Salut mental i Voluntariat en línia
PER SABER-NE MÉS. SALUT MENTAL I PANDÈMIA

Què és la salut mental?
L’OMS defineix la salut mental com a un estat de benestar en el qual la persona és
conscient de les seves pròpies capacitats i pot afrontar les tensions de la vida, pot treballar
de forma productiva i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat.
De la mateixa manera que al llarg de la nostra vida podem tenir alguns problemes de salut
física, també en podem tenir de salut mental. De fet, una de cada quatre persones és
susceptible de tenir algun problema de salut mental en algun moment de la seva vida.
Això significa que tenir un diagnòstic de salut mental no és per si mateix un impediment
per tenir una vida normal.
En general, els trastorns mentals es caracteritzen per una combinació d'alteracions del
pensament, la percepció, les emocions, la conducta i les relacions amb els altres.
El canvi de paradigma des del model biomèdic cap al model bio-psico-social permet
afirmar que la salut mental té a veure amb:
- Com ens sentim amb nosaltres mateixes.
- Com ens sentim amb les altres persones.
- De quina forma responem a les demandes de la vida.

Salut mental i pandèmia
Amb la pandèmia, estem vivint una situació d’emergència sostinguda.
La incertesa, l’aïllament, el no poder acomiadar-nos d'éssers estimats quan morien, la
pèrdua de salut, aturar de cop les nostres activitats, la manca de les relacions socials i de
la calidesa del contacte humà, el canvi en les formes de treballar, de cuidar, de participar…
Enfrontar-se a quelcom tan desconegut i amb efectes tan devastadors davant els quals no
teníem prou coneixements ni recursos.
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Ens hem vist amenaçades, vulnerables i fràgils. Tot plegat ha esdevingut un impacte
important en la nostra salut mental.

Com cuidar de la nostra salut mental durant la pandèmia
Davant la situació d'excepcionalitat que estem vivint, apareixen diferents emocions,
algunes d’elles molt intenses que ens poden generar malestar.
Cada persona ho viurà de forma diferent, segons les circumstàncies de cada una i també
en la mesura que vagin succeint els esdeveniments.
Per aquest motiu, volem aportar el nostre granet de sorra, i ajudar en la mesura del
possible a totes les persones, per a que la situació actual sigui més tolerable i cada persona
pugui respondre de la forma més saludable possible.
Aquestes són unes recomanacions generals, però cada persona haurà de trobar que és el
que la pot ajudar en aquests moments tan excepcionals i mai viscuts.

