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Detall de Temps de Flors de Girona



hem decorat i vestit el centre amb molt d'amor.

Sincerament, ha quedat preciós.
Estem molt satisfets i tenim moltes ganes de donar-
ho a conèixer.
 
La inauguració va ser una tarda fantàstica on tots
hi eren presents:

Família, Amics, antics Consultants... 

Volem començar el primer volum d'aquesta revista
donant-vos les gràcies a tots els qui vau assistir a
la inauguració, als qui mitjançant trucades i
missatges ens vau donar suport. A tots els que heu
fet possible aquest projecte.

Diuen que les relacions són els fonaments de la
vida de tota persona.

MOLTES GRÀCIES per la vostra energia.  

 B
en
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gu

ts/
de

s Benvinguts/des
al Centre de
Fisioteràpia

Empordà

acostuma a haver un espai i un punt.

4 de juny de 2022. Dissabte. 5 de la tarda. Palamós.

Els paletes (Joan i David), els pintors (José Antonio, Frank i Ivan) i el fuster
(Joan) han acabat la reforma del local. 

La Cristina i jo, en Marc,

· 
Abans 
d'una

 majúscula



Uns convidats ben especials.
 

Gràcies Pablo Mafeo
 i

 Gerard Costafreda .
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ls Al meu pare, per sembrar algunes de les llavors d’aquest projecte. Per la teva iniciativa i vocació
per la salut. També per la teva sensibilitat per la natura i l’esport. 

 
A la meva mare, per deixar-me viure amb amor i llibertat. També per la teva sensibilitat per l'art i

l’ajuda a les persones.
 

Al Ramon, el meu padrastre, per ensenyar-me la teva passió per la cultura i per acompanyar-me
en una etapa de creixement important de la meva vida. 

 
 Al Jordi i la Pepi, els meus germans, que sempre heu estat al meu costat quan us he necessitat.

 
 A l’Àlex, el meu fill, per ser el catalitzador de la meva vitalitat i per permetre que em pugui

realitzar com a pare.
 

 A la Cristina, la meva dona, per acompanyar-me amb amor i saviesa. 
 

A en Quim, per acceptar estar al teu costat i per la teva capacitat de transmetre amor i energia
als qui t’envolten. 

 
A en Turbo i l'Escun, la Cuixa, la Reina, la Xica i el Rei, per ensenyar-me a gaudir de la meva

part més natural i intuïtiva.
 

A la Núria i l’Esteve, el Jordi i l’Ariadna, els meus nebots, que sempre em feu sentir com el millor
dels tiets.

 
 Al Tino i la Càndida, pel vostre amor incondicional i per actuar com els avis que tot nét voldria

tenir. 
 

A la Núria, la meva amiga empordanenca, per ajudar-me a compartir i a realitzar les meves idees.
 

A en Martí, el meu amic del rem, per la teva empenta i esperit infatigable que ens contagies a tots.
 

A en Pere, per la teva admirable senzillesa i sincera amistat. 
 

Als amics del Guup, Momoq i Sorra United, així com al Joan i la Mari Cruz, pels bons moments
viscuts. 

 
Als meus mestres com a font d'inspiració i per compartir els vostres coneixements.

 
 A totes les persones que m’heu visitat a la consulta o bé fent els passejos al camp, per fer possible

que realitzi les meves passions. 
 

I finalment, a tothom que per sincronicitats de la vida hem coincidit i heu contribuït a que
m’acosti més al meu propi centre.

 
Gràcies a tots.

 



Viu, sent i gaudeix
la Costa Brava
més Mediterrània



Autor de la revista: Marc Pablo Planellas
impressió en paper: la impremta sc 

El
 re

be
do

r Una revista amb molta
humanitat

 

Duna banda, la voluntat de recollir una memòria de les principals
experiències viscudes al Centre de Fisioteràpia Empordà.

De l'altra, la motivació i interès per expressar i compartir una visió
personal de la salut i de la vida en general.

La revista que teniu a les mans neix amb dues finalitats:

Aquest primer volum serveix com a tret de sortida per inciar aquest
nou projecte. 

Dirigida a tots els públics.
Format paper i digital.
Il•lustracions, fotografies i textos
propis de l’autor.
Art, salut i natura des d’una visió
integradora.
Foment del patrimoni natural i
cultural.

Us detallo les caràcteristiques de la
revista:

Si la voleu llegir la podeu descarregar
en pdf des de la web o bé la trobareu en
paper a la sala d’espera del centre.

Una forta abraçada i gràcies per ser-hi.

