
aprendre dels errors

Nodrir, créixer i 
desenvolupar
Crear vincles socials, 
creativitat, innovar, 
descobrir, participar, 
motivar, esforçar-se 

LES QUATRE EMOCIONS BÀSIQUES
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SETMANA 4
L’ESTRÈS 
Una persona estressada perd la seva llibertat perquè perd la capacitat de decidir per si mateixa. L’estrès fa que la 
vida es visqui com una lluita per sobreviure en lloc de l’aventura que és.

Afecta a la percepció de la realitat i desperta la por o la ràbia. Aquestes emocions ens porten a viure d’una 
manera reactiva, on els sacrificis es van succeint sense que s’aconsegueixin canviar significativament els 
esdeveniments. A la llarga, l’estrès fa que visquem en tensió, amb pressa per a tot, sense poder gaudir de molts  
dels moments agradables de la vida.

La diferència entre una persona que té estrès i la que no en té és l’actitud, no les condicions externes, que són 
iguals per a tothom. L’actitud és el resultat d’una cadena d’elements que comencen amb la percepció de la 
realitat, li segueixen les emocions i finalitza en l’acció.

L’estrès genera patiment i el patiment produeix estrès. A diferència del dolor, que considera només la part física, 
el patiment té en compte la integritat de la persona. Aquest sorgeix quan les coses no són com volíem i ens 
resulta difícil adaptar-nos a això. El patiment depèn de com cada persona afronta una situació difícil de la seva 
vida.

Principis en els quals es basa el programa de reducció d’Estrès amb Mindfulness (MBRS)
1. El cos i la ment són un tot, no estan separats com es considera normalment.
2. La persona ha de considerar-se la principal  responsable de la seva salut i no delegar-la a tercers: el metge.
3. És una actuació complementària, no valora ni canvia altres tractaments, sinó que promou pràctiques 
saludables.

Una de les estratègies claus per reduir l’estrès és la de parar i veure abans d’actuar, per poder respondre en 
comptes de reaccionar. P R O G R A M A  D E  R E D U C C I Ó  D ’ E S T R È S  M B S R

Esdeveniments Externs 
(Estressors)REACCIÓ A L’ESTRÈS

Lluitar o Fugir
Eix Hipotàlam-Hipòfisis

Sistema Nerviós-Hormonal
Adrenalina

Cortisol

Reacció Interna
Cardiovascular-Músculoesquelètic-

Sistema nerviós
Aparell Digestiu-Sistema Immune-

Aparell Reproductor

Símptomes
Hiperestimulació
Tensió Muscular

Pressió sanguínia alta
Pols accelerat

Transtorns de la son
Mal de cap crònic, esquena..
Mal geni, preocupació,preses

Problemes digestius
Problemes sexuals

Conseqüències
Manca d’interès

Poca eficàcia
Atac cardíac

Càncer
Depressió, Burn-out
Problemes de salut

Problemes de relacions

Mala adaptació
Comportaments autodestructius

Aïllament, Sedentarisme
Hiperactivitat, no descansar

Ansietat, agressivitat
Menjar en excés, malament

Addiccions
Drogues
Alcohol
 Tabac

Cafeïna
Sucre

ref.MCATp34

Lluitar o Fugir
Eix Hipotàlem-Hipòfisis

Sistema Nerviós-Hormonal 
Adrenalina

Cortisol

Consqüències
Manca d’interès

Poca eficàcia
Problemes cardíacs

Càncer
Depressió, Burn-out
Problemes de salut

Problemes de relacions

Reacció Interna
Cardiovascular-Musculoesqueletic-

Sistema nerviós
Aparell Digestiu-Sistema Immune-

Aparell Reproductor

Símptomes
Hiperestimulació
Tensió Muscular

Pressió sanguínia alta
Pols accelerat

Trastorns de la son
Mal de cap crònic, esquena...
Mal geni, preocupació, preses 

Problemes digestius
Problemes sexuals

Mala adaptació
Comportaments autodestructius

Aïllament, Sedentarisme,
Hiperactivitat, no descansar

Ansietat, agressivitat
Menjar en excés, malament

Adiccions 
Drogues 
Alcohol 
Tabac

Cafeína 
Sucre

Esdeveniments Externs
(Estressors)

REACCIÓ A L’ESTRÈS
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SETMANA 5
RESPONDRE A L’ESTRÉS 
Les causes de l’estrès són múltiples i variades. Ja que 
l’experiència de l’estrès és subjectiva, hi ha situacions 
que poden estressar a uns més que a uns altres.

Per analitzar els estressors utilitzem el Cercle de 
Control de Covey. Si pensem en les diferents activitats 
que una persona realitza, podem classificar-les en tres 
àrees:
1. Activitats que, els resultats de les quals, depenen 
principalment d’un mateix, que estarien en el meu 
cercle de control.
2. Tasques on un no exerceix control, però sí que té un 
efecte en el resultat, que estaria a l’àrea d’influència 
personal.
3. Aquells assumptes sobre els quals no tinc cap 
possibilitat d’influir, però em preocupen i els dedico 
temps encara que només sigui per pensar, que estarien 
en el cercle de preocupació.

Són proactius aquells que dediquen la major part del 
seu temps i energia a les activitats que estan en el 
seu cercle de control: controlen la situació, prenen la 
iniciativa, planifiquen amb antelació i estan al corrent 
de què ocorre. Augmenten a la llarga la seva àrea 
d’influència.

Són reactives les persones que estan preocupades per 
circumstàncies alienes a la seva influència: malgasten 
les seves energies queixant-se i murmurant sobre 
assumptes dels quals no poden fer res. Redueixen a la 
llarga la seva àrea d’influència.

El grau de control és important quan parlem d’estrès: 
a major control, menor sensació d’amenaça, major 
seguretat i, per tant, menys estrès. Per això és 
important saber com augmentar el grau de control. 

Les 4 qualitats de les persones proactives:
1. Visió, tenir un objectiu clar.
2. Il·lusió, aprofitar la força de l’emoció. 
3. Compromis, és necessari esforç i constància. 
4. Consciència. 

Sempre que hi ha estrès realitzem algun tipus d’acció 
orientada a eliminar aquesta sensació de malestar. 
Algunes d’aquestes accions, que a curt termini tenen 
un efecte favorable, poden tenir un resultat nefast 

a llarg termini. Exemples: menjar massa, abusar 
de l’alcohol, fumar... Uns altres intenten passar 
desapercebuts, evitant els problemes i les preses de 
decisions. Uns altres es donen capritxos o viatges de 
vacances... Moltes d’aquestes tècniques són en realitat 
esforços per desfer-se de la sensació desagradable, 
eviten el malestar, però no eradica la causa del 
problema. Aquestes estratègies d’evitació o negació 
dels problemes resulten poc útils per reduir l’estrès. 
Negar el problema no fa que es resolgui.

Si l’emoció que sorgeix és la ràbia poden donar-se 2 
conseqüències negatives en l’entorn:
• Provocar por en els altres i això baixa el seu 
rendiment.
• Aïllament, les persones airades provoquen malestar, 
per això tenen pocs amics. I al món actual cada vegada 
és més important la relació entre les persones.
Per tant, un primer pas cap a la reducció de l’estrès 
està en la regulació emocional de la por i de la ràbia.

El millor és eliminar la causa de l’estrès, la qual cosa 
es coneix com a estratègies centrades en la tasca 
o qüestió. D’aquesta manera es resol la causa del 
problema i desapareix l’estrès. L’inconvenient és que 
no és ràpid ni resulta fàcil. Per exemple, si el meu 
estrès ve per no tenir temps lliure, haig d’aprendre a 
gestionar millor el meu temps, aprendre a dir que no, 
potser canviar el meu estil de vida...

Si l’estressor està en el cercle de preocupació, el que 
es pot fer és regular l’emoció fins a aprendre a conviure 
amb aquesta realitat sense que et molesti, o fer un 
canvi per eradicar-ho, si és possible. En canvi, si està 
en el cercle de control, clarament has d’anar a l’arrel 
del problema i veure la forma de resoldre-ho d’una 
vegada per sempre, actuant d’una forma proactiva.

Per poder afrontar el desafiament d’eradicar els 
estressors, és necessari fer una mica d’autocrítica i 
veure la responsabilitat pròpia en les circumstàncies 
dels fets, ja que tenim per costum culpar massa 
als altres. És aquí on tenen utilitat les tècniques de 
meditació, que proporcionen un espai de calma i 
serenitat des del qual es poden activar els recursos 
interns i trobar la millor forma de resoldre el problema.

ENTRENAMENT DE LA SETMANA    p. 15, 16
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SEMANA 5  RESPONDRE A L’ESTRÉS

Tenint en compte que l’estrès genera un desequilibri en 
la salut, les millors estratègies són les que redueixen 
aquest desequilibri i que anomenem adaptatives. Per 
exemple tenir una vida activa, caminar, fer ioga ...

L’entrenament amb Mindfulness ens permet identificar 
de forma precisa aquells esdeveniments que causen 
estrès, per poder actuar així de forma ràpida i 
eficaç davant d’ells. A més ens ajuda a valorar si les 
estratègies que utilitzem resulten adequades o no, 
identificant si són adaptatives o no. Ens permet passar 
de la reacció a l’estrès, és a dir, de comportar-nos de 
forma automàtica, cega i inconscient a respondre a 
l’estrès, la qual cosa suposa atendre a les necessitats 
de la situació, considerant els valors personals, 
utilitzant els recursos propis.
Aquest és l’objectiu: respondre en comptes de 
reaccionar davant l’estrès o davant els desafiaments de 
la vida.

 
                                

Cercle de Preocupació

Cercle de Control

Àrea d’influència

Hi ha un text, utilitzat en grups de teràpia, que 
exposa d’una manera senzilla una actitud sàvia 
davant la vida: 
“Que tingui la serenitat per acceptar les 
coses que no puc canviar, valor per canviar 
les que si puc i saviesa per distingir la 
diferència.”

ENTRENAMENT DE LA SETMANA    p. 15, 16
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SETMANA 6
COMUNICACIÓ CONSCIENT 
L’estrès es produeix en moltes ocasions pels 
problemes de relació que tenim amb els altres, on 
la comunicació pot ser una font de conflicte. No ens 
entenem, ens diuen o diem les coses de tal manera que 
es produeixen malentesos, desacords i no aconseguim 
l’objectiu que desitjem. Per evitar aquestes situacions, 
reduir l’estrès i ser més feliç, tenim la comunicació 
conscient que es nodreix de l’amabilitat cap 
a nosaltres i cap als altres, una de les bases del 
Mindfulness i que estem citant constantment.