1. Fonts d'informació sobre la COVID-19 de Catalunya
En el moment actual hi ha una sobre-informació constant a través de diferents canals de
comunicació i de xarxes socials.
Per això, es recomana consultar informació sobre la COVID-19 a través de canals oficials
i/o contrastats, com ara CANAL SALUT GENCAT
Una opció pot ser regular la quantitat de temps que dediques a estar informada. Pots triar
una hora al dia per fer-ho i poder conèixer les novetats més recents.
Si dediques més temps del necessari, i et deixes endur pel flux constant d’informació,
podries sentir com l’angoixa augmenta.
També és important que evitis escampar rumors o informacions falses, explica només
informació contrastada amb els canals oficials. Evita també parlar permanentment del
tema.
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2. Com ens podem comunicar entre nosaltres
Si estàs sol/a
Pots aprofitar el mòbil per estar amb contacte amb la família, amistats, persones
importants per tu. Encara que no puguis veure les persones que estimes i tocar-les, sí
que les podem veure virtualment i parlar amb elles, veure les seves cares i conèixer de
primera mà com es troben.
El WhatsApp permet fer videotrucades (amb un màxim de 8 persones), però veuràs que
en el teu mòbil pots descarregar-te diferents aplicacions per poder fer videotrucades.
Si vius en companyia
Aquesta situació, és una prova per la convivència amb les persones que conformen la
nostra llar, ja sigui familiars, parella, filles i fills o companyes de pis.
Pot ser que la convivència durant el confinament pugui o hagi pogut generar estrès.
Què podem fer en aquesta situació?
Ara no és el moment de demanar a l’altra persona que canviï si hi ha algun aspecte o algun
conflicte no resolt. Entendre a l’altra persona és important, ja que cadascú viu aquesta
situació de forma diferent.
Comunica com et sents i que és el que necessites, tot deixant espai a l’altra persona per
conèixer també les seves necessitats.
Intentem cercar els punts en comú amb les persones amb les que convivim en lloc de
centrar-nos en les diferències i discrepàncies.
En la mesura del possible, busca espais individuals o activitats individuals, i dona espai a
l’altra persona, si ho necessita.
També podem compartir activitats grupals que puguin ser satisfactòries per tothom, com
ara jugar, cuinar en equip, fer esport, veure alguna peli o sèrie….
Si tens fills/es:
Si tens infants una bona forma d’explicar-ho, si són de poca edat, és a través d’un conte,
s’han elaborat diferents
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Per saber si l’infant l’ ha entès, podem preguntar-li si li ve de gust que en faci un dibuix i
ho expliqui a una altra persona.
Si l’infant és més gran, ho haurem d’explicar de forma clara, amb paraules senzilles i
adaptades al nivell verbal de cada menor i circumstàncies de cada família, sense afegir
més por i amb termes positius.
3. Si creus que tens COVID-19
Contacta amb el teu centre de salut. El personal sanitari et donarà les indicacions
adequades. Confia en el personal sanitari i no et deixis portar per l’alarmisme.
4. “La meva salut”. Una aplicació que et pot ser útil
Pots fer ús de l’aplicació LA MEVA SALUT per agilitzar els teus tràmits amb els centres de
salut. Dedica un temps per veure com funciona i dona’t d’alta, en la mateixa web o trucant
al 900 053 723.
5. El teu dia a dia
Vivim en una societat on tot és immediat, orientada a la rapidesa i al resultat, on sovint
ens falta temps per fer tot el que se'ns demana, i on pot resultar difícil, de sobte, aturarse.
Intenta donar-li la volta a la situació i aprofita aquest temps per tu, per cuidar-te, per
cuidar les teves relacions.
Per fer-ho, és important que tinguis hàbits saludables, estructura horària i el temps
ocupat.
A continuació et proposem algunes idees per aconseguir-ho:
✓ Segueix amb les teves rutines habituals de son i d’alimentació. És a dir, intenta
aixecar-te i anar a dormir a l’hora que ho feies, així com continuar amb el número
d’ingestes i els horaris dels àpats.
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✓ Continua amb hàbits d’higiene: dutxa’t diàriament i vesteix- te com si anessis a
sortir al carrer.
✓ Estructura’t el dia: programa activitats a fer (ordenar, netejar, cuinar, llegir, tocar
un instrument, veure pel·lícules, teletreballar, contactar familiars o amistats,
escriure, ballar, cantar, aprendre coses habilitats noves, com per exemple, un
idioma...) Aquest temps de pandèmia ha incrementat l’oferta formativa en línia i
podem trobar cursos i tallers, molts d’ells gratuïts, de temes que ens poden
interessar. Podem aprofitar el temps lliure per mirar d’aprendre coses noves o
millorar habilitats que ja tenim. Aprendre coses noves ajuda a mantenir en forma
el nostre funcionament cognitiu.
✓ Mantingues hàbits saludables: sovint el confinament porta a beure o fumar més
de l’habitual.
✓ Mou-te o relaxa’t. Realitza exercici físic (adaptat a les teves possibilitats) o fes
meditació. Connecta amb el teu cos, escolta’l i cuida’l
✓ Aprofita el temps per parlar amb els altres: tot el temps que et falta en el dia a dia
habitual per veure s les amistats o familiars, aprofita per fer-ho ara via
videotrucada.
✓ Deixa’t sorprendre per la teva creativitat, dibuixa, pinta, fes polseres, collars,
escultures..
✓ Posa’t al dia de les activitats d’oci virtuals, hi ha moltes opcions en línia; tens
visites per museus, espectacles de teatre, música, pel·lícules, llibres..
✓ Si tens un balcó, terrassa, terrat, aprofita-ho! Pren l’aire, pren el sol.. Si no és així,