Marc
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Verbena 
de Sant Joan

 Sant Joan

 Festa                 Major              de             Palamós      Fi de
 primavera 
i inici d'estiu
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Festa Major de Sant Joan de Palamós

L'Assumpció
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Vistes del Montgrí des d'un camp de Palau-Sator
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SMACS 0723, o "Primer camp profund de Webb"
Imatge via NASA (imatge 1)



Els “Penyasegats Còsmics” de la Nebulosa Carina
Imatge via NASA (Imatge 2)

Mirar lluny és mirar al passat
Segons la NASA el Primer camp profund de
Webb (Imatge 1) és la "imatge infraroja més
profunda de l'univers vista fins ara".  I què
hi veiem? En primer pla, podem veure
SMACS 0723, un cúmul de galàxies
blanques i brillants. La llum procedent
d'aquesta zona ha viatjat durant 4600
milions d'anys per arribar al telescopi, cosa
que vol dir que estem mirant el passat, l'inici
de tot.

Les nebuloses de formació estel·lar estan il·luminades
per les estrelles joves dins seu. Poden crear formes
fantàstiques, com ara enormes remolins i pilars alts.

La Nebulosa Carina és a uns 7.500 anys llum de la
Terra i conté una varietat de cúmuls estel·lars i àrees
d'activitat complexa. A la imatge The Cosmic Cliffs of
the Carina Nebula podem veure centenars d'estrelles
mai abans vistes per telescopis. Els raigs i les
bombolles són clarament visibles juntament amb
estructures misterioses que es poden estudiar en els
propers anys.
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Palamós, 1945
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Volem agraïr a l'Albert la seva col·laboració per
ajudar-nos a decorar els espais de la consulta.



Dibuix de Jordi Pablo Pérez
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Si sents un múscul
adolorit, carregat,
endurit i acordonat,
l'apretes i es dispara
un dolor reflex a una
altra zona estàs
experimentant un
punt gatell muscular.

Com es tracta un punt gatell?

Redere d'un punt gatell muscular hi ha
un nervi irritat i una contractura, és a
dir, unes fibres musculars que no
reben suficient sang (oxigen-nutrients)
i al ser sotmeses a càrregues
s'endureixen per adaptar-se a l'estímul
mecànic. Aquest tipus de dolor en
diem dolor hipòxic i és el típic que
millora amb el moviment, l'escalfor i
empitjora amb el repòs i el fred. Sol
ser més intens al aixecar-nos del llit al
matí o arrencar després d'un repòs
perllongat.



Quin és, per tant, l'objectiu del
tractament? 

Desirritar el nervi, desfibrosar les fibres
endurides i enredades (ennusades) i fer arribar
sang a la zona.
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Aquest tractament segurament
serà efectiu a curt termini però
només temporalment.

Si volem resultats duraders
convé que ens preguntem: i què
ha provocat la contractura?
Quina és la seva causa?

Si anem seguint el fil de les
causes i les anem tractant
segurament aconseguirem que
la contractura no torni a
aparèixer.

Quines tècniques locals
podem fer servir?

-  Aproximar l'origen i la
inserció per desirritar.
-     Pressions mantingudes per
relaxar.
-  Punció profunda (punció
seca) per vascularitzar.
-   Friccions per flexibilitzar i
vascularitzar.
-     Estiraments per desenredar i
flexibilitzar.
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“Contra l’obsessió de pensar,
centrar-se en la percepció

sensorial del món”
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Guarda un espai de temps per a dedicar-
te'l a tu i surt a l’aire lliure. 



Pots fer-ho durant el dia o de nit. 
 

També pots fer-ho en diferents condicions
meteorològiques.
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Si fas un dejú o realitzes l'exercici amb la
panxa buida notaràs una amplificació dels

teus sentits.
 

Posa't roba i calçat còmodes. 
 

Et recomano que deixis el rellotge, els
auriculars i el telèfon mòbil a casa durant el

passeig. 



La solitud et permetrà contemplar. 
 

El silenci et permetrà escoltar.
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Pots realitzar l'exercici caminant,
escalant, corrent, nedant, bussejant…

com prefereixis. 
 

Cada persona tindrà el seu propi ritme. 
 
 



Connecta amb el teu cos, amb el teu jo
més natural i salvatge. Si fas l'exercici

caminant o corrent et suggrereixo que et
moguis per l'entorn fent passes “com un

animal”. Silenciosos, delicats i molt
coordinats. Si ho fas nedant cerca la
tècnica de natació més harmònica i

eficient que puguis.
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Imagina que tornes a un temps on les
coses encara no tenien paraules que les
anomenessin. No hi ha conceptes que

ordenin i fragmentin el món. La realitat
es presenta com un tot únic integrat. 



