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L’

emoció de la ràbia té molt mala
premsa. Se la considera impròpia de
persones civilitzades. Tot i això, qui
ho creu comet un error: confon l’emoció amb
la gestió de l’emoció.
Anem pas a pas. La ràbia com a tal és un fe
nomen primari que no podem evitar sentir i,
per això mateix, ni és bona ni és dolenta. El
que pot ser més o menys respectable o més o
menys prosocial és el que farem després de
sentir aquesta ràbia. La ràbia ens pot induir a
agredir físicament o verbalment a qui ha fet
unacosaquehaprovocataquestaemoció.Pe
ròlaràbiatambéenspotportara“lluitar”pels
drets humans, a dedicar la nostra vida al paci
fisme i la reconciliació o –com diuen aquests
dies molts professionals sanitaris emprant un
vocabulari més aviat bèl∙lic–, barallar sense
treva contra la bestiola, com molts anomenen
el virus que està causant tants danys.
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Elogi de
la ràbia

Els consells d’oftalmòlegs i òptics per evitar
la fatiga visual i la síndrome de l’ull sec

Teletreball: així
danya els ulls
MAYTE RIUS Barcelona

E

l confinament ha fomen
tat el teletreball i el lleure
digital. Segons una en
questa feta per la compa
nyia Toluna, un 68% dels treballa
dors estan teletreballant des de ca
sa, des d’un ordinador, un portàtil o
directament des del mòbil.
I quan deixen de teletreballar,
admetenquetambépassenlamajor
part del temps de lleure davant una
pantalla. Hi ha una factura sobre la
nostra visió, alerten diversos ex
perts en oftalmologia i òptica. Es
produeixfatigavisualisíndromede
l’ull sec.

Allunyarnos de la pantalla. En el
cas del mòbil o les tauletes, la dis
tància d’observació s’hauria d’allar
gar a com a mínim 35 centímetres,
perquè sinó s’estarà fent un esforç
excessiu en la convergència i d’en
focament dels ulls.
En el cas de les pantalles d’ordina
dor, la distància visual òptima hau
ria de ser entre 4050 centímetres
per a portàtils i entre 60 i 70 centí
metres quan es tracta d’un ordina
dor de sobretaula.
Pantalla inclinada i baixa. Col∙locar
la pantalla d’ordinador lleugera
ment inclinada (uns 20 graus) i per
sota de l’altura dels ulls, perquè la
musculatura que mou els ulls està
dissenyada per convergir quan
abaixem la vista en mirar de prop. A
més,enabaixarlavista,lapartsupe
rior dels ulls queda coberta per les
parpelles, amb la qual cosa la llàgri
ma s’evapora menys i els ulls es res
sequen menys. I un tercer avantat
ge: si s’és usuari de lents progressi
ves, no cal aixecar tant el cap per
mirar la pantalla.
Cal vigilar amb els reflexos. Poden
causar fatiga ocular. Que les fonts
dellumpròximes,comlesfinestres,
noprovoquinenlluernamentdirec
te ni reflexos a la pantalla.

Avui us vull proposar d’estar orgullosos de
sentir ràbia. Si la sentiu és perquè us perme
teudesentirdoloriaixònonomésésvàliddu
rant aquestes setmanes de pandèmia, en què
correm cert risc d’acostumarnos a les xifres
diàries de persones mortes. Perquè la ràbia,
l’emoció, és com un d’aquells llumets que
portem al cotxe i que ens avisa que alguna co
sa va malament. Ens indica que algú o alguna
situació ens han fet mal. I, si fem atenció a
aquest indicatiu, podrem posar els mitjans
per solucionar allò que ens va fer mal.
Us proposo de reconèixer la vostra ràbia
com una cosa que reflecteix la vostra sensibi
litat i la vostra humanitat. Però, sobretot, avui
us proposo vies prosocials per gestionar la
vostraràbia,viesqueusserveixinialhoraser
veixin al bé comú. Sense ser sanitaris, hi ha
moltsfrontsenquètotspodemlluitaraquests
dies i molts problemes per resoldre: les difi

cultats que tenen les persones grans que vi
uen soles, l’aïllament atroç que viuen els
col∙lectius que ja eren vulnerables abans del
confinament,l’estigmaorecelambquè,sense
ser conscients i sense volerho, mirem alguns
col∙lectius per si ens encomanen, i tantes d’al
tres situacions. Causes en què ens podem in
volucrar i que permetran canalitzar la nostra
ràbia.
Només hi ha una via molt poc aconsellable
per gestionar la nostra ràbia i és la de trobar
un boc expiatori i descarregarhi totes les
emocions acumulades. És una via extraordi
nàriament inútil, perquè no canviarà res. No
mésserviràperdesfogarnos.Aixídoncs,sius
sembla, reconegueu la vostra ràbia com una
cosa noble i convertiula en un esforç, encara
que sigui petit, per millorar el vostre entorn.