gaudeix de les finestres de casa teva. Observa les vistes, respira… Si pots comunica
amb el teu veïnat.
✓ Si tens una mascota, aprofita per dedicar-li estona de qualitat, mima-la! Segur que
ella també ho farà.
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6. Gestió emocional
Donades les circumstàncies actuals d’incertesa, és normal que s’accentuïn emocions que
ens generen malestar com ara la por, l’ansietat, l’avorriment, la tristesa i la ràbia.
És important que ens permetem sentir totes les emocions, tant les que ens generen
benestar com les que ens generen malestar.
No hi ha emocions negatives ni emociones positives, ja que totes tenen una funció en
nosaltres i ens volen dir alguna cosa.
A continuació us aportem una petita pista sobre què ens pot aportar cada emoció bàsica,
per poder-li un sentit a tot allò que aneu sentint i per animar-vos a continuar reflexionant
sobre totes les emocions que puguin sortir.
Què podem fer amb aquestes emocions que estem sentint?
Converteix-les amb les teves aliades! Una opció seria, escoltar-les, permetre sentir-les,
viure-les amb curiositat i entendre què et volen dir. D’aquesta manera podràs gestionar
les emocions de manera que aquestes esdevinguin adaptatives a la situació actual que
estem vivint.
Una gestió adequada de les emocions et permetrà influir en com sents aquestes emocions,
quant de temps duren, com les vius i com les expresses.
Tanmateix, si no fem una bona gestió de les nostres emocions, això pot tenir
conseqüències en nosaltres, com ara bloquejar-nos, tapar-les amb conductes addictives,
generar-nos agressivitat, desbordar-nos...
Potser a vegades predomina la por a la incertesa davant les notícies o les mesures de
seguretat sanitària que es van prenent de forma canviant.
Altres vegades, pots sentir ràbia davant les decisions que s’estan prenent amb les quals
no estàs d’acord.
També pots sentir tristesa per no poder veure les persones que estimes o per allò que has
perdut de la teva rutina habitual.
I per últim, pots sentir alegria participant d’alguna activitat que t’agradi o compartint
moments amb les persones ja sigui de forma presencial, a través del telèfon o virtual.
Investiga que et volen dir cada una d’aquestes emocions i que t’aporten.
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7. Algunes estratègies per afrontar l'estrès
A continuació detallem una sèrie d’estratègies per fer front a la gestió emocional. Això no
vol dir que s’hagin de fer totes, cada persona pot triar la que més cregui que s’adapti a la
seva forma de ser i a les seves circumstàncies.
✓ Practica mindfulness.
Són molts els estudis científics que avalen l'eficàcia de la pràctica de mindfulness per tal
de gestionar o prevenir moments d’estrès, ansietat o simplement en els que ens sentim
desbordats per alguna situació i/o emoció. Recorda que ho pots fer formalment, amb
gravacions guiades que pots trobar a Youtube, Petitbambou o altres aplicacions i
plataformes), i també informalment (fent qualsevol cosa: es tracta simplement de fer-ho
conscientment, en el aquí i l’ara, des d’una actitud de curiositat, amabilitat i d’agraïment.
Per exemple, menjant, dutxant-te, netejant, parlant amb els teus familiars, jugant a un joc
de taula, cosint, fent ganxet, fent exercici…Pots fer mindfulness en qualsevol moment!
✓ Practica exercicis de relaxació
Un bon recurs són els exercicis de relaxació muscular de Jacobson. Poden ajudar-te a
destensar aquelles parts de cos que estan sobrecarregades i també poden ser una eina
molt potent per ajudar-te a conciliar el son o combatre les migranyes.
✓ Prova d’escriure
Si vols pots fer un petit diari sobre com et sents, l’escriptura és una eina terapèutica molt
útil. T’ajudarà a fer la gestió emocional adequada que hem estat comentant. També pots
optar per escriure relats inventats, poemes… el que vulguis!
✓ Fes servir l’humor com a eina per gestionar les teves emocions.
L’humor ens pot ajudar a reduir l'estrès d’aquests moments, relativitzar els nostres
problemes i distanciar-nos d’ells.
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Com ja hem vist anteriorment, és normal que ens aquests dies puguis presentar emocions
diverses durant el dia, és normal que puguis tenir por, confusió i estrès, i això pugui
afectar a la teva salut mental.
Un primer pas, és reconèixer els símptomes, i si tens oportunitat, poder-los compartir
amb persones de confiança del nostre entorn i/o amb personal sanitari.
Compta amb el suport del personal tècnic de salut mental referents en el moment que ho
necessitis! Volen ajudar-te. Deixa’t ajudar

8. Estàs confinada amb algú que et fa mal? Estàs patint maltractament
psicològic o físic?
Si la teva salut o la teva vida estan en risc, no dubtis en trucar al telèfon d'atenció contra
la violència masclista 900 900 120 És un servei gratuït i confidencial, que funciona les
24h del dia i del 365 dies de l’any.
Si pots, escriu o parla amb persones de confiança. És important que almenys una persona
externa de confiança ho sàpiga.
9. Afrontament positiu
Prova de tenir una visió comunitària del que estàs vivint. Gràcies al sacrifici personal
d’estar confinades i/o limitar les nostres interaccions socials, estem fent un bé, no només
per nosaltres mateixes sinó també per la nostra comunitat. Ens estem cuidant els uns als
altres i estem contribuint a evitar més contagis i per tant, estem salvant vides
10. Altres recursos
OBERTAMENT
SALUT MENTAL CATALUNYA
GESTIÓ EMOCIONAL.CAT
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