Per començar, és necessari ser amables amb nosaltres 
mateixos, acceptant-nos completament, amb les 
nostres virtuts i les nostres febleses. Des d’aquesta 
amabilitat aconseguim una sana autoestima. No 
necessitem buscar constantment el reconeixement 
de tothom -alguna cosa certament impossible-, ens 
sentim bé, ens volem i ens sentim complets tal com 
som.

Com a conseqüència de l’amabilitat i de la nostra 
sana autoestima també som amables amb els altres, 
reconeixent-los diferents i complets. La diferència és 
en realitat una sort, que no siguem iguals ens fa les 
relacions i la vida més rica i estimulant. En l’acceptació 
d’aquesta diferència desenvolupem empatia i podem 
entendre que els altres no tinguin la mateixa visió de les 
coses que tenim nosaltres i, amb aquest enteniment, 
respectar-los. Ens relacionem amb ells d’igual a igual, 
no ens veiem ni superiors ni inferiors.

Així, ens comuniquem de manera assertiva: 
reconeixem i defensem per igual els nostres drets i 
els drets dels altres. No busquem imposar les nostres 
idees, no volem ser els vencedors, sinó arribar a acords 
on tots guanyem.

Com respectem i defensem els nostres drets, sabem 
dir NO quan volem posar límits, sense sentir-nos 
per això culpables, amb amabilitat i respectant els 
sentiments dels altres. Sabem expressar els nostres 
sentiments, parlem des de com ens sentim i no fem 
afirmacions categòriques o rotundes, com dir: “Això és 
així perquè ho dic jo” o “no tens raó”. Si, per exemple, 
no volem anar a un sopar al qual hem estat convidats 
-pels motius que sigui i que per a nosaltres són 
importants: per descansar, per estar amb la família...- i 

un amic ens insisteix, podem agrair-li l’interès, explicar-
li quin és el motiu i proposar-li una alternativa, quedar 
amb ell un altre dia, fer una altra activitat...

Aquesta comunicació es basa també en una gestió 
eficaç de les emocions. Ens comuniquem serenament 
sense deixar-nos arrossegar per emocions que ens 
alterin com la ira i la por. Podem sentir-les, reconèixer-
les, acceptar-les i gestionar-les. Com a resultat 
d’aquest respecte i valoració cap als altres obtenim 
també el seu reconeixement.

Per tant, quan ens comuniquem i relacionem, podem 
observar-nos amb Atenció Plena i descobrir com de 
debò ho fem. No com ens agradaria o ens han dit que 
hem de comunicar-nos, sinó com succeeix realment. 
Podem gestionar les nostres emocions, transcendir 
la por i la ira per anar construint, cada vegada més, 
una manera de comunicar-nos que sigui respectuosa 
amb nosaltres i amb els altres, una comunicació més 
conscient.

La comunicació conscient és el resultat d’aplicar 
les bases del Mindfulness. Ajuda a identificar quan 
una situació s’està desviant cap al conflicte i permet 
avaluar les possibilitats de recuperar el diàleg.
Implica ser conscient en 4 aspectes:
1. Què estic dient.
2. Com ho estic dient.
3. Com em sento.
4. Que efectes tenen les meves paraules i gestos en els 
altres.

Quan un nota que s’està alterant i perdent els papers, 
en comptes de reaccionar com ho fa habitualment, 
dirigeix la seva Atenció la Respiració, per a des d’aquí 
sentir el seu cos, identificar l’emoció i acollir-la amb 
amabilitat. Llavors, pot revisar les opcions d’evitar la 
discussió amb els 5 passos següents:
1. Què està passant ara? Què estic fent, sentint, 
pensant?
2. Què és el que vull ara mateix? Quin és el meu 
objectiu què pretenc aconseguir?
3. Què estic fent que m’impedeix aconseguir el meu 
objectiu? Llavors, el que haig de fer és...
4. Pren una decisió dient-te internament alguna cosa 
així com: Ara vaig a...(dir, fer o deixar passar).
5. Llavors conscientment inspira i encamina la teva 
comunicació cap al nou rumb que has pres.

ENTRENAMENT DE LA SETMANA    p. 17, 18
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SETMANA 7
LA GESTIÓ DEL TEMPS
La pressió del temps és una de les causes de l’estrès. 
Vivim en un món on la velocitat dicta les normes. Les 
jornades laborals s’amplien i cada vegada tenim menys 
temps. 

A primera vista sembla que aquests problemes de 
temps són un assumpte de rellotge però són més un 
problema de brúixola. Si no tinc clar on vull arribar, 
avançar costarà sempre més treball. En la nostra 
societat de consum hi ha tantes coses que podem 
fer-les, que mai hi haurà el temps suficient per fer-les 
totes. Per això, en comptes d’intentar arribar a tot i 
estressar-nos en l’intent, podem preguntar-nos, què és 
el que de debò ens importa?

Quan hi ha més tasques previstes que temps 
disponible per realitzar-les, s’imposa establir prioritats 
i pot ser que ens obligui a dir no a alguns objectius. 
Cal decidir primer quins són els objectius principals i 
després, quan hi ha espais posar els menys importants.
Així, primer hem de definir la importància de cada 
tasca per després veure com afecta el factor temps. 
Si apliquem dos nivells, tant en importància com en 
urgència, podem classificar les tasques en 4 caselles.

IMPORTANT I    IMPORTANT I
URGENT   NO URGENT

NO IMORTANT I  NO IMPORTANT I
URGENT   NO URGENT

La pressa ens sol portar a donar prioritat a allò que és 
urgent. Aquesta actitud suposa deixar per més tard 
els assumptes importants que encara no són urgents. 
El problema d’aquest plantejament és que en resoldre 
els assumptes segons el grau d’urgència ens produeix 
estrès, la qual cosa com sabem facilita cicles reactius 
amb solucions repetitives (no innovadores) que moltes 
vegades reprodueixen els problemes. Per enfrontar-nos 
a un assumpte important necessitem temps, no pressa; 
necessitem poder donar-li diverses voltes, consultar, 
veure opcions, valorar possibilitats i això és molt difícil 
fer-ho si es torna urgent.

NO IMPORTANT I
URGENT

NO IMPORTANT I
NO URGENT

IMPORTANT I
URGENT

IMPORTANT I
NO URGENT

LES PRIORITATS DE LA VIDA

Un component de la personalitat resistent 
a l’estrès és el control. Això requereix saber 
administrar el temps, conèixer les limitacions 
personals i saber dir que “No” de forma 
assertiva. Un altre element és que la nostra 
activitat tingui sentit en la vida, sent conscients 
de què fem i per què ho fem.

Podem representar les prioritats de la vida en un 
triangle amb tres àrees principals d’activitat: el 
desenvolupament personal, el desenvolupament 
professional i les relacions afectives.

Si una d’aquestes àrees augmenta, sempre serà 
a costa d’alguna de les altres.

Aquest esquema del repartiment d’activitats 
no ha de prendre’s de forma estricta, és una 
referència per reflexionar sobre com reparteix 
el seu temps i com li agradaria fer-ho. Això no 
impedeix que hi hagin moments de la vida amb 
desequilibri, però aquestes situacions no haurien 
de ser permanents. A vegades una d’aquestes 
activitats ens reporta més satisfaccions que les 
altres i ens centrem en ella buscant la felicitat. És 
una  reacció natural, però a llarg termini pot no 
ser la més adient.

JO

FEINA RELACIONS

PROGRAMA DE REDUCCIÓ D’ESTRÈS AMB MINDFULNESS - MBSR
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Des d’un punt de vista d’estrès, el que ens atabala no 
és la feina o tasca que estem fent, sinó el que queda 
per fer, i com més important sigui aquesta, major serà 
l’estrès. Per això, la gestió del temps és més efectiva 
i menys estressant quan s’aconsegueix tractar els 
assumptes importants abans no es tornin urgents. Així 
moltes vegades hem de sacrificar els assumptes no 
importants encara que siguin urgents. Cal aprendre 
a dir no, delegar o renunciar i així ens alliberem de la 
tensió emocional d’haver d’afrontar un assumpte no 
important.

Però hi ha 3 obstacles en aquest procés d’establir 
prioritats que convé superar:
 
• Les interferències emocionals que fan que l’atenció 
es dirigeixi al que ens agrada i eviti el que no ens 
agrada o és avorrit. Amb Mindfulness podem identificar 
els gustos, reconeixent-los i al mateix temps saber 
el que és important per aconseguir el nostre objectiu 
donant-li prioritat.

• Les interrupcions que es donen quan altres 
persones intenten orientar la nostra atenció cap a 
les seves tasques o problemes. Amb la Consciència 
Plena podràs reconèixer el moment i la naturalesa de 
la interrupció, decidint si l’acceptes o la deixes per a 
després. Així, estaràs desenvolupant sobirania sobre el 
teu propi temps, en comptes de deixar que siguin els 
altres els qui decideixin. 
 
• Els imprevistos són assumptes que es colen en la 
llista de prioritats i apareixen sense avís. A diferència 
de les interrupcions formen part de la tasca d’un i no es 
poden posposar fàcilment. Cal estar atents perquè de 
vegades oculten oportunitats de millorar alguna cosa. 
L’única fórmula vàlida per tractar aquestes incidències 
és disposar d’algun temps extra per afrontar-les. 
Amb Mindfulness podem conrear l’acceptació dels 
imprevistos i la flexibilitat psicològica per tal d’afrontar-
los sense enfadar-nos.

Una altra forma d’estrès relacionada amb la gestió 
del temps està en el grau de perfecció exigit i en la 
dificultat per delegar. Cal buscar la perfecció en el 
conjunt i no en els detalls. 

Prova no aferrar-te a la teva forma de treballar i pren 
una mica de distància per veure què pots guanyar si 
orientes d’una altra manera els teus esforços. Hi ha 
una gran possibilitat de simplificar la vida per trobar 
el temps que ens falta quan avaluem si tantes coses 
que fem són necessàries. No tinguis tots els moments 
ocupats i de tant en tant preguntat si no estàs massa 
preocupat en planificar i dirigir la teva vida, en comptes 
de viure la vida que sorgeix a cada moment. La qualitat 
de la vida està en l’actitud, no en els resultats.

L’estrès no ve tant pel que estem fent a cada moment 
sinó per pensar i preocupar-nos per tot el que ens 
queda per fer. La nostra ment es distreu del present, 
es projecta en el futur i s’anticipa a les coses que ens 
queden pendents.

