
Salut Les festes desafien el benestar físic i mental Reportatge

Sobreviu re al Nadal
DEC~,LEG ¯ Els metges de capsalera ofereixen una desena de consells per evitar els malestars físics i
emocionals durant les festes EXCESSOS. ~,pats interminables i despeses exagerades es tradueixen en
sobrep~s i angoixa TRISTES.¿.. Les consultes per angoixa augmenten durant aquestes dates

Marta Ciércoles
BARCELONA

p
er molt que ]a publicitat,
el cinema iles convenci-
ens s’entestin a seguir
presentant el Nadal com
a sin5nim d’alegria,

calor familiar ibon rotllo general...
el cert és que cada cop més persones
viuen aquests dies com un periode
d’estr~s, ansietat i tristor. Unes jor-
nades en qu~ les digestions no s’aca-
ban mal i s’ajuntan unes amb les al-
tres, la tensió arterial puja pels nú-
vols i, a sobre, es gasta més que mal
per guanyar més quilos que mal. Per
Nadal tot és excessiu: el menjar, el
beure, els regals, les despeses,
l’amor familiar... Tot ha de ser tan
perfecte i harmoniós que qui no pot
assolir aquest grau de perfceció se
sent més desgraeiat que mal. "Les
dues últimes setmanesja hem co-
menqat a rebre pacients que es
posen a plorar a la consulta", expli-
ca la doctora Montserrat Romague-
ra, metgessa de capqalera del CAP
Ca n’Oriac de Sabadell.

"Quan arriba el desembre, arrcn-
caria la fulla del calendari", li va
confessar una pacient fa pocs dies a
la doctora Romaguera. Moltes
d’aquestes persones-sovint dones-
han perdut la parella, un fE o algun
altre familiar i no tenen ganes de ce-
lebracions. Aquesta tristor no s ar-
regla amb una recepta d’ansiolitics.
Necessiten sentir-se escoltades",
explica la doctora. Cada cop hi ha
més persones que es troben en situ-
acions d’aquest tipus. Per exemple,
molts immigrant s que tenen famili-
ars molt propers (marit, fills,
pares...) a milers de quli5metres de
distancia. En aquests casos, de ve-
gades la llunyania s’intenta com-
pensar amb grans regals. I a la tris-
tor s’hi afegeLxl’angoixa de gastar
més del que la prSpia economia per-
sonal permet.

La doctora Montserrat Romague-
ra és la coordinadora del grup
d’exercici fisic i salut de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Co-

El Nadal és el moment de reunió familiar de I’any per excel.l~ncia, perb no tothom el viu amb iHusió 1 MARTA PEREZ / ARXIU

munit~ria (Camfm). Aquest equip
de professionals ha elaborar un de-
caleg amb recomanacions per evitar
malestars fisics i emoeionals durant
les festes de Nadal davant la consta-
tació que les celebracions tradicio-
nals han anat derivant en una espi-
ral de consum desmesurat que
acaba passant factura.

Els excessos amb el menjar co-
mencen dies abans, amb els sopars i
dinars d’empresa, alerta la doctora.
Les descompensacions de pacients
hipertensos i diab6tics són habitu-

i "Hi ha persones que durant les
i lestes ingereixen 6.000 calories en
un sol dia", alerta la doctora. Una
bomba de rellotgeria, sobretot en

i uns dies d’especial sedentarisme,
en qu~ sovint els apats no s’acaben

i fins a les sis de la tarda. Fer algun
i tipus d’activitat fisica aquests dies
i -i, de fet, durant tot ]’any-, sempre
d’acord amb l’edat iles circumst~n-
cies personals, és un altre de]s con-
sells del decaleg.

La nuita contra el sobrep~s i el se-

20
per cent dels nens
catalans tenen so-

6.000
calories contenen
molts dels menús
que es consumei-

,, xen ~er Nadal, el
dentarisme també es pot practicar a [ triple del que sería

als. Per aix6, els metges recomanen, l’hora de fer regals. "Un bon rega] de i normal.
enprimerlloc, noabandonarlame- i Reisperaunnenpotserunabici- i
dicacióencaraquesiguifestai, des- i cleta, unxandallounapilota, molt i
prés, limitar el censuro de torrons i i millor que una consola", insisteix
dedolgoshipercalSrics, menjarraci- i Romaguera.
ens petites o intercalar verdures i : L’alcohol és un altre dels caval]s
hortalisses als menús, i de batalla deis metges. Beure és gai- i

rebé un ritual en els apats de Nadal,
per5 sovint no es té en compte que
després caldra agafar el cotxe per
tornar a casa, adverteixla doctora
Romaguera. PerS, més en]la
al’aquest consum, molt generalitzat
i de llarga tradició, els metges
també han detectat una nova moda
juvenil: la d’iniciar-se en el consum
de cocaina la nit de cap d’any.

Reduir el meujar, beure una mica
menys -ni una gota, si la salut he re-
quereix- o resistir-se al torró és difí-
cil, per5 possible. El queja és més di-
fícil és obviar la tristor. "Celebrar el
Nadal no és cap obligació", recorda
el decaleg de la Camfic. I sila p~rdua
d’un ésser estimat, les abs~ncies o
les males relacions familiars fan un
mal excessiu aquests dies, potser
estaría bé visitar el metge. ̄
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