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SOCIETAT4MANRESA
 LA PÀGINA DE GEST!

LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7ofereix a agents cívics de la Catalunya central –FUB, EPSEM, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, FAVM, Associació Viure i Conviure
del Casal de la Gent Gran de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i Gest!– amb la  convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament

superior, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans i a ajudar el territori amb la seva experiència, i de les associacions de veïns és socialment dinamitzadora
i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més in-
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efinim jubilació com
aquella situació en
què s’eximeix algú de
feina o servei per raó

d’edat   (o per impossibilitat física
o mental), i es passa a assignar-li
una pensió vitalícia. En els països
del primer món, aquesta situació
sol estar al llindar dels 65 anys.

És una etapa delicada per a la
vida de la persona per diferents
conceptes: per les repercussions
que té en les esferes econòmica,
psíquica i social; pels canvis que
genera en el cronograma de la
persona, i perquè no deixa de ser
la porta d’entrada a la tercera edat.

A la història hi ha referències
semblants a la jubilació (el poble
jueu, els legionaris romans), però
en l’era moderna va ser Bismark, el
canceller de ferro alemany, qui el
1880 va instaurar la jubilació a
Alemanya a l’edat de 70 anys. Ins-
tauració d’un mèrit relatiu perquè,
aleshores, l’esperança de vida de la
població era força inferior. Poste-
riorment, altres països del nostre
entorn ho van anar aplicant.

Al principi dèiem que la jubila-
ció es produeix en una edat que és

la porta d’entrada a la tercera edat,
i aquesta és una etapa de la vida
important, perquè no deixa de
ser el terç final de la vida d’una per-
sona. Estem parlant dels darrers 20
o 30 anys de vida, anant bé. 

Si en el moment actual, en el
nostre entorn, és molt freqüent ar-
ribar a complir 90 anys, podem di-
vidir la vida en tres etapes: del nai-
xement als 30 anys, etapa de crei-
xement i desenvolupament de to-
tes les facultats (físiques, men-
tals, professionals, socials, etc).
Dels 30 als 60, etapa de certa es-
tabilització o consolidació en
aquests aspectes. I, finalment, dels
60 als 90 (números rodons), etapa
de decreixement i de pèrdua gra-
dual d’aquestes capacitats.

Evitar ser dependents
Arribat aquest punt, hem d’acon-
seguir que aquesta pèrdua sigui el
més lenta possible: arribar a fer
molts anys de vida però amb la
màxima qualitat, mantenir l’auto-
nomia de funcionament, conser-
var l’esfera cognitiva i evitar, si és
possible, ser dependents.

Normalment, en la segona eta-
pa de la vida, les entitats bancàries
ens recomanen que comencem a
pensar que ens fem grans i, per te-
nir una millor cobertura, ens fem
un pla de jubilació o un pla de pen-
sions, o pensem a invertir en un

fons determinat, etc. Tanmateix,
abans de tot això, el que ens hem
de fer, és un Pla de Salut Individual,
que, si és possible, comenci abans
de la jubilació. Si no ho fem així,
potser aquells estalvis els haurem
de gastar en metges i medecines.
Cal invertir en salut tota la vida,
però més en aquesta etapa.

Aquest pla de salut ha d’inclou-
re els diferents aspectes de la per-
sona, i no solament el físic. Com
diu l’OMS (Organització Mundial
de la Salut), la salut és aquell estat

de benestar físic, mental i social, i
no únicament l’absència de ma-
laltia. Per tant, caldrà treballar en
cadascun dels apartats de la defi-
nició de salut, i així, contemplar la
persona en totes les dimensions, en
la seva globalitat, i no solament en
l’apartat de salut física.

Tenim l’obligació ètica i moral
de fer-ho perquè, en el cas d’em-
malaltir per culpa del no control
d’alguns dels factors propiciadors
de malaltia, podem quedar disca-
pacitats i dependents per dur a ter-

me les activitats bàsiques del nos-
tre dia a dia. Això comportaria hi-
potecar la vida de les persones del
nostre entorn directe, cosa que
ningú no desitja. Per tant, invertir
en salut és bàsic en totes les fases
de la vida, però ho és més en
aquesta etapa del temps de la ju-
bilació que, com dèiem, dóna l’en-
trada a la tercera edat. 

En primer lloc, hem de conèixer
el nostre estat de salut i fer-nos una
revisió completa per saber si tenim
alguna malaltia subclínica (sense
símptomes, encara) o algun factor
de risc que, en cas que evolucioni,
pugui posar en perill la nostra in-
tegritat. En segon lloc, enregistrar
els diversos aspectes anormals
que detectem en aquesta revisió,
i demanar al nostre metge que ens
els posi per ordre de prioritats, de
més a menys severitat, i seguir els
consells corresponents a cadascun
d’ells.

A banda dels consells específics
de cada situació anòmala, com ara
hipertensió arterial, colesterol,
diabetis, obesitat, estrès, sedenta-
risme, tabaquisme, etc, hi ha una
sèrie de consells generals, que si els
posem en pràctica, segur que ens
ajudaran a gaudir d’un estat de sa-
lut en plenitud absoluta.
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La jubilació és una etapa complicada pels canvis que comporta però, seguint una sèrie de consells, pot ser al contrari

Invertir en salut en l’etapa de la jubilació és bàsic
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DECÀLEG DE CONSELLS

Dieta mediterrània
Integrada per aliments del
nostre entorn. A banda de re-

comanacions per patologies concre-
tes, la coneguda com a dieta medi-
terrània n’és la mostra més idònia.