La solució està en viure amb plena atenció, moment a 
moment. Estar plenament en l’experiència de l’instant, 
no deixant-nos arrossegar pels pensaments de 
preocupacions de coses que no han arribat encara..
Des d’aquesta actitud que proposa Mindfulness, veus 
el temps d’una manera diferent, ja no contemples el 
teu temps com alguna cosa dividida en parts: el temps 
de les obligacions, el temps per gaudir. Una part per 
treballar, una altra per desplaçar-te, una altra reservada 
per cuidar la família (els fills, la parella, pares...), una 
altra per als amics... i al final, si tens sort, amb el temps 
que et queda, dedicar-ho a les teves aficions: esport, 
llegir...

En realitat pots veure el temps com una totalitat. El 
temps en el que treballes, estàs amb els teus amics, 
amb la teva parella, amb els teus fills, practicant 
les teves aficions... és sempre el teu temps. A cada 
moment, pots interessar-te completament en el que 
fas i pots estar plenament present. Des d’aquesta 
perspectiva el teu temps no té limits, perquè sempre és 
el teu temps, i sempre estàs en el present. No et deixes 
arrossegar pels pensaments de preocupacions, quan 
els veus aparèixer, respirant amb consciència, tornes al 
present i els deixes que se’n vagin igual que han vingut.

“ El temps no és or,
el temps és vida. ”

José Luis Sampedro
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LA MULTITASCA

Deia el poeta Antonio Machado:  “Despacito y buena 
letra: el hacer las cosas bien importa más que el 
hacerlas”. No obstant això, moltes persones creuen 
que són més eficaces fent més d’una cosa alhora amb 
la multitasca.

Existeix el mite que la Multitasca ens dóna més temps 
per fer més coses, que rendim més, però el mite és 
fals. En realitat fer 2 coses alhora és no fer cap bé.
Al 2009 un experiment de la Universitat de Stanford va 
demostrar que les persones que són multitasquistes, 
en realitat, no rendeixen més sinó que són senzillament 
dolentes en tot, rendeixen menys.

El concepte de multitasca neix en els anys seixanta 
en el món de la informàtica per descobrir la capacitat 
que té un ordinador per executar diverses tasques. El 
processador d’un ordinador pot fer diverses tasques 
d’una manera molt ràpida, alternant la seva atenció 
d’entre dues tasques fins que conclouen ambdues.
I aquest concepte ho hem adoptat, per error, al món 
de les persones com la capacitat de fer de manera 
simultània diverses tasques. I sí, podem fer 2 coses, 
però igual que els ordinadors hem d’alternar la nostra 
atenció d’una cosa a l’altra, no podem centrar-nos en 
les 2 coses al mateix temps. I com existeix aquesta 
creença que podem fer-ho, també creiem que hem de 
fer-ho.

Així, alguns presumeixen que són capaços de fer 3 
coses alhora: veure un partit de futbol en la tele mentre 
llegeixen un llibre i parlen per telèfon.
Sentim la necessitat de fer moltes coses per aprofitar 
el temps, ja sigui el nostre temps en el treball com fora 
d’ell.

En el treball hi ha moltes distraccions i interrupcions i 
centrar-se en una sola tasca és molt difícil. Es calcula 
que un treballador dedica una tercera part de la 
seva jornada per recuperar-se de les distraccions i 
interrupcions.

La multitasca està relacionada amb la nostra dificultat 
habitual a estar concentrats i atents en el que fem. 
Ens sorgeix un pensament cada 14 segons i així, 
sense entrenament, és molt fàcil sentir-se temptat a 
canviar d’atenció i fer coses noves. No obstant això, 
quan passem d’una tasca a una altra succeeixen dues 
coses:
La primera i més fàcil de reconèixer és gairebé 
instantània, canvies de tasca.
La segona no és tan conscient, has de reorientar la 

teva atenció a la nova cosa que fas, prenent-te el 
teu temps per centrar-te de nou i després hauràs 
de deixar-la per tornar a posar la teva atenció en la 
que havies deixat, amb la qual cosa es perd temps i 
eficàcia. I com més complexes siguin les tasques més 
temps necessitaràs.

Per exemple: passar d’una tasca senzilla a una altra 
senzilla com veure la tele i doblegar la roba, és ràpid, 
però en canvi, si estàs treballant en un tema important 
i un company et distreu per parlar sobre un problema, 
la complexitat d’aquests dos assumptes et dificulta 
passar ràpidament d’una a una altra.

En realitat cada vegada que fem 2 coses alhora 
estem separant la nostra atenció. Es produeix el que 
es diu “atenció dividida” i no podem concentrar-nos 
eficaçment en 2 coses importants al mateix temps.

Resumint, podem dir que:
• Com més temps dediquem a realitzar tasques 

alternatives més ens costa tornar a la tasca 
original.

• Que la multitasca fa que perdis aproximadament 
un terç de la teva jornada laboral.

• Que els que fan multitasca tenen la falsa creença 
o sensació que triguen menys fent diverses coses 
alhora, i ja hem vist que no és cert.

• Que amb la multitasca cometem més errors i 
prenem pitjors decisions.

• Que produeix estrès i infelicitat.
• Que disminueix la teva eficàcia. Fer diverses 

coses alhora fa més difícil fer-les bé.
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Impulsen un documental contra
el ‘bullying’ sexual a noies
EmilyLindinés la impulsoradeSlut: ado-
cumentary film, un documental contra el
bullyingque estigmatitza la sexualitat fe-
menina i laconverteixenobjected’insult.
Ambel seuprojecte, finançatminjançant
crowdfunding, Lindin vol lluitar contra
l’anomenat slut shaming (l’escarni de la

porca), lapràcticadeculpabilitzar lesvíc-
times de les agressions sexuals, i no a
l’agressor, amb frases com “Ho estava
buscant” o “Això li passa per anar provo-
cant”. La idea li va venir després dels su-
ïcidis d’Amanda Todd o Audrie Pott, víc-
times de l’slut shaming.ESTILS

LARA BONILLA

Tots coneixem persones
per a qui sembla que el
dia tinguimés de 24 ho-
res per la quantitat de
coses que poden arribar

a feral llargde la jornada.Peròeldia
té lesmateixes hores per a tothom,
ladiferènciaestàenlagestióqueca-
dascúfadelseutemps.Und’aquests
casos és el de l’enginyer, conferen-
ciant, escriptor i coachFélixTorán.
Treballa a l’Agència Espacial Euro-
pea, fa 15 anys que es dedica al crei-
xement personal i ha publicat vuit
llibres. En les seves conferències
sempre hi havia algú que li pregun-
tava com s’ho feia per arribar a tot.
I ha escrit un llibre per explicar-ho:
Sigues l’amo del teu temps (La But-
xaca).Laclauéssabersepararelque
és importantdelquenohoés. “Siho
fem, potser faremmenys coses, pe-
ròseranlesquetenenprioritat”,diu
Torán. La concentració és un altre
pilar. El temps verdader és el pre-
sent. “Ens passem gran part del dia
en el fals temps (el passat i el futur)
i oblidem connectar amb el
present i amb el que es-
tem fent”, alerta To-
rán. És el que es co-
neix ara com a
mindfulness o atenció
plena, és a dir, prestar
atenció de manera
conscienta l’experi-
ènciadelmoment.

Horaris flexibles
Unaaltraqüestió
és que passem
moltes hores a la
feina i no totes
són productives.
Encara preval la
cultura del presen-
tisme. Com més ho-
res siguem al lloc de
treball,mésbenconside-
ratsestem,quanaixònovol
dir rendirmés.Amés,elshora-
ris poc europeus que tenimdificul-
ten laconciliacióamblavidaperso-
nal i familiar. Una solució és im-
plantar horaris flexibles. Una altra
possibilitat, apunta Torán, és acu-
mular hores i canviar-les per dies
lliures: “Es rendeixmés i la gent és
més feliç”, conclou.e

No tinc temps!
Ho faré després
El pitjor lladre del temps –mals
costums que ens roben temps– és,
segonsFélixTorán, laprocrastina-
ció. És a dir, deixar per més enda-
vant el quepots fer ara. “Nos’hade
confondre amb substituir una co-
sa per una altra més important.
Procrastinar ésdeixarde fer el que
és important per fer alguna cosa
plaent”. Segons Torán, darrere hi
ha la por a no ser capaç d’afrontar
una tasca.Cal treballar ambobjec-
tiusde tempsclars: “Noésvàliddir
«Pintaré la casa».Tambéésneces-
sari dir quan”.Així ens comprome-
trem a complir-ho.

ELS LLADRESDEL TEMPS

TÈCNIQUESPERMILLORAR LAGESTIÓDEL TEMPS

Internet i elmòbil
Avui tenimaccés a internet 24 ho-
res al dia. Però l’excés d’informa-
ció pot generar també estrès.
● Xarxes socials
El correu electrònic, Twitter oFa-
cebook ens poden fer perdremolt
de temps.Noes tractadeno fer-los
servir però sí de limitar-ne l’ús.
● Rescata’m!
Hi ha aplicacions, com Rescue Ti-
me, que es poden instal·lar en els
dispositiusmòbils imonitoritzenel
tempsqueperdemalesxarxessoci-
als, consultantelmailoenaplicaci-
ons, i al final del dia t’informen de
les hores quehi has dedicat.

Les interrupcions
Les interrupcions són un perillós
lladredel temps. Justquanhavíem
aconseguit concentrar-nos en una
tasca, apareix algú, sona el telèfon
o truquen a la porta i ens descon-
centren. Lamillor tècnica per evi-
tar-ho és demanar directament
que no ensmolestin. Les reunions
també roben molt de temps i
s’aconsella acordar prèviament
una durada màxima i fer-les no-
més si és estrictament necessari
–segur que no es pot resoldre amb
una trucada?–, ja que sovint es tra-
dueixen “en unmalbaratament de
diners i recursos”.

Planificar i fer llistes
Per treure elmàximrendimentdel
nostre temps, el primerque cal fer
ésplanificar-lo i unaagendaés im-
prescindibleperorganitzar-se.Els
dispositius mòbils permeten por-
tar-la semprea sobre i actualitzar-
la en qualsevolmoment.
● Llista de tasques
És recomanable agafar el costum
de fer una llista de feines per fer i
cal assignar-hi una data límit i un
nivell de prioritat. Al final de la
jornada, podemavaluar si hemas-
solit els objectius.
● Calendari
Podem planificar a llarg termini
ambun calendari anual on anotem
els principals esdeveniments. No-
més hi hem de posar el més desta-
cat, cosa que ens obligarà a identi-
ficar el que realmentés important,
queés laclaude lagestiódel temps.

