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ble, hi-
d r a t a r - s e  
bé i dormir. “Pe-
rò per aconseguir dormir 
bé cal haver descansat abans el cos i 
la ment, per això cada dia ens hem de 
moure una mica”, continua la fisiote-
rapeuta. A més, assegura amb humor 
que no servirà de res tenir a casa tants 
rotllos de paper de vàter si no ens be-
lluguem prou. “És bàsic beure aigua i 
bellugar-se per tenir bé el sistema di-
gestiu”, matisa. 

És evident que, com més energia es 
té a dins, més necessitat de fer exer-
cici físic hi ha. I no és cap secret que els 
nens de la casa acostumen a tenir una 
energia inesgotable. Per això Vich 
aconsella organitzar-los exercicis amb 
l’objectiu que es cansin. Una bona idea 
seria fer-los fer gimcanes per tota la 
casa. “Es poden fer circuits amb coi-

No hi ha excusa: a 
casa també es pot 
fer exercici
Les xarxes es converteixen en gimnasos online 
amb un munt de possibilitats i classes

Una de les moltes dificultats que ens 
està portant aquest confinament és la 
falta de mobilitat i d’exercici físic. Pe-
rò en realitat des de casa, per petita 
que sigui, hi ha moltes més opcions de 
moure el cos de les que sembla. Un cop 
més és gràcies a les xarxes socials i a 
les plataformes de streaming que 
podem seguir fent activitats dirigides 
des del menjador de casa o des d’una 
habitació i aconseguir els mateixos re-
sultats que si anéssim al gimnàs o sor-
tíssim a córrer al carrer.Per començar, 
des de fa uns dies diferents gurus del 
fitness, com Martín Giacchetta, Paula 
Butragueño i Cesc Escolà, entre molts 
altres, s’han aliat i han creat el perfil 
d’Instagram @yomemuevoencasa, on 
cada dia pengen sessions d’entrena-
ment online que van des de pilates fins 
a càrdio, passant pels exercicis per a 
tota la família. 

També hi ha altres entrenadors 
personals que, a títol propi, ofereixen 
vídeos amb exercicis dirigits a través 
dels seus comptes d’Instagram. És el 
cas de @nataliafitness7, el perfil de 
Natàlia Cuenca, on aquests dies es-
tà penjant diferents circuits per 
poder fer a casa que tenen una 
durada d’entre 15 i 20 minuts. 
A més, també convoca classes 
dirigides en streaming. “És 
una manera que la gent sen-
ti que té la possibilitat de 
fer exercici i no estigui 
sense fer res a casa”, expli-
ca Cuenca, que afegeix 
que aquests vídeos ajuden 
molta gent que potser “no 
té gaires coneixements en 
educació física i no saben 
ni per on començar”. 
L’entrenadora assegura 
que no cal tenir gaire mate-
rial per fer aquests movi-
ments. De fet, “amb un sofà 
i una cadira ja es poden fer 
milions d’exercicis per a les 
cames, els braços o els abdomi-
nals”, assegura. Tot i això, reco-
mana fer les activitats amb mode-
ració, sobretot si la persona tot just 
està començant a fer una mica d’es-
port aprofitant que ha començat el 
confinament. 

Una activitat necessària 
Mantenir l’activitat física cada dia que 
duri el confinament (i, de passada, du-
rant la resta de l’any) és molt impor-
tant i necessari per dues qüestions bà-
siques. D’una banda, segons explica 
Georgina Vich, fisioterapeuta i coor-
dinadora a la unitat de medecina es-
portiva de l’Hospital Quirón, serveix 
per millorar i reforçar el sistema im-
munitari i, de l’altra, per enfortir els 
neurotransmissors, encarregats de re-
gular la dopamina i la serotonina al 
cervell. En altres paraules, són les 
substàncies que ens ajuden a calmar 
i relaxar la ment, dos elements bàsics 
aquests dies. “Fer exercici regula els 
nivells d’estrès (que poden ser molt 
elevats en aquests moments) i alhora 
contribueix a millorar la salut”, re-
marca. A més, afegeix que cal acompa-
nyar l’exercici amb una dieta saluda-

xins a terra, que 
s’hagin d’enfilar als 

llits i saltar o fer corregu-
des pels passadissos”, aconsella. La 

idea és que cada dia es dediqui entre 
una i dues hores a fer activitats físi-
ques, com farien en els períodes de 
temps d’esbarjo a l’escola. Jocs com el 
de fet i amagar també podrien ser una 
bona solució. “Necessiten cremar 
molta energia”, remarca. 