Hidratació suficient
Hi ha una pèrdua evident del
reflex de la set a mesura que

ens fem grans, a diferència dels in-
fants. Entre el 60 i 70% del nostre
cos és aigua i cal reposar les pèrdues
fisiològiques (orina, femta, suor, res-
piració...). Hauríem d’ingerir prop
d’1,5 litres al dia com a extra (a ban-
da dels àpats). Així, des que ens lle-
vem fins que anem a dormir, a cada
hora hauríem de beure un got (100 o
150 cc) d’aigua o d’altres líquids.

Exercici regular
És una evidència que l’exercici
genera un benefici per a la sa-

lut, i en aquesta edat encara més.
Quan? Si és possible cada dia (mínim
5 dies per setmana). Quina durada?
Al voltant d’una hora al dia. (Si el dia
té 24 hores, què és dedicar 1 hora a

una activitat tan beneficiosa?) Amb
quina intensitat? La que veiem que
ens dificulta la parla quan la practi-
quem en companyia, o bé calculant
les pulsacions segons la regla: 220–
edat de la persona, i d’aquest valor,
treballar sobre el 60–80%, segons
capacitats. Quin tipus? Bàsicament
aeròbic (caminar, córrer, bicicleta, ne-
dar, ball de saló...), sense oblidar la
tonificació muscular, l’equilibri i coor-
dinació i els estiraments.

Cronograma quotidià semblant
Mantenir un horari semblant
per a totes les activitats que

realitzem cada dia (hora de llevar-se,
esmorzar, dinar, sopar, anar a dor-
mir...). Dormir les hores necessàries
(entre 7 i 8 hores), i recordar que la
migdiada és molt beneficiosa. 

Estop a les substàncies addictives
Ens referim aquí a la drogode-
pendència ocasionada pel ta-

bac i per l’alcohol, substàncies que
han conviscut amb nosaltres des de
la infantesa, i que són altament ad-
dictives. Del tabac en podem dir que

tot són perjudicis i cap benefici (càn-
cer de pulmó, bronquitis crònica, in-
fart de miocardi...). Pel que fa a l’alco-
hol, podríem dir que, en dosis mode-
rades (vi, cervesa, cava...), si no hi ha
contraindicació formal, pot aportar
certs beneficis (l’acció antioxidant
del resveratrol, l’augment en la pro-
ducció del colesterol bo –colesterol-
HDL-, etc.). Tanmateix, en quantitats
elevades, quan el nostre fetge no
l’arriba a metabolitzar, ens pot pro-
duir importants malalties irreversi-
bles (hepatitis, cirrosi, psicosi, mio-
cardiopaties...).

Ús racional de medicaments
Cal seguir les prescripcions
que ens faci el metge quant a

producte, dosi, pauta i durada. Evitar
l’automedicació i rebutjar les recoma-
nacions de medecines o productes
naturals o no que ens facin terceres
persones no professionals.

Prevenció de les infeccions
Cal estar protegits davant d’in-
feccions que poden ser greus,

contra les quals disposem de mitjans

preventius. A partir dels 60 anys, va-
cunació antigripal anual, vacunació
contra la pneumònia del pneumococ
(sovint, prescripció única), i no obli-
dar les dosis de record de l’antitetà-
nica cada 10 anys. Altres vacunes
seran les recomanades per les auto-
ritats sanitàries en casos d’ epidè-
mies, viatges llunyans, etc.

Visites mèdiques quan cal
N’hi ha de diferents tipus. Les
visites de control: amb la pe-

riodicitat que estableixi l’equip de
salut que ens correspon: controlar el
pes, la tensió arterial, la glucèmia
(sucre), el colesterol (greixos), explo-
ració dental (una boca descuidada
pot portar problemes locals, digesti-
us i ser porta d’entrada d’infeccions
greus del cor...), revisió ginecològica,
oftalmològica i auditiva, així com de
la densitat mineral òssia. Visites de
consulta ràpida: quan ens apareguin
signes o símptomes no coneguts o
inhabituals que puguin ser l’expres-
sió d’una malaltia greu encara en
fase precoç, com ara pèrdua de pes
no voluntària, pèrdues de sang per

qualsevol orifici natural, bonyets fins
aleshores desconeguts, episodis fe-
brils de repetició, etc.

Gimnàstica neuropsicològica
Hem de mantenir i retardar el
màxim possible la pèrdua de

facultats intel·lectuals (memòria,
concentració, aprenentatge, habili-
tats motrius, etc.). Cal practicar la lec-
tura, música, cinema, teatre, idiomes,
informàtica, jocs de taula, mots en-
creuats, sudokus, etc. per ajudar a
mantenir les neurones del nostre
cervell en quantitat i qualitat.

El valor de la integració social
La persona és un ésser social
per excel·lència, i no podem

permetre que per culpa de limita-
cions o handicaps determinats dei-
xem de relacionar-nos, cosa que suc-
ceeix més quan ens anem fent més
grans. Sempre que sigui possible cal
integrar-se en entitats socials, cultu-
rals, polítiques, esportives, etc., se-
gons afinitats. En el nostre entorn hi
ha centres cívics i casals que poden
cobrir perfectament aquesta funció.
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