Gestionar el correu
Hiha coses que femcadadia. L’ex-
pert en creixement personal Félix
Torán recomana assignar uns dies
i unes hores concretes als proces-
sos que hem de repetir sovint, des
de menjar a consultar el correu,
per crear així costums més fàcil-
ment. Posa l’exemple del correu
electrònic. No aconsella llegir els
e-mails amesuraquevanarribant,
ja que s’acabaria convertint en un
lladre de temps. Una bona tècnica
és reservar tres intervalsde temps,
distribuïts al llarg del dia (15 mi-
nuts al començament del dia, mit-
jahoradesprésd’esmorzar i 15mi-
nuts al final del dia, per exemple)
per consultar el correu electrònic.
“La clau és separar el que és im-
portant del que no. No cal respon-
dre tots els e-mails”, assegura Fé-
lix Torán.
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La Bruixa d’Or llança
una col·lecció de roba
L’Armari de la Bruixa d’Or és la nova col·lec-
ció de roba de la famosa administració de lo-
teries de Sort. Rami Novell i David Farré en
són els dissenyadors, i la col·lecció es basa en
peces reversibles i amb tons platejats i dau-
ratsqueespodrancomprar enbotiguesmul-
timarca a un preu de 200 a 300 euros.

Amazon també vendrà
cosmètica de luxe
A laplataformaAmazon,unade lesprimeres
e-shops de llibres, electrònica imoda, només
li faltava engrescar-se també en el món de la
bellesa demés alta gamma. I així ho ha fet. A
l’espai Beauty Luxury s’hi podran adquirir a
partird’araproductesdecosmèticade firmes
comBurberry, Chanel i Lancôme.

El desordre
Si quan necessitem una cosa no la
trobem, perdem temps i energia
buscant-la. Per això, tot i quenoho
sembli, el desordre és un lladre del
temps. “Adquirir el costumde l’or-
dre augmenta el valor del nostre
temps”, diuTorán. I, amés, “un es-
criptoridesendreçat transmetdes-
ordre a la nostra ment”, afegeix
aquest autor, que aconsella tenir
sobre la taula només un únic docu-
ment, el que necessitemper treba-
llarenaquellmoment. Iaixòtambé
s’aplica a l’escriptori virtual.Cal li-
mitarelnombredefinestresquete-
nimobertes simultàniament.

Saber delegar
Saberdelegardefineixunbon líder
ino tothomhosap fer. Si volemen-
carregar-nos personalment de to-
tes les feines arribarà unmoment
enquèenssaturarem,ensestressa-
rem i no podrem avançar més. És
llavorsquanhemdeconsiderarde-
legar i confiar tasques als altres.
Cal seleccionar les persones cor-
rectes a l’horadedelegar. “Assegu-
ra’t que delegues una feina a una
persona amb la competència ne-
cessària ique, amés, tinguimotiva-
ció per fer-la”. Així no li hauràs
“d’estar a sobre controlant tot el
que fa”, explicaTorán. Si l’objectiu
és guanyar temps, quan es delega,
s’ha d’evitar controlar contínua-
mentquè fa l’altrapersona icomho
fa. L’altra persona t’ha d’informar
sobreelprogrésde la feina i, sihiha
algun imprevist, informar-te’n.

● Fer tasques en paral·lel
Quan les tasquesnodepenen l’una
de l’altra, es poden fer enparal·lel.
Això no vol dir fer feina múltiple
sinó que mentre t’ocupes d’una
cosa ja has fet prèviament les ges-
tions perquè d’altres avancin. Ai-
xí no has d’esperar a acabar una
tasca per començar-ne una altra.
● Simplificar és fàcil
Preguntem-nos si el que estem
fent és necessari. Si no és així, va-
lorem lapossibilitat d’eliminar-ho
i dedicar-nos al que sí que és real-
ment important.
● Matinar i ser puntual
Fer algunes coses enmoments di-
ferents dels que ho fan els altres
ajuda a fermés coses enmenys es-
tona i ambmenys desgast d’ener-
gia. Entrar a treballarmés d’hora,
per exemple, ens estalviaràmoltes

interrupcions. I s’aconsella no ac-
ceptar feines que sapiguem amb
certesa que no podrem realitzar,
ja que acabar la feina i lliurar-la en
els terminis acordats és unamos-
tra d’eficiència i genera confiança.
● No acceptar cites
imprevistes
“Ningú no té dret a prendre deci-
sions sobre la teva agenda sense
consultar-t’ho abans”, diu Torán.
● Classificar segons la
urgència
És essencial organitzar les cites i
les tasques en funció de la urgèn-
cia i de la seva importància i pro-
gramar primer les que tenenprio-
ritat. Als forats que et quedin, pots
avançar les tasques que no siguin
urgents però sí importants. Les
urgents peròno importants inten-
ta delegar-les.

Algunes ideesper aprofitarmillor leshores Dedicar-se temps
Gestionar eficaçment el temps no
voldirquenopuguisdescansar.De
fet, tenir temps d’oci, fer esport o
reservar un espai a nosaltres ma-
teixosoa lesnostres aficionsésbà-
sic. “Descansar i treballar són du-
es cares d’una mateixa moneda”,
explica Félix Torán. Si estem bé,
rendiremmés. Aquest escriptor i
coach també recomana trobar es-
pais de silenci i dedicarun tempsa
la meditació. Argumenta que ens
ajudarà a reduir l’estrès i el nervi-
osisme, a guanyar concentració, a
eliminar distraccions i a sentir-
nos ambmés energia. Amb quinze
minuts al dia, si es practica dema-
nera regular, és suficient. I val la
pena recordarquedormirunnom-
bre suficientd’hores cadadiaés in-
dispensableperquècos iment fun-
cionin correctament.

Identificar les distraccions
i separar el que és important
del que no per rendir més i
tenir una vidamés plena
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● Llista de tasques
És recomanable agafar el costum
de fer una llista de feines per fer i
cal assignar-hi una data límit i un
nivell de prioritat. Al final de la
jornada, podemavaluar si hemas-
solit els objectius.
● Calendari
Podem planificar a llarg termini
ambun calendari anual on anotem
els principals esdeveniments. No-
més hi hem de posar el més desta-
cat, cosa que ens obligarà a identi-
ficar el que realmentés important,
queés laclaude lagestiódel temps.

Gestionar el correu
Hiha coses que femcadadia. L’ex-
pert en creixement personal Félix
Torán recomana assignar uns dies
i unes hores concretes als proces-
sos que hem de repetir sovint, des
de menjar a consultar el correu,
per crear així costums més fàcil-
ment. Posa l’exemple del correu
electrònic. No aconsella llegir els
e-mails amesuraquevanarribant,
ja que s’acabaria convertint en un
lladre de temps. Una bona tècnica
és reservar tres intervalsde temps,
distribuïts al llarg del dia (15 mi-
nuts al començament del dia, mit-
jahoradesprésd’esmorzar i 15mi-
nuts al final del dia, per exemple)
per consultar el correu electrònic.
“La clau és separar el que és im-
portant del que no. No cal respon-
dre tots els e-mails”, assegura Fé-
lix Torán.
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La Bruixa d’Or llança
una col·lecció de roba
L’Armari de la Bruixa d’Or és la nova col·lec-
ció de roba de la famosa administració de lo-
teries de Sort. Rami Novell i David Farré en
són els dissenyadors, i la col·lecció es basa en
peces reversibles i amb tons platejats i dau-
ratsqueespodrancomprar enbotiguesmul-
timarca a un preu de 200 a 300 euros.

Amazon també vendrà
cosmètica de luxe
A laplataformaAmazon,unade lesprimeres
e-shops de llibres, electrònica imoda, només
li faltava engrescar-se també en el món de la
bellesa demés alta gamma. I així ho ha fet. A
l’espai Beauty Luxury s’hi podran adquirir a
partird’araproductesdecosmèticade firmes
comBurberry, Chanel i Lancôme.

El desordre
Si quan necessitem una cosa no la
trobem, perdem temps i energia
buscant-la. Per això, tot i quenoho
sembli, el desordre és un lladre del
temps. “Adquirir el costumde l’or-
dre augmenta el valor del nostre
temps”, diuTorán. I, amés, “un es-
criptoridesendreçat transmetdes-
ordre a la nostra ment”, afegeix
aquest autor, que aconsella tenir
sobre la taula només un únic docu-
ment, el que necessitemper treba-
llarenaquellmoment. Iaixòtambé
s’aplica a l’escriptori virtual.Cal li-
mitarelnombredefinestresquete-
nimobertes simultàniament.

Saber delegar
Saberdelegardefineixunbon líder
ino tothomhosap fer. Si volemen-
carregar-nos personalment de to-
tes les feines arribarà unmoment
enquèenssaturarem,ensestressa-
rem i no podrem avançar més. És
llavorsquanhemdeconsiderarde-
legar i confiar tasques als altres.
Cal seleccionar les persones cor-
rectes a l’horadedelegar. “Assegu-
ra’t que delegues una feina a una
persona amb la competència ne-
cessària ique, amés, tinguimotiva-
ció per fer-la”. Així no li hauràs
“d’estar a sobre controlant tot el
que fa”, explicaTorán. Si l’objectiu
és guanyar temps, quan es delega,
s’ha d’evitar controlar contínua-
mentquè fa l’altrapersona icomho
fa. L’altra persona t’ha d’informar
sobreelprogrésde la feina i, sihiha
algun imprevist, informar-te’n.

● Fer tasques en paral·lel
Quan les tasquesnodepenen l’una
de l’altra, es poden fer enparal·lel.
Això no vol dir fer feina múltiple
sinó que mentre t’ocupes d’una
cosa ja has fet prèviament les ges-
tions perquè d’altres avancin. Ai-
xí no has d’esperar a acabar una
tasca per començar-ne una altra.
● Simplificar és fàcil
Preguntem-nos si el que estem
fent és necessari. Si no és així, va-
lorem lapossibilitat d’eliminar-ho
i dedicar-nos al que sí que és real-
ment important.
● Matinar i ser puntual
Fer algunes coses enmoments di-
ferents dels que ho fan els altres
ajuda a fermés coses enmenys es-
tona i ambmenys desgast d’ener-
gia. Entrar a treballarmés d’hora,
per exemple, ens estalviaràmoltes

interrupcions. I s’aconsella no ac-
ceptar feines que sapiguem amb
certesa que no podrem realitzar,
ja que acabar la feina i lliurar-la en
els terminis acordats és unamos-
tra d’eficiència i genera confiança.
● No acceptar cites
imprevistes
“Ningú no té dret a prendre deci-
sions sobre la teva agenda sense
consultar-t’ho abans”, diu Torán.
● Classificar segons la
urgència
És essencial organitzar les cites i
les tasques en funció de la urgèn-
cia i de la seva importància i pro-
gramar primer les que tenenprio-
ritat. Als forats que et quedin, pots
avançar les tasques que no siguin
urgents però sí importants. Les
urgents peròno importants inten-
ta delegar-les.

