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S a l u t

Exercici físic i salut

L’exercici físic practicat regular-
ment (almenys tres cops per set-
mana), fet en un ambient aeròbic 
(en contacte amb l’oxigen), de 
característiques isotòniques (fent 
ús simultàniament de grans mas-
ses musculars amb contraccions 
i relaxacions repetides) i evitant el 
sobreesforç, NO és contraindicat 
en cap persona, tingui la malaltia 
que tingui.

Per posar un exemple, l’exercici 
físic (com ara caminar entre trenta 
i seixanta minuts al dia) disminueix 
les possibilitats de patir una malaltia 
cardiovascular, evita les recurrènci-
es si ja se n’ha produït una, ajuda a 
controlar el pes (juntament amb una 
dieta equilibrada) i té un efecte po-
sitiu sobre altres factors anomenats 
de risc; per exemple, fa baixar el su-
cre (molt important en els diabètics), 
fa que disminueixi la pressió arterial 
(molt important en els hipertensos) i 
ajuda a controlar els nivells de co-
lesterol i triglicèrids (conjuntament 
amb una dieta pobra en greixos).

És molt important adaptar la pràc-

tica de l’exercici físic a l’edat, a les 
malalties que pateix la persona i a 
les condicions laborals, d’horaris i 
d’espai, així com també a les condi-
cions meteorològiques existents.

Diuen els experts que caminar una 
hora diària a un ritme constant i per 
terreny pla, nedar trenta minuts o 
anar en bicicleta trenta o quaranta-
cinc minuts són les modalitats més 
adequades per a les persones més 
grans. Per als més joves, amb més 
entrenament i que no pateixin artro-
si ni altres patologies osteomuscu-
lars, la marxa ràpida, córrer, nedar 
o fer ciclisme són les modalitats 
més adients i saludables.

La gent que pot practicar alguna 
d’aquestes modalitats d’exercici 
físic es troba molt millor, tant físi-
cament com psicològicament. Per 
això des d’aquí us animo a fer exer-
cici d’una manera regular.

Salut!
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Un dels millors 
«medicaments», que 
no necessita recep-
tes, que es pot donar 
a tothom i en totes les 
edats i que és acon-
sellable de «pren-
dre» regularment és 
la pràctica d’alguna 
de les modalitats 
d’exercici físic.