Exercicis per prevenir riscos per a la salut
en persones que realitzen teletreball
ESPATLLES

La regla 202020. Una altra de les
recomanacions més repetides per
cuidar els ulls és la de prendre’s les
pauses en el teletreball com una
obligació. I una bona manera és du
ent a terme la regla 202020. Es
tracta d’una tècnica molt senzilla
per la qual després de cada 20 mi
nuts d’activitat visual en distàncies
curtes, s’han de descansar i mirar
fora de l’escriptori durant 20 se
gons, i enfocar una cosa que es trobi
a uns 20 peus de distància, és a dir, a
uns 6 metres.
Vigila com seus. La postura no ha de
ser forçada i cal mantenir els angles
rectes entre l’esquena, la cuixa i la
cama, així com entre braç i avant
braç. Respecte de la pantalla, d’un
ordinador de taula o d’un portàtil,
ha d’estar elevada (lleugerament
per sota de l’altura dels ulls) i la per
sona s’ha de mantenir allunyada,
mínim mig metre de distància.c

CAMES
1 Poseu-vos dempeus contra un moble ﬁx i,
alternativament, aixequeu un peu de terra
per mobilitzar les articulacions: malucs,
genolls i turmells

1 Acosteu un braç cap al pit per estirar
2 Desplaceu els braços cap endarrere
la musculatura que envolta la part posterior per estirar la musculatura de la part
de l’espatlla. Gireu-lo lleugerament
anterior de les espatlles i els pectorals
amb la zona mitjana de la esquena

Mai a les fosques. Si no és bo tenir
un excés de llum i reflexos sobre la
pantalla, tampoc no ho és mirar
pantalles a les fosques. Cal mante
nir l’estímul de la visió perifèrica: és
important mantenir llum ambient.
Parpelleja sovint. Parpellejar més
és fonamental per mantenir la hi
dratació ocular.Normalmentlafre
qüència de parpelleig és d’almenys
15 vegades per minut, però davant
les pantalles baixa a 5. En concret,
una persona pot arribar a estar tan
absortaenelcontingutd’unapanta
lla que amb prou feines parpelleja
una vegada cada deu segons, amb la
qual cosa es produeix sequedat
ocular i per tant pèrdua de qualitat
visual, incomoditat i irritacions. La
conseqüènciaderenunciaraaquest
parpelleig freqüent és un risc més
gran de contreure la síndrome de
l’ull sec, una alteració de la superfí
cie ocular que s’origina per la falta
de producció de llàgrima o per una
llàgrima de poca qualitat que s’eva
pora ràpidament.
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2 Recolzeu les mans contra una cadira
estable i esteneu el genoll per contreure
els músculs de la cuixa

ESQUENA
1 Aixecant un braç per sobre del cap,
inclinineu-vos cap a l’altre costat.
Heu de sentir com se separa la zona
de les costelles

2 Gireu suament l’esquena en qualsevol
de les dues direccions amb l’ajuda del
respatller de la cadira. Dirigiu el cap
i la mirada cap al costat on feu
la rotació

3 Utilitzant la mateixa cadira, amb els peus
separats a l’amplada dels malucs, realitzeu
un esquat: acció com d’asseure’s i aixecar-se
de la cadira sense arribar a recolzar-hi el pes
del cos

CLATELL I COLL
1 Inclineu lleugerament el cap fent servir
la mà per guiar suament el moviment
per estirar els músculs del coll. No és
necessari fer molta força, relaxeu l’espatlla
i tot el braç
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2 Inclineu suament el coll cap endavant
i cap endarrere, sense causar-vos dolor.
Això estira els ﬂexors i extensors del coll.
Aproﬁteu-ho per tancar els ulls i us
4 Des de la posició dempeus, alterneu
moureu sense restriccions
passes amples enrere i ﬂexioneu el genoll
con si volguéssiu acostar-lo a terra
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