Algunes ideesper aprofitarmillor leshores Dedicar-se temps
Gestionar eficaçment el temps no
voldirquenopuguisdescansar.De
fet, tenir temps d’oci, fer esport o
reservar un espai a nosaltres ma-
teixosoa lesnostres aficionsésbà-
sic. “Descansar i treballar són du-
es cares d’una mateixa moneda”,
explica Félix Torán. Si estem bé,
rendiremmés. Aquest escriptor i
coach també recomana trobar es-
pais de silenci i dedicarun tempsa
la meditació. Argumenta que ens
ajudarà a reduir l’estrès i el nervi-
osisme, a guanyar concentració, a
eliminar distraccions i a sentir-
nos ambmés energia. Amb quinze
minuts al dia, si es practica dema-
nera regular, és suficient. I val la
pena recordarquedormirunnom-
bre suficientd’hores cadadiaés in-
dispensableperquècos iment fun-
cionin correctament.

Identificar les distraccions
i separar el que és important
del que no per rendir més i
tenir una vidamés plena
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Impulsen un documental contra
el ‘bullying’ sexual a noies
EmilyLindinés la impulsoradeSlut: ado-
cumentary film, un documental contra el
bullyingque estigmatitza la sexualitat fe-
menina i laconverteixenobjected’insult.
Ambel seuprojecte, finançatminjançant
crowdfunding, Lindin vol lluitar contra
l’anomenat slut shaming (l’escarni de la

porca), lapràcticadeculpabilitzar lesvíc-
times de les agressions sexuals, i no a
l’agressor, amb frases com “Ho estava
buscant” o “Això li passa per anar provo-
cant”. La idea li va venir després dels su-
ïcidis d’Amanda Todd o Audrie Pott, víc-
times de l’slut shaming.ESTILS

LARA BONILLA

Tots coneixem persones
per a qui sembla que el
dia tinguimés de 24 ho-
res per la quantitat de
coses que poden arribar

a feral llargde la jornada.Peròeldia
té lesmateixes hores per a tothom,
ladiferènciaestàenlagestióqueca-
dascúfadelseutemps.Und’aquests
casos és el de l’enginyer, conferen-
ciant, escriptor i coachFélixTorán.
Treballa a l’Agència Espacial Euro-
pea, fa 15 anys que es dedica al crei-
xement personal i ha publicat vuit
llibres. En les seves conferències
sempre hi havia algú que li pregun-
tava com s’ho feia per arribar a tot.
I ha escrit un llibre per explicar-ho:
Sigues l’amo del teu temps (La But-
xaca).Laclauéssabersepararelque
és importantdelquenohoés. “Siho
fem, potser faremmenys coses, pe-
ròseranlesquetenenprioritat”,diu
Torán. La concentració és un altre
pilar. El temps verdader és el pre-
sent. “Ens passem gran part del dia
en el fals temps (el passat i el futur)
i oblidem connectar amb el
present i amb el que es-
tem fent”, alerta To-
rán. És el que es co-
neix ara com a
mindfulness o atenció
plena, és a dir, prestar
atenció de manera
conscienta l’experi-
ènciadelmoment.

Horaris flexibles
Unaaltraqüestió
és que passem
moltes hores a la
feina i no totes
són productives.
Encara preval la
cultura del presen-
tisme. Com més ho-
res siguem al lloc de
treball,mésbenconside-
ratsestem,quanaixònovol
dir rendirmés.Amés,elshora-
ris poc europeus que tenimdificul-
ten laconciliacióamblavidaperso-
nal i familiar. Una solució és im-
plantar horaris flexibles. Una altra
possibilitat, apunta Torán, és acu-
mular hores i canviar-les per dies
lliures: “Es rendeixmés i la gent és
més feliç”, conclou.e

No tinc temps!
Ho faré després
El pitjor lladre del temps –mals
costums que ens roben temps– és,
segonsFélixTorán, laprocrastina-
ció. És a dir, deixar per més enda-
vant el quepots fer ara. “Nos’hade
confondre amb substituir una co-
sa per una altra més important.
Procrastinar ésdeixarde fer el que
és important per fer alguna cosa
plaent”. Segons Torán, darrere hi
ha la por a no ser capaç d’afrontar
una tasca.Cal treballar ambobjec-
tiusde tempsclars: “Noésvàliddir
«Pintaré la casa».Tambéésneces-
sari dir quan”.Així ens comprome-
trem a complir-ho.

ELS LLADRESDEL TEMPS

TÈCNIQUESPERMILLORAR LAGESTIÓDEL TEMPS

Internet i elmòbil
Avui tenimaccés a internet 24 ho-
res al dia. Però l’excés d’informa-
ció pot generar també estrès.
● Xarxes socials
El correu electrònic, Twitter oFa-
cebook ens poden fer perdremolt
de temps.Noes tractadeno fer-los
servir però sí de limitar-ne l’ús.
● Rescata’m!
Hi ha aplicacions, com Rescue Ti-
me, que es poden instal·lar en els
dispositiusmòbils imonitoritzenel
tempsqueperdemalesxarxessoci-
als, consultantelmailoenaplicaci-
ons, i al final del dia t’informen de
les hores quehi has dedicat.

Les interrupcions
Les interrupcions són un perillós
lladredel temps. Justquanhavíem
aconseguit concentrar-nos en una
tasca, apareix algú, sona el telèfon
o truquen a la porta i ens descon-
centren. Lamillor tècnica per evi-
tar-ho és demanar directament
que no ensmolestin. Les reunions
també roben molt de temps i
s’aconsella acordar prèviament
una durada màxima i fer-les no-
més si és estrictament necessari
–segur que no es pot resoldre amb
una trucada?–, ja que sovint es tra-
dueixen “en unmalbaratament de
diners i recursos”.

Planificar i fer llistes
Per treure elmàximrendimentdel
nostre temps, el primerque cal fer
ésplanificar-lo i unaagendaés im-
prescindibleperorganitzar-se.Els
dispositius mòbils permeten por-
tar-la semprea sobre i actualitzar-
la en qualsevolmoment.
● Llista de tasques
És recomanable agafar el costum
de fer una llista de feines per fer i
cal assignar-hi una data límit i un
nivell de prioritat. Al final de la
jornada, podemavaluar si hemas-
solit els objectius.
● Calendari
Podem planificar a llarg termini
ambun calendari anual on anotem
els principals esdeveniments. No-
més hi hem de posar el més desta-
cat, cosa que ens obligarà a identi-
ficar el que realmentés important,
queés laclaude lagestiódel temps.

Gestionar el correu
Hiha coses que femcadadia. L’ex-
pert en creixement personal Félix
Torán recomana assignar uns dies
i unes hores concretes als proces-
sos que hem de repetir sovint, des
de menjar a consultar el correu,
per crear així costums més fàcil-
ment. Posa l’exemple del correu
electrònic. No aconsella llegir els
e-mails amesuraquevanarribant,
ja que s’acabaria convertint en un
lladre de temps. Una bona tècnica
és reservar tres intervalsde temps,
distribuïts al llarg del dia (15 mi-
nuts al començament del dia, mit-
jahoradesprésd’esmorzar i 15mi-
nuts al final del dia, per exemple)
per consultar el correu electrònic.
“La clau és separar el que és im-
portant del que no. No cal respon-
dre tots els e-mails”, assegura Fé-
lix Torán.
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La Bruixa d’Or llança
una col·lecció de roba
L’Armari de la Bruixa d’Or és la nova col·lec-
ció de roba de la famosa administració de lo-
teries de Sort. Rami Novell i David Farré en
són els dissenyadors, i la col·lecció es basa en
peces reversibles i amb tons platejats i dau-
ratsqueespodrancomprar enbotiguesmul-
timarca a un preu de 200 a 300 euros.

Amazon també vendrà
cosmètica de luxe
A laplataformaAmazon,unade lesprimeres
e-shops de llibres, electrònica imoda, només
li faltava engrescar-se també en el món de la
bellesa demés alta gamma. I així ho ha fet. A
l’espai Beauty Luxury s’hi podran adquirir a
partird’araproductesdecosmèticade firmes
comBurberry, Chanel i Lancôme.

El desordre
Si quan necessitem una cosa no la
trobem, perdem temps i energia
buscant-la. Per això, tot i quenoho
sembli, el desordre és un lladre del
temps. “Adquirir el costumde l’or-
dre augmenta el valor del nostre
temps”, diuTorán. I, amés, “un es-
criptoridesendreçat transmetdes-
ordre a la nostra ment”, afegeix
aquest autor, que aconsella tenir
sobre la taula només un únic docu-
ment, el que necessitemper treba-
llarenaquellmoment. Iaixòtambé
s’aplica a l’escriptori virtual.Cal li-
mitarelnombredefinestresquete-
nimobertes simultàniament.

Saber delegar
Saberdelegardefineixunbon líder
ino tothomhosap fer. Si volemen-
carregar-nos personalment de to-
tes les feines arribarà unmoment
enquèenssaturarem,ensestressa-
rem i no podrem avançar més. És
llavorsquanhemdeconsiderarde-
legar i confiar tasques als altres.
Cal seleccionar les persones cor-
rectes a l’horadedelegar. “Assegu-
ra’t que delegues una feina a una
persona amb la competència ne-
cessària ique, amés, tinguimotiva-
ció per fer-la”. Així no li hauràs
“d’estar a sobre controlant tot el
que fa”, explicaTorán. Si l’objectiu
és guanyar temps, quan es delega,
s’ha d’evitar controlar contínua-
mentquè fa l’altrapersona icomho
fa. L’altra persona t’ha d’informar
sobreelprogrésde la feina i, sihiha
algun imprevist, informar-te’n.