Adolescents i grans 
Pel que fa als adolescents i als adults 
joves, Georgina Vich diu que en 
aquest cas sí que es poden fer exerci-
cis d’alta intensitat, que són els que 
duren entre 30 i 45 minuts i que es po-
den trobar a YouTube en gran multi-
tud de canals, com els que tenen you-
tubers famosos com Patry Jordan o 
Ale Estefanía, amb milers de segui-
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Per començar, si ja ets soci 
d’algun gimnàs, pots informar-
te de si ha organitzat sessions 
d’activitats dirigides online. Hi 
ha centres com el Club 
Metropolitan o el Yoga One Dir, 
entre d’altres, que ja tenen 
preparat tot un programa de 
classes perquè els seus socis no 
trobin a faltar les rutines 
setmanals. 

D’altra banda, a YouTube hi 
ha una sèrie de canals 
especialitzats que fa temps 
que tenen molt bona acollida. 
Un dels més coneguts és el 
Gymvirtual de Patry Jordan, 
on hi ha una gran selecció de 
vídeos, des d’aeròbic i 
estiraments fins a consells 
per guanyar musculatura o 
perdre greix. 

Si ets dels que tenen una 
bicicleta estàtica a casa, pots 
provar el canal de David 
Aguado, especialitzat en 
sessions de cicle indoor que 
et faran suar de valent. I una 
altra opció que també té molts 
seguidors és el ioga, amb 
canals com els de la instructora 
Xuan Lan, amb classes de 
diferents nivells i intensitat. 
Un altre més pensat per als 
petits de la casa és el canal 
Yogic, on es fan sessions molt 
senzilles i il·lustratives de ioga 
per a nens.

QUINES OPCIONS TINC?
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Nens en forma  
a cop de daus
Dos entrenadors de futbol infantil de Múrcia 
adapten jocs per mantenir actius els jugadors

format joc és una manera “d’emmasca-
rar” l’activitat física, perquè tan joves 
no sempre se’n té constància.  

El futbol en un joc de cartes 
L’ARA ha revisat altres jocs de temàtica 
futbolística. Un dels que va tenir més re-
corregut és de cartes: es diu Gol! i té ori-
gen italià. El van idear l’any 2000 Mar-
co Maggi i Francesco Nepitello, més co-
neguts per haver estat els caps pensants 
al darrere de La Guerra de l’Anell, un joc 
basat en el llibre de Tolkien El senyor 
dels anells, considerat el millor joc so-
bre el tema que s’ha fet mai. 

L’any 2014 l’empresa Devir va fer-ne 
una edició a Catalunya. “Vam pensar 
que podríem publicar-lo, ja que a Itàlia 
i a Polònia es continuava venent bé des-
prés de tants anys. Tenim un catàleg de 
més de 200 jocs i no en teníem cap amb 
aquesta temàtica”, explica a l’ARA Xa-
vi Garriga, director editorial. N’han ve-
nut 6.000 exemplars, una xifra “que no 
està malament però que tampoc és es-
pectacular”. Garriga reconeix que “els 
jocs físics sobre esports (deixant de 
banda els de carreres) no solen tenir 
gaire èxit”. A Anglaterra, l’empresa 
Drumond Park també va comercialitzar 
un joc per a dues persones que es deia 
Flip Football!  

