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Grup Exercici Físic i Salut de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC) 
 
DECÀLEG PER EVITAR MALESTARS FÍSICS I EMOCIONALS DERIVATS 
DE LES FESTES NADALENQUES  
 
 
Finalitzada la campanya de vacunació antigripal, els professionals d’atenció primària 
s’enfronten cada inici d’any a un nou repte: les conseqüències de les festes de Nadal. I 
és que el que inicialment era una festa religiosa, ha esdevingut un motiu de consum 
desmesurat, amb importants seqüeles per a la salut física i emocional dels ciutadans. 
Una espiral que, a més, cada any comença abans (amb els “sopars d’empresa” i les 
compres anticipades), allargant-se fins a les rebaixes, quan la targeta de crèdit i la 
bàscula passen factura. 
 
Excessos en el menjar 
Cada Nadal s’incrementen les consultes per descompensacions metabòliques arran els 
excessos a taula. Així, les crisis hipertensives i atacs de feridura en hipertensos, els 
comes en diabètics, les crisis de gota, les angines de pit, els infarts o els edemes aguts 
de pulmó en cardiòpates acostumen a ser freqüents en aquestes dates. Es relaxen les 
recomanacions dietètiques habituals, ja que als àpats no falten calories a dojo, greixos i 
sal. 
 
El guany de pes pot arribar als 4-5 kg durant aquestes festes en què els dinars no acaben 
fins les 6 de la tarda i durant les quals pràcticament no es practica exercici físic. 
 
Crisis emocionals 
En l’esfera emocional, els dols es fan més difícils, les absències de familiars més 
notòries i les males relacions amb familiars i parents més evidents. Algunes persones, 
malgrat viure en precarietat econòmica, llencen la casa per la finestra, encara que sigui a 
costa de demanar crèdits, que no saben com pagaran. Aquests individus acostumen a 
consultar les crisis d’angoixa i insomni. 
 
Persones grans que viuen soles, famílies monoparentals  i el col·lectiu immigrant són els 
més vulnerables. 
 
Alcohol i drogues 
El consum de begudes alcohòliques és superior a l’habitual i les seves nefastes 
conseqüències, conegudes per tots. 
En els darrers anys, s’està posant de moda iniciar-se la nit de cap d’any en el consum de 
cocaïna, una droga molt assequible en el nostre entorn i amb greus seqüeles per a la 
salut. 
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Els membres del grup de treball Exercici Físic i Salut de CAMFiC proposen una sèrie 
de recomanacions pràctiques per evitar que els excessos nadalencs malmetin la nostra 
salut: 
 
1.- Moderar la ingesta d’alcohol durant les festes, no beure si hem de conduir i no 
prendre drogues en cap cas. 
 
2.- Limitar el consum de torrons i altres postres hipercalòriques, suprimir els aperitius, 
intercalar verdures i hortalisses en els plats (una bona presentació ajuda a fer-los 
atractius), evitar els segons amb molt greix i servir racions petites. 
 
3.- Aprendre a interpretar els etiquetatges. Malfiar-se dels “apte per a diabètics i dels 
“light”. És millor preparar menús estàndard adaptats a la patologia que es pateixi però 
que pugui consumir tota la família. 
 
4.- Durant les festes s’han de continuar prenent els fàrmacs que ens ha prescrit el nostre 
metge (anar amb compte amb les interaccions amb l’alcohol; si té dubtes, consulti als 
professionals sanitaris). 
 
5.- Intentar mantenir una activitat física regular tot l’any, la constància és bàsica per 
assolir-ne els beneficis i mantenir-los. Cal buscar una activitat adequada a la condició 
física, la patologia concomitant l’edat i els gustos personals. Hi ha una d’apte per a 
tothom (el seu metge de família el pot aconsellar).  
 
6.- El 20% dels nens catalans pateixen obesitat o sobrepès. A l’hora de fer la carta als 
Reis, evitar regals que fomenten el sedentarisme, com video-consoles. Un bon regal per 
aquestes festes pot ser una bicicleta.  
 
7.- Quant als adults, també la bicicleta (no només per al lleure actiu, sinó també per als 
desplaçaments habituals) o bé material esportiu una inscripció a una activitat física 
dirigida poden ser bones opcions a l’hora de regalar salut. 
 
8.- Celebrar el Nadal no és una obligació. Aquelles persones que estan passant un dol 
poden precisar de suport emocional, i en alguns casos farmacològic. Cal doncs una 
consulta si els seus símptomes empitjoren en acostar-se aquestes dates assenyalades. 
 
9.- Planificar i controlar les despeses extra que comporta el Nadal pot estalviar 
problemes posteriors (no només per pagar els deutes, sinó també malestars psíquics 
derivats).  
 
10.- L’Any Nou pot ser un bon moment per proposar-se millorar alguns hàbits, com 
deixar de fumar, perdre pes o incrementar l’exercici. Sens dubte, al seu centre d’atenció 
primària, trobaran el suport que necessiten per sortir-se’n amb èxit. 
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