● Fer tasques en paral·lel
Quan les tasquesnodepenen l’una
de l’altra, es poden fer enparal·lel.
Això no vol dir fer feina múltiple
sinó que mentre t’ocupes d’una
cosa ja has fet prèviament les ges-
tions perquè d’altres avancin. Ai-
xí no has d’esperar a acabar una
tasca per començar-ne una altra.
● Simplificar és fàcil
Preguntem-nos si el que estem
fent és necessari. Si no és així, va-
lorem lapossibilitat d’eliminar-ho
i dedicar-nos al que sí que és real-
ment important.
● Matinar i ser puntual
Fer algunes coses enmoments di-
ferents dels que ho fan els altres
ajuda a fermés coses enmenys es-
tona i ambmenys desgast d’ener-
gia. Entrar a treballarmés d’hora,
per exemple, ens estalviaràmoltes

interrupcions. I s’aconsella no ac-
ceptar feines que sapiguem amb
certesa que no podrem realitzar,
ja que acabar la feina i lliurar-la en
els terminis acordats és unamos-
tra d’eficiència i genera confiança.
● No acceptar cites
imprevistes
“Ningú no té dret a prendre deci-
sions sobre la teva agenda sense
consultar-t’ho abans”, diu Torán.
● Classificar segons la
urgència
És essencial organitzar les cites i
les tasques en funció de la urgèn-
cia i de la seva importància i pro-
gramar primer les que tenenprio-
ritat. Als forats que et quedin, pots
avançar les tasques que no siguin
urgents però sí importants. Les
urgents peròno importants inten-
ta delegar-les.

Algunes ideesper aprofitarmillor leshores Dedicar-se temps
Gestionar eficaçment el temps no
voldirquenopuguisdescansar.De
fet, tenir temps d’oci, fer esport o
reservar un espai a nosaltres ma-
teixosoa lesnostres aficionsésbà-
sic. “Descansar i treballar són du-
es cares d’una mateixa moneda”,
explica Félix Torán. Si estem bé,
rendiremmés. Aquest escriptor i
coach també recomana trobar es-
pais de silenci i dedicarun tempsa
la meditació. Argumenta que ens
ajudarà a reduir l’estrès i el nervi-
osisme, a guanyar concentració, a
eliminar distraccions i a sentir-
nos ambmés energia. Amb quinze
minuts al dia, si es practica dema-
nera regular, és suficient. I val la
pena recordarquedormirunnom-
bre suficientd’hores cadadiaés in-
dispensableperquècos iment fun-
cionin correctament.

Identificar les distraccions
i separar el que és important
del que no per rendir més i
tenir una vidamés plena
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Impulsen un documental contra
el ‘bullying’ sexual a noies
EmilyLindinés la impulsoradeSlut: ado-
cumentary film, un documental contra el
bullyingque estigmatitza la sexualitat fe-
menina i laconverteixenobjected’insult.
Ambel seuprojecte, finançatminjançant
crowdfunding, Lindin vol lluitar contra
l’anomenat slut shaming (l’escarni de la

porca), lapràcticadeculpabilitzar lesvíc-
times de les agressions sexuals, i no a
l’agressor, amb frases com “Ho estava
buscant” o “Això li passa per anar provo-
cant”. La idea li va venir després dels su-
ïcidis d’Amanda Todd o Audrie Pott, víc-
times de l’slut shaming.ESTILS

LARA BONILLA

Tots coneixem persones
per a qui sembla que el
dia tinguimés de 24 ho-
res per la quantitat de
coses que poden arribar

a feral llargde la jornada.Peròeldia
té lesmateixes hores per a tothom,
ladiferènciaestàenlagestióqueca-
dascúfadelseutemps.Und’aquests
casos és el de l’enginyer, conferen-
ciant, escriptor i coachFélixTorán.
Treballa a l’Agència Espacial Euro-
pea, fa 15 anys que es dedica al crei-
xement personal i ha publicat vuit
llibres. En les seves conferències
sempre hi havia algú que li pregun-
tava com s’ho feia per arribar a tot.
I ha escrit un llibre per explicar-ho:
Sigues l’amo del teu temps (La But-
xaca).Laclauéssabersepararelque
és importantdelquenohoés. “Siho
fem, potser faremmenys coses, pe-
ròseranlesquetenenprioritat”,diu
Torán. La concentració és un altre
pilar. El temps verdader és el pre-
sent. “Ens passem gran part del dia
en el fals temps (el passat i el futur)
i oblidem connectar amb el
present i amb el que es-
tem fent”, alerta To-
rán. És el que es co-
neix ara com a
mindfulness o atenció
plena, és a dir, prestar
atenció de manera
conscienta l’experi-
ènciadelmoment.

Horaris flexibles
Unaaltraqüestió
és que passem
moltes hores a la
feina i no totes
són productives.
Encara preval la
cultura del presen-
tisme. Com més ho-
res siguem al lloc de
treball,mésbenconside-
ratsestem,quanaixònovol
dir rendirmés.Amés,elshora-
ris poc europeus que tenimdificul-
ten laconciliacióamblavidaperso-
nal i familiar. Una solució és im-
plantar horaris flexibles. Una altra
possibilitat, apunta Torán, és acu-
mular hores i canviar-les per dies
lliures: “Es rendeixmés i la gent és
més feliç”, conclou.e

No tinc temps!
Ho faré després
El pitjor lladre del temps –mals
costums que ens roben temps– és,
segonsFélixTorán, laprocrastina-
ció. És a dir, deixar per més enda-
vant el quepots fer ara. “Nos’hade
confondre amb substituir una co-
sa per una altra més important.
Procrastinar ésdeixarde fer el que
és important per fer alguna cosa
plaent”. Segons Torán, darrere hi
ha la por a no ser capaç d’afrontar
una tasca.Cal treballar ambobjec-
tiusde tempsclars: “Noésvàliddir
«Pintaré la casa».Tambéésneces-
sari dir quan”.Així ens comprome-
trem a complir-ho.

ELS LLADRESDEL TEMPS

TÈCNIQUESPERMILLORAR LAGESTIÓDEL TEMPS

Internet i elmòbil
Avui tenimaccés a internet 24 ho-
res al dia. Però l’excés d’informa-
ció pot generar també estrès.
● Xarxes socials
El correu electrònic, Twitter oFa-
cebook ens poden fer perdremolt
de temps.Noes tractadeno fer-los
servir però sí de limitar-ne l’ús.
● Rescata’m!
Hi ha aplicacions, com Rescue Ti-
me, que es poden instal·lar en els
dispositiusmòbils imonitoritzenel
tempsqueperdemalesxarxessoci-
als, consultantelmailoenaplicaci-
ons, i al final del dia t’informen de
les hores quehi has dedicat.

Les interrupcions
Les interrupcions són un perillós
lladredel temps. Justquanhavíem
aconseguit concentrar-nos en una
tasca, apareix algú, sona el telèfon
o truquen a la porta i ens descon-
centren. Lamillor tècnica per evi-
tar-ho és demanar directament
que no ensmolestin. Les reunions
també roben molt de temps i
s’aconsella acordar prèviament
una durada màxima i fer-les no-
més si és estrictament necessari
–segur que no es pot resoldre amb
una trucada?–, ja que sovint es tra-
dueixen “en unmalbaratament de
diners i recursos”.

Planificar i fer llistes
Per treure elmàximrendimentdel
nostre temps, el primerque cal fer
ésplanificar-lo i unaagendaés im-
prescindibleperorganitzar-se.Els
dispositius mòbils permeten por-
tar-la semprea sobre i actualitzar-
la en qualsevolmoment.
● Llista de tasques
És recomanable agafar el costum
de fer una llista de feines per fer i
cal assignar-hi una data límit i un
nivell de prioritat. Al final de la
jornada, podemavaluar si hemas-
solit els objectius.
● Calendari
Podem planificar a llarg termini
ambun calendari anual on anotem
els principals esdeveniments. No-
més hi hem de posar el més desta-
cat, cosa que ens obligarà a identi-
ficar el que realmentés important,
queés laclaude lagestiódel temps.

Gestionar el correu
Hiha coses que femcadadia. L’ex-
pert en creixement personal Félix
Torán recomana assignar uns dies
i unes hores concretes als proces-
sos que hem de repetir sovint, des
de menjar a consultar el correu,
per crear així costums més fàcil-
ment. Posa l’exemple del correu
electrònic. No aconsella llegir els
e-mails amesuraquevanarribant,
ja que s’acabaria convertint en un
lladre de temps. Una bona tècnica
és reservar tres intervalsde temps,
distribuïts al llarg del dia (15 mi-
nuts al començament del dia, mit-
jahoradesprésd’esmorzar i 15mi-
nuts al final del dia, per exemple)
per consultar el correu electrònic.
“La clau és separar el que és im-
portant del que no. No cal respon-
dre tots els e-mails”, assegura Fé-
lix Torán.
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La Bruixa d’Or llança
una col·lecció de roba
L’Armari de la Bruixa d’Or és la nova col·lec-
ció de roba de la famosa administració de lo-
teries de Sort. Rami Novell i David Farré en
són els dissenyadors, i la col·lecció es basa en
peces reversibles i amb tons platejats i dau-
ratsqueespodrancomprar enbotiguesmul-
timarca a un preu de 200 a 300 euros.

Amazon també vendrà
cosmètica de luxe
A laplataformaAmazon,unade lesprimeres
e-shops de llibres, electrònica imoda, només
li faltava engrescar-se també en el món de la
bellesa demés alta gamma. I així ho ha fet. A
l’espai Beauty Luxury s’hi podran adquirir a
partird’araproductesdecosmèticade firmes
comBurberry, Chanel i Lancôme.

El desordre
Si quan necessitem una cosa no la
trobem, perdem temps i energia
buscant-la. Per això, tot i quenoho
sembli, el desordre és un lladre del
temps. “Adquirir el costumde l’or-
dre augmenta el valor del nostre
temps”, diuTorán. I, amés, “un es-
criptoridesendreçat transmetdes-
ordre a la nostra ment”, afegeix
aquest autor, que aconsella tenir
sobre la taula només un únic docu-
ment, el que necessitemper treba-
llarenaquellmoment. Iaixòtambé
s’aplica a l’escriptori virtual.Cal li-
mitarelnombredefinestresquete-
nimobertes simultàniament.

Saber delegar
Saberdelegardefineixunbon líder
ino tothomhosap fer. Si volemen-
carregar-nos personalment de to-
tes les feines arribarà unmoment
enquèenssaturarem,ensestressa-
rem i no podrem avançar més. És
llavorsquanhemdeconsiderarde-
legar i confiar tasques als altres.
Cal seleccionar les persones cor-
rectes a l’horadedelegar. “Assegu-
ra’t que delegues una feina a una
persona amb la competència ne-
cessària ique, amés, tinguimotiva-
ció per fer-la”. Així no li hauràs
“d’estar a sobre controlant tot el
que fa”, explicaTorán. Si l’objectiu
és guanyar temps, quan es delega,
s’ha d’evitar controlar contínua-
mentquè fa l’altrapersona icomho
fa. L’altra persona t’ha d’informar
sobreelprogrésde la feina i, sihiha
algun imprevist, informar-te’n.