Gairebé 75 anys de Subbuteo 
Però quan es parla de jocs de taula de 
futbol, hi ha un nom que destaca: el 
Subbuteo. El va dissenyar Peter Adolph 
l’any 1947 i durant anys va anar agafant 
popularitat i perfeccionant-se. L’edició 
que va quallar més va entusiasmar di-
verses generacions entre els anys 1981 
i 1996. L’any 2012, després de més d’una 
dècada sense noves edicions a les boti-
gues, Subbuteo va modernitzar el seu joc 
i va treure’n una nova versió.◆

Un nen i una nena fent exercici amb la seva mare en ple confinament. 

El confinament està traient del calaix 
iniciatives perquè tothom es mantin-
gui actiu. Una de les més originals i 
pensada per als futbolistes més petits 
ha sorgit de les inquietuds de Javier 
Gil González, jugador i entrenador de 
l’Escola de Futbol San Miguel, a Múr-
cia, que ha transformat el joc de l’oca 
per introduir-hi exercicis físics com 
abdominals, salts o elevacions de ca-
mes i genolls. Gil és mestre d’educació 
física i ha trobat en el tauler de l’oca 
el millor vehicle per mantenir en for-
ma la canalla. “Buscava la manera que 
els meus jugadors es mantinguessin 
en forma, amb la il·lusió de tornar als 
entrenaments tard o d’hora”. “Per als 
nens, el treball de la condició física sol 
ser avorrit i. Per la via lúdica tot és més 
atractiu, i els exercicis es converteixen 
en un repte”, diu. La seva intenció és 
que els nens “no deixin de fer coses a ca-
sa” i que “passin una estona divertida”. 
Algun club, com el CF Torre Levante va-
lencià, ja s’hi ha interessat en la idea. 

Un company i tècnic d’un equip ale-
ví del Lorca Deportiva, també a Múrcia, 
i també professor de Primària, Marcos 
Giménez, va reformular el Trivial per 
fer el mateix. “És un joc conegut i, a més, 
era senzill de seguir”, explica a l’ARA. 
Giménez ha recreat el tauler, les fitxes 
i els formatgets. Planteja diferents exer-
cicis per a cada color, com flexions, salts 
laterals, skipping o jumping jacks. La 
idea és que la canalla, per les ganes de 
guanyar, s’estimuli amb “la competèn-
cia per aconseguir més formatgets” i, de 
retruc, “guanyin en salut”. Fer-ho en 
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dors, i que ja estan 
produint continguts 
pensats especial-
ment per a aquests 
dies de confinament. 

“En aquests exercicis es treballa la 
força i el càrdio i no acostuma a caldre 
gens de material”, explica. La fisiote-
rapeuta creu que és important que els 
adults, molts dels quals aquests dies 
estan fent teletreball, es moguin de la 
cadira i caminin per casa, pels passa-
dissos, uns minuts cada hora, a ban-
da de fer una hora d’exercici més in-
tens al dia. 

Finalment, pel que fa a la gent 
gran, l’experta recomana que facin 
exercicis de mobilitat articular i que 
intentin bellugar totes les parts del 
cos perquè no es quedin anquilosa-
des. “Han de ser exercicis suaus que 
moguin la musculatura i oxigenin el 

cos”, explica Vich, 
que aconsella que cada hora s’aixe-
quin per caminar pel passadís de casa 
o vagin fins a la cuina o el lavabo. “El 
que s’ha d’evitar és que els surtin lla-
gues, petites úlceres, edemes o cames 
inflamades”. A més, recomana no 
perdre musculatura: “Una setmana 
sense moure’s et pot fer perdre entre 
el 7% i el 8% de la massa muscular, i 
això encara és més elevat en la gent 
gran”, explica. De fet, el Col·legi de Fi-
sioterapeutes de Catalunya ha publi-
cat un document on s’explica de ma-
nera gràfica els millors exercicis que 
poden fer les persones grans durant 
aquests dies de quarantena.◆

#fisiodesdecasa
#salutacasa

El Col·legi de 
Fisioterapeutes de 
Catalunya  
ha publicat unes 
infografies amb 
recomanacions 
d’exercicis  
per fer a casa.  
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE 

CATALUNYA   
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