
SALUT [] LA SÍNDROME POSTVACAClONAL

[] La fi de les vacances i I’escenari de crisi causen angoixa o apatia a moltes persones [] Les inscripcions a
escoles d’idiomes i gimnasos creixen al setembre [] L’inici del curs és un bon moment per deixar de fumar

Marta Ciércoles
BARCELONA

Aquest any el calendari no
pot ser més clar: dilluns, 1
de setembre. Avui toca tor-
nar a fitxar, retrobar-se
amb la calor humana de]
metro i eomenqar a formu-
lar bons prop6sits per al
cors vinent. Tornar a la ru-
tina aeostuma a ser un mal
menor. Fins i tot hi ha qui
es troba millor treballant
que de vaeazlces. A l’altre
ex~rem, perS, hi ha els que
pateixen davant la perspec-
tiva de l’inici del nou cnrs.
Irritabilitat, ansietat o apa-
tía són alguns dels símpto-
mes del que ja s’ha batejat
com la síndrome postvaca-
cional. Res greu si no

s’allarga més de dues o tres
setmanes. Aquest any,
perO, els especialistes aler-
ten que la ez%i afegir~ més
llenya al foc.

La psicSloga de l’Institut
Superior d’Estudis Psical5-
gics (ISEP) E]isabet L]imo-
na explica que la síndrome
postvacacional també es
manifesta físicament amb
cansament, dolor muscu-
lar, problemes per dormir,
taquichrdies i p~rdua de la
gana. "tornar a la vida quo-
tidiana costa i no totes ]es
persones s’adapten als can-
vis de la mateixa manera",
apunta la p sicSloga.

Llimona alerta que si
l’apatia o la irritabilitat
s’allarguen més del comp-
re, probablement és que hi

ha "altres problemes de
fons" ~bo~s, f~~~iliars o, Les x|[re$
fins i tot, psíquics que re-
quereixen la intervenció
d’un professional.

Enguany, les perspecti-
ves de crisi eeonSmica no
afavoreLxen gens el retorn
a la rutina, adverteix Lli-
mona. Setembre sera, per
a moltes persones, l’inici
d’un període d’incertesa i
d’inseguretat en el teiTeny
laboral. Per a d’altres sera
el moment de fer números
i de eomprovar que han
gastat més del compte du-
rant les vacances. Aix5 per
als que n’han pogut fe]; ja
que a alguns la crisi els ha
obligat a quedar-se a casa.

Per5 setembre també és
el moment de fer balan~ i

11,2
per cent oe les inscripcions a
una coneguda cadena de
gimnasos es fan al setembre.
Són els usuaris més fidels.

3
hores de classe setmanals
acostumen afer els alumnes
d’escoles d’idiomes. Molts es
reserven el dissabte al matí.

de plantejar-se bons prop5-
sits. Apuntar-se al gimn~ts
n’és un el~tssic. Ala cadena
de gi~mmsos DiR, setemb~e
és elmes en qu~ es fan més
inscripcions: 1’11,2% del
total, explica la cap de
premsa, Carme Barceló.

Contra la manca de
temps, cal voluntat i eons-
thncia. Barceló resumeix el

secret per no abandonar i
per aconseguir l’objectiu
d’estar en forma: "Amb
dues hores a les setmana
n’hi hauria prou, per5
aquest forat a l’agenda ha
de ser sagrat i no valen les
excuses", afirma. Elfitness
i la piscina són les activi-
tats estrella, per5 cada cop
hi ha més demanda d’en-

trenadors personals, que
s’adapten als horaris dels
usuaris, explica Barceló.

La manca de temps
també és el gran enemic
deis que valen estudiar un
idioma. "Molts alumnes
vénen a classe de dos
qnar~s de nou del vespre a
den de la nit, després de
treballar tot el dia. Aix5 re-
quereix motivaeió i sacrffi-
ci", afwma el director d’ad-
ministració de l’Institut
d’Estudis Nord-americ~,
Gui]lem Iglesias. Aquest
centre compta amb uns
3.000 a]umnes a l’any, la
meitat menors de 18 anys i
l’altra meitat, "adnlts que
necessiten l’angl~s per mi-
llorar a la feina o per entrar
al mercar laboral".
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La majoria dels adults
fantreshoresalasetmana. Com evitar un retorn traumStic
Per als més ocupats, hi ha
classes e]s dissabtes al :uDividirlesvacances: uAjustarelshoraris:
matí. "I no descartem, en
un futur, obrir grups els
dissabtes a la tarda", afir-
ma Iglesias.

Perdre uns quilos i dei-
xar de fumar també són
dos reptes cl~ssics de la tor-
nada de vacanees. "Les
dates signifieatives, com
l’inici del curs, 1’1 de gener
o un aniversari, animen a
posar-se un objectiu i aju-
den a assolir-lo’, explica el
doctor Josep Espinasa,
vocal de la Societat Catala-
na de Medicina Familiar.
Esphlasa reeorda la fórmu-
la per perdre pes: menjar
menys i fer més exercici.
Aix5 sí, "la dieta ha de ser
variada, no s’hi val beure
només suc d’aranja o men-
jar només proteines". ¯

Fer més d’un periode de va-
cances al I larg de I’anv, enca-
ra que siguin més breus, re-
dueix els nivells d’estrEs,
afirma la psicbloga de rlnsti-
tut Superior d’Estudis Psico-
Ibgics (ISEP), Elisabet Lnmo-
na. D’una banda, el temps en
que es canvien els hhbits és
més breu i de I’altra, hi ha "la
iN usió afegida d’un nou perí-
ode de vacances".

¯ Adaptació progressiva:
Per als que passen les vacan-
ces fora, els psicblegs reco-
manen tornar a casa uns dies
abans de comentar a treba-
Ilar en Iloc d’estirar-les fins a
I’últim dia. És important dis-
posar de temps per ordenar
la casa, rentar la roba, etc.

Intentar reprendre els hora-
ris habituals a mesura que
s’acosta la data de la tornada
a la feina evitarh haver de
canviar els hfibits de cop.

¯ Mitjans de setmana:
Seria ideal reincorporar-se a
la feina a mitjans de setma-
na, amb la il.lusió de la proxi-
mitat del cap de setmana.

¯ Veure’n el costat positlu:
Tenir reina i la possibilitat de
fer vacances és una sort que
no té tothom.

¯ Temps pera un mateix:
Reservar moments de la set-
mana per fer allb que ens
agrada, per estar amb la fa-
milia i els amics, etc.
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