● Fer tasques en paral·lel
Quan les tasquesnodepenen l’una
de l’altra, es poden fer enparal·lel.
Això no vol dir fer feina múltiple
sinó que mentre t’ocupes d’una
cosa ja has fet prèviament les ges-
tions perquè d’altres avancin. Ai-
xí no has d’esperar a acabar una
tasca per començar-ne una altra.
● Simplificar és fàcil
Preguntem-nos si el que estem
fent és necessari. Si no és així, va-
lorem lapossibilitat d’eliminar-ho
i dedicar-nos al que sí que és real-
ment important.
● Matinar i ser puntual
Fer algunes coses enmoments di-
ferents dels que ho fan els altres
ajuda a fermés coses enmenys es-
tona i ambmenys desgast d’ener-
gia. Entrar a treballarmés d’hora,
per exemple, ens estalviaràmoltes

interrupcions. I s’aconsella no ac-
ceptar feines que sapiguem amb
certesa que no podrem realitzar,
ja que acabar la feina i lliurar-la en
els terminis acordats és unamos-
tra d’eficiència i genera confiança.
● No acceptar cites
imprevistes
“Ningú no té dret a prendre deci-
sions sobre la teva agenda sense
consultar-t’ho abans”, diu Torán.
● Classificar segons la
urgència
És essencial organitzar les cites i
les tasques en funció de la urgèn-
cia i de la seva importància i pro-
gramar primer les que tenenprio-
ritat. Als forats que et quedin, pots
avançar les tasques que no siguin
urgents però sí importants. Les
urgents peròno importants inten-
ta delegar-les.

Algunes ideesper aprofitarmillor leshores Dedicar-se temps
Gestionar eficaçment el temps no
voldirquenopuguisdescansar.De
fet, tenir temps d’oci, fer esport o
reservar un espai a nosaltres ma-
teixosoa lesnostres aficionsésbà-
sic. “Descansar i treballar són du-
es cares d’una mateixa moneda”,
explica Félix Torán. Si estem bé,
rendiremmés. Aquest escriptor i
coach també recomana trobar es-
pais de silenci i dedicarun tempsa
la meditació. Argumenta que ens
ajudarà a reduir l’estrès i el nervi-
osisme, a guanyar concentració, a
eliminar distraccions i a sentir-
nos ambmés energia. Amb quinze
minuts al dia, si es practica dema-
nera regular, és suficient. I val la
pena recordarquedormirunnom-
bre suficientd’hores cadadiaés in-
dispensableperquècos iment fun-
cionin correctament.

Identificar les distraccions
i separar el que és important
del que no per rendir més i
tenir una vidamés plena
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Impulsen un documental contra
el ‘bullying’ sexual a noies
EmilyLindinés la impulsoradeSlut: ado-
cumentary film, un documental contra el
bullyingque estigmatitza la sexualitat fe-
menina i laconverteixenobjected’insult.
Ambel seuprojecte, finançatminjançant
crowdfunding, Lindin vol lluitar contra
l’anomenat slut shaming (l’escarni de la

porca), lapràcticadeculpabilitzar lesvíc-
times de les agressions sexuals, i no a
l’agressor, amb frases com “Ho estava
buscant” o “Això li passa per anar provo-
cant”. La idea li va venir després dels su-
ïcidis d’Amanda Todd o Audrie Pott, víc-
times de l’slut shaming.ESTILS

LARA BONILLA

Tots coneixem persones
per a qui sembla que el
dia tinguimés de 24 ho-
res per la quantitat de
coses que poden arribar

a feral llargde la jornada.Peròeldia
té lesmateixes hores per a tothom,
ladiferènciaestàenlagestióqueca-
dascúfadelseutemps.Und’aquests
casos és el de l’enginyer, conferen-
ciant, escriptor i coachFélixTorán.
Treballa a l’Agència Espacial Euro-
pea, fa 15 anys que es dedica al crei-
xement personal i ha publicat vuit
llibres. En les seves conferències
sempre hi havia algú que li pregun-
tava com s’ho feia per arribar a tot.
I ha escrit un llibre per explicar-ho:
Sigues l’amo del teu temps (La But-
xaca).Laclauéssabersepararelque
és importantdelquenohoés. “Siho
fem, potser faremmenys coses, pe-
ròseranlesquetenenprioritat”,diu
Torán. La concentració és un altre
pilar. El temps verdader és el pre-
sent. “Ens passem gran part del dia
en el fals temps (el passat i el futur)
i oblidem connectar amb el
present i amb el que es-
tem fent”, alerta To-
rán. És el que es co-
neix ara com a
mindfulness o atenció
plena, és a dir, prestar
atenció de manera
conscienta l’experi-
ènciadelmoment.

Horaris flexibles
Unaaltraqüestió
és que passem
moltes hores a la
feina i no totes
són productives.
Encara preval la
cultura del presen-
tisme. Com més ho-
res siguem al lloc de
treball,mésbenconside-
ratsestem,quanaixònovol
dir rendirmés.Amés,elshora-
ris poc europeus que tenimdificul-
ten laconciliacióamblavidaperso-
nal i familiar. Una solució és im-
plantar horaris flexibles. Una altra
possibilitat, apunta Torán, és acu-
mular hores i canviar-les per dies
lliures: “Es rendeixmés i la gent és
més feliç”, conclou.e

No tinc temps!
Ho faré després
El pitjor lladre del temps –mals
costums que ens roben temps– és,
segonsFélixTorán, laprocrastina-
ció. És a dir, deixar per més enda-
vant el quepots fer ara. “Nos’hade
confondre amb substituir una co-
sa per una altra més important.
Procrastinar ésdeixarde fer el que
és important per fer alguna cosa
plaent”. Segons Torán, darrere hi
ha la por a no ser capaç d’afrontar
una tasca.Cal treballar ambobjec-
tiusde tempsclars: “Noésvàliddir
«Pintaré la casa».Tambéésneces-
sari dir quan”.Així ens comprome-
trem a complir-ho.

ELS LLADRESDEL TEMPS

TÈCNIQUESPERMILLORAR LAGESTIÓDEL TEMPS

Internet i elmòbil
Avui tenimaccés a internet 24 ho-
res al dia. Però l’excés d’informa-
ció pot generar també estrès.
● Xarxes socials
El correu electrònic, Twitter oFa-
cebook ens poden fer perdremolt
de temps.Noes tractadeno fer-los
servir però sí de limitar-ne l’ús.
● Rescata’m!
Hi ha aplicacions, com Rescue Ti-
me, que es poden instal·lar en els
dispositiusmòbils imonitoritzenel
tempsqueperdemalesxarxessoci-
als, consultantelmailoenaplicaci-
ons, i al final del dia t’informen de
les hores quehi has dedicat.

Les interrupcions
Les interrupcions són un perillós
lladredel temps. Justquanhavíem
aconseguit concentrar-nos en una
tasca, apareix algú, sona el telèfon
o truquen a la porta i ens descon-
centren. Lamillor tècnica per evi-
tar-ho és demanar directament
que no ensmolestin. Les reunions
també roben molt de temps i
s’aconsella acordar prèviament
una durada màxima i fer-les no-
més si és estrictament necessari
–segur que no es pot resoldre amb
una trucada?–, ja que sovint es tra-
dueixen “en unmalbaratament de
diners i recursos”.

Planificar i fer llistes
Per treure elmàximrendimentdel
nostre temps, el primerque cal fer
ésplanificar-lo i unaagendaés im-
prescindibleperorganitzar-se.Els
dispositius mòbils permeten por-
tar-la semprea sobre i actualitzar-
la en qualsevolmoment.
● Llista de tasques
És recomanable agafar el costum
de fer una llista de feines per fer i
cal assignar-hi una data límit i un
nivell de prioritat. Al final de la
jornada, podemavaluar si hemas-
solit els objectius.
● Calendari
Podem planificar a llarg termini
ambun calendari anual on anotem
els principals esdeveniments. No-
més hi hem de posar el més desta-
cat, cosa que ens obligarà a identi-
ficar el que realmentés important,
queés laclaude lagestiódel temps.

Gestionar el correu
Hiha coses que femcadadia. L’ex-
pert en creixement personal Félix
Torán recomana assignar uns dies
i unes hores concretes als proces-
sos que hem de repetir sovint, des
de menjar a consultar el correu,
per crear així costums més fàcil-
ment. Posa l’exemple del correu
electrònic. No aconsella llegir els
e-mails amesuraquevanarribant,
ja que s’acabaria convertint en un
lladre de temps. Una bona tècnica
és reservar tres intervalsde temps,
distribuïts al llarg del dia (15 mi-
nuts al començament del dia, mit-
jahoradesprésd’esmorzar i 15mi-
nuts al final del dia, per exemple)
per consultar el correu electrònic.
“La clau és separar el que és im-
portant del que no. No cal respon-
dre tots els e-mails”, assegura Fé-
lix Torán.
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La Bruixa d’Or llança
una col·lecció de roba
L’Armari de la Bruixa d’Or és la nova col·lec-
ció de roba de la famosa administració de lo-
teries de Sort. Rami Novell i David Farré en
són els dissenyadors, i la col·lecció es basa en
peces reversibles i amb tons platejats i dau-
ratsqueespodrancomprar enbotiguesmul-
timarca a un preu de 200 a 300 euros.

Amazon també vendrà
cosmètica de luxe
A laplataformaAmazon,unade lesprimeres
e-shops de llibres, electrònica imoda, només
li faltava engrescar-se també en el món de la
bellesa demés alta gamma. I així ho ha fet. A
l’espai Beauty Luxury s’hi podran adquirir a
partird’araproductesdecosmèticade firmes
comBurberry, Chanel i Lancôme.

El desordre
Si quan necessitem una cosa no la
trobem, perdem temps i energia
buscant-la. Per això, tot i quenoho
sembli, el desordre és un lladre del
temps. “Adquirir el costumde l’or-
dre augmenta el valor del nostre
temps”, diuTorán. I, amés, “un es-
criptoridesendreçat transmetdes-
ordre a la nostra ment”, afegeix
aquest autor, que aconsella tenir
sobre la taula només un únic docu-
ment, el que necessitemper treba-
llarenaquellmoment. Iaixòtambé
s’aplica a l’escriptori virtual.Cal li-
mitarelnombredefinestresquete-
nimobertes simultàniament.

Saber delegar
Saberdelegardefineixunbon líder
ino tothomhosap fer. Si volemen-
carregar-nos personalment de to-
tes les feines arribarà unmoment
enquèenssaturarem,ensestressa-
rem i no podrem avançar més. És
llavorsquanhemdeconsiderarde-
legar i confiar tasques als altres.
Cal seleccionar les persones cor-
rectes a l’horadedelegar. “Assegu-
ra’t que delegues una feina a una
persona amb la competència ne-
cessària ique, amés, tinguimotiva-
ció per fer-la”. Així no li hauràs
“d’estar a sobre controlant tot el
que fa”, explicaTorán. Si l’objectiu
és guanyar temps, quan es delega,
s’ha d’evitar controlar contínua-
mentquè fa l’altrapersona icomho
fa. L’altra persona t’ha d’informar
sobreelprogrésde la feina i, sihiha
algun imprevist, informar-te’n.

● Fer tasques en paral·lel
Quan les tasquesnodepenen l’una
de l’altra, es poden fer enparal·lel.
Això no vol dir fer feina múltiple
sinó que mentre t’ocupes d’una
cosa ja has fet prèviament les ges-
tions perquè d’altres avancin. Ai-
xí no has d’esperar a acabar una
tasca per començar-ne una altra.
● Simplificar és fàcil
Preguntem-nos si el que estem
fent és necessari. Si no és així, va-
lorem lapossibilitat d’eliminar-ho
i dedicar-nos al que sí que és real-
ment important.
● Matinar i ser puntual
Fer algunes coses enmoments di-
ferents dels que ho fan els altres
ajuda a fermés coses enmenys es-
tona i ambmenys desgast d’ener-
gia. Entrar a treballarmés d’hora,
per exemple, ens estalviaràmoltes

interrupcions. I s’aconsella no ac-
ceptar feines que sapiguem amb
certesa que no podrem realitzar,
ja que acabar la feina i lliurar-la en
els terminis acordats és unamos-
tra d’eficiència i genera confiança.
● No acceptar cites
imprevistes
“Ningú no té dret a prendre deci-
sions sobre la teva agenda sense
consultar-t’ho abans”, diu Torán.
● Classificar segons la
urgència
És essencial organitzar les cites i
les tasques en funció de la urgèn-
cia i de la seva importància i pro-
gramar primer les que tenenprio-
ritat. Als forats que et quedin, pots
avançar les tasques que no siguin
urgents però sí importants. Les
urgents peròno importants inten-
ta delegar-les.

Algunes ideesper aprofitarmillor leshores Dedicar-se temps
Gestionar eficaçment el temps no
voldirquenopuguisdescansar.De
fet, tenir temps d’oci, fer esport o
reservar un espai a nosaltres ma-
teixosoa lesnostres aficionsésbà-
sic. “Descansar i treballar són du-
es cares d’una mateixa moneda”,
explica Félix Torán. Si estem bé,
rendiremmés. Aquest escriptor i
coach també recomana trobar es-
pais de silenci i dedicarun tempsa
la meditació. Argumenta que ens
ajudarà a reduir l’estrès i el nervi-
osisme, a guanyar concentració, a
eliminar distraccions i a sentir-
nos ambmés energia. Amb quinze
minuts al dia, si es practica dema-
nera regular, és suficient. I val la
pena recordarquedormirunnom-
bre suficientd’hores cadadiaés in-
dispensableperquècos iment fun-
cionin correctament.

Identificar les distraccions
i separar el que és important
del que no per rendir més i
tenir una vidamés plena
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6 HÀBITS PER CONREAR LA FELICITAT * 
Pres del Greater Good Science Center. Universitat de Califòrnia, Berkeley

Siguis amable 
Ser amable amb els altres 

ens fa sentir-nos bé. 
L'altruisme activa els 

mateixos centres del plaer 
en el cervell que el sexe o 

el menjar.Cuida't i mou-te 
Fer exercici de forma 

regular augmenta 
l'autoestima, redueix 
l'ansietat i l'estrès. És 

l'activador de la felicitat 
més efectiu de tots.

Cuida les teves 
amistats 

Les connexions socials 
són molt saludables. La 

ciència indica que la qualitat 
val més que la quantitat. 

Troba temps per als 
teus éssers 

propers.

Agraeix 
Les investigacions 

indiquen el poder d'una 
cosa tan simple com 

adonar-se del que tenim. 
Expressant sentiments de 

gratitud promovem la salut, 
l'optimisme i la 
satisfacció en la 

vida.

No et queixis 
Quan perdonem els qui 

ens han fet mal ens sentim 
millor, experimentem 

emocions positives i una 
major proximitat amb les 

altres persones.

Para atenció
Els estudis indiquen que 

la pràctica de Mindfulness 
millora el benestar, redueix 
l'ansietat i l'hostilitat, a més 

de millorar el sistema 
immune.

P R O G R A M A  D E  R E D U C C I Ó 
D ’ E S T R È S  M B S R

Para atenció
Els estudis indiquen que la 

pràctica de Mindfulness millora 
el benestar, redueix l’ansietat i 
l’hostilitat, a més de millorar el 

sistema immune.

No et queixis
Quan perdonem als qui ens 

han fet mal ens sentim millor, ex-
perimentem emocions positives 
i una major proximitat amb les 

altres persones.

Sigues amable
Ser amable amb els altres ens 

fa sentir bé.
L’altruisme activa els mateixos 
centres de  plaer en el cervell 

que el sexe o el menjar.

Cuida’t i mou-te
Fer exercici de forma regular 

augmenta l’autoestima, redueix 
l’ansietat i l’estrès. És l’activador 
de la felicitat més efectiu de 

tots.

Cuida les teves amistats
Les connexions socials són 

molt saludables. La ciència indi-
ca que la qualitat val més que la 
quantitat. Troba temps per als 

teus ésssers propers.

Agraeix
Les investigacions indiquen 

el poder d’una cosa tant 
simple com adonar-se del que 
tenim. Expressant sentiments 
de gratitut promovem la salut, 
l’optimisme i la satisfacció 

en la vida.
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ARTICLE DIARI ARA
LA MEDITACIÓ AFECTA 
ALS GENS

Font: diari ARA 05/01/2014

La meditació afecta els gens
L'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer 
demostra que meditar influeix en l'activació de gens relacionats 
amb la inflamació i l'estrès
Que la meditació influeix positivament sobre la salut no és nou. Se 
sap que aquest estat introspectiu pot induir canvis en el cervell. Ara 
bé, els científics acaben de demostrar que fins i tot pot arribar a 
modificar l'expressió de gens fonamentals en processos relacionats 
amb la inflamació. Així ho indica un estudi de l'Institut 
d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (Idibaps) a Barcelona, en col·laboració amb diferents 
centres, entre els quals el Center for Investigating Healthy Minds, de la Universitat de Wisconsin-Madison

Els investigadors han analitzat els efectes d'un dia de pràctica de meditació basada en l'atenció plena, una tècnica 
que també es coneix amb el nom de mindfulness, en un grup de meditadors experimentats, en comparació amb un 
grup control de persones que van fer activitats no meditatives en un ambient relaxant. Els meditadors que van 
participar en l'estudi havia de fer almenys tres anys que practicaven meditació amb un mínim de 30 minuts diaris. 

Els investigadors van trobar "una sèrie de diferències en l'expressió de gens i proteïnes", explica Kaliman. El grup que 
va meditar va mostrar una disminució significativa en l'expressió d'alguns gens que actualment són els objectius 
d'alguns fàrmacs antiinflamatoris i analgèsics.  Alguns d'aquests canvis es correlacionen amb una recuperació més 
ràpida amb els nivells de cortisol davant una situació estressant, explica Kaliman. "Les nostres dades són el punt de 
partida per a futurs estudis que permetin dissenyar estratègies terapèutiques per utilitzar la meditació com a 
complement al tractament de processos inflamatoris crònics", diu Kaliman.

Basant-se en estudis anteriors, l'American Heart Association (l'Associació Americana del Cor) ja recomana 
practicar la meditació com a intervenció preventiva i com a complement dels tractaments mèdics. Tot 
acompanyat per altres variables en un estil de vida saludable, com ara la pràctica regular d'exercici físic i una 
alimentació saludable.

Segons Kaliman, una pràctica molt recomanable per a les persones amb poc temps i molt estrès és fer "sessions 
ràpides de meditació al llarg de la jornada laboral, com ara tres minuts cada hora". Durant aquest breu espai de 
temps, es tractaria de focalitzar l'atenció en la respiració. "Sembla que com més pràctica, més benefici. El que 
recomanaríem seria fer dues sessions de 20 minuts diàries", diu la investigadora.

En un altre estudi fet per la Universitat de Califòrnia Los Angeles (UCLA) es va fer practicar a cuidadors de malalts 
d'Alzheimer un tipus de meditació durant 12 minuts diaris en un període de vuit setmanes, i es va veure com 
disminuïen els símptomes de depressió en un 50%. També es va trobar que després d'aquest període de pràctica 
havia canviat l'activitat de 68 gens relacionats amb el malestar emocional i la inflamació.

Des de fa un temps cada cop hi ha més indicis que l'estat introspectiu de la meditació pot promoure grans canvis. 
Segons dades del registre Clinicaltrials.gov, en els últims dos anys gairebé s'han triplicat els assajos relacionats amb 
els efectes de la meditació. Actualment, al món s'estan fent uns 302 estudis sobre meditació. Són estudis en què 
s'estan valorant els efectes en persones amb càncer, malalts del cor, estrès posttraumàtic, insomni i addiccions, entre 
altres afeccions. La meditació no cura, però els resultats de molts d'aquests treballs demostren que practicar-ne ajuda 
molt.

Un altre estudi de la Universitat de Manchester, amb malalts que pateixen dolor crònic, ha demostrat canvis en altres 
parts del cervell que intervenen en la manera com es percep el dolor.

Centrar-se en el present ajuda a reduir els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, segons suggereix una altra 
investigació del Projecte Shamatha a la Universitat de Davis, a Califòrnia. Aquesta estratègia, doncs, la base de l'estat 
meditatiu, seria molt útil a l'hora de disminuir els nivells de cortisol, una hormona que produeix la glàndula renal 
associada amb l'estrès físic i emocional. La secreció prolongada de l'hormona té importants efectes adversos.

"La idea que podem entrenar les nostres ments per fomentar hàbits mentals més saludables i que aquests hàbits 
poden reflectir-se en les relacions entre la ment i el cos no és nova, ha existit des de fa milers d'anys a través de 
diverses cultures i ideologies", afirma en un comunicat Tonya Jacobs, al capdavant del projecte. "No obstant, aquesta 
idea s'està començant a integrar ara en la medicina occidental gràcies a l'evidència objectiva acumulada. Esperem 
que estudis com aquest contribuiran a aquest esforç", afegeix.
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