El temps és percebut de forma circular i
lineal alhora. Tot canvia constantment,
tot es transforma permanentment. Pots

parar esment al trontoll de les fulles
mogudes pel vent, al corrent de l'aigua
d'un riu, al cant i el vol dels ocells, al

moviment i el soroll d'algun altre
animal, a l'erosió pel rodament

d'algunes pedres… Tot el que succeeix
només passarà una vegada: ara. Mai

més es repetirà. Això és viure el present.
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També saps que hi ha cicles universals: el
moviment del Sol, de la lluna i de les

estrelles en les fases de dia i de nit; els
cicles estacionals de primavera, estiu,

tardor i hivern; les migracions
periòdiques i estacionals dels animals; el

gel i el desglaç de les muntanyes, les
èpoques de pluges i la seva conseqüent

fertilitat al medi; el ritme vital de florida i
caiguda de les fulles de les plantes… pren
consciència de la repetició de tots aquests

fenòmens i altres que et vinguin en la
ment. 



Prova de percebre l’espai com un tot
infinit i il·limitat. El que t'envolta és

l'univers sencer. Aquí tot està
relacionat amb tot. Tot influeix en tot.

Tot està connectat. Tu formes part
d'aquest univers.
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Pren consciència de l'espai que
t'envolta. El pes de la pressió

atmosfèrica i l'extensió del cel sobre el
teu cap, l'extensió indefinida de l'entorn
en tots els angles i direccions possibles.
La duresa i extensió del sòl i del subsol.

Abraça't, abraça algun arbre, agafa
alguna pedra… Això t'ajudarà a sentir

l'espai que ocupen les coses. 



Fes-te un massatge fregant i donant
copets repetitius amb energia tot el cos
per ampliar les teves sensacions en els

teus músculs, articulacions i la teva
pell. Percep l'espai i els llocs que

ocupen tots els elements sense tocar-
los. Així ho fan les persones invidents.
Sent el vent a la roba i a la teva pell.
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Tapa't durant uns instants les orelles per
percebre amb la vista la velocitat, el

ritme i el moviment dels fenòmens. Para
esment a la varietat de colors, lluentors,
contrastos, llums i ombres, grandàries,
textures i formes. Com es mimetitzen les

plantes i els animals, les roques i la
terra. Activa la teva visió perifèrica

enfocant la teva mirada cap endavant i
obrint els braços a 45º i a 90º mentre

perceps el moviment dels teus dits.
Amplia el teu focus d'atenció observant
un element i el conjunt amb el qual està

relacionat. La informació que rebràs
serà més completa.



Tapa't durant uns instants els ulls per
percebre els sons. Para esment a la

varietat de tons, la cadència i els ritmes.
També per sentir a la teva pell la calor
del sol o la humitat de l'ambient. Pots

tornar a sentir el canvi de ritme i
velocitat de les coses. Algunes tribus

indígenes percebien les ones acústiques
a través de les vibracions transmeses pel

sòl i l'aigua.
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Toca amb les teves mans tots els
elements que et cridin l'atenció. Nota les

diferents textures i matisos que
t'envolten. Les puntes i les rodones. El
gruixut i el prim. El suau i l'aspre. Fes-

ho amb els ulls oberts i tancats. 



Mulla't les fosses nasals per a
percebre amb més intensitat les olors.

Flaire l'olor del fang, l'aroma de
l'aire, de les fulles, les flors i els troncs

de les plantes, les pedres… 
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Si distingeixes algun fruit o un altre
element que sàpigues que no és tòxic

pots assaborir-lo incorporant el sentit
del sabor. Si hi ha alguna font d'aigua

potable pots sentir el sabor, la
temperatura, la densitat i altres matisos

que se t’acudeixin en beure-la. 



Descalça't i sent el terra. Camina.
Nota la fermesa del terra. Les
irregularitats del terreny. La

temperatura. La humitat. 
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Observa l'estructura i el comportament
dels éssers vius : els vegetals, els
animals… Adona't dels canvis i

transformacions que produeixen en
l'entorn amb les seves conductes vitals. 



Prova d'abraçar un arbre o agafar
amb les teves mans algunes pedres i

roques. Prova de mullar-te les mans i
els peus en alguna font mineral i aigua

com la mar, un riu o un llac.
Senzillament sent com et descarregues

i et recarregues. 
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Palamós
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Tècnica de l'autorretrat
aplicada a casos de

dolor de llarga evolució

Imatge del fons: autorretrat d'en Marc 
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El dolor impacta en la manera
com percebem la realitat

El dolor rapta la nostra atenció
desplaçant la resta d'aspectes

rellavants de la nostra vida a un
segon pla.

On orientes la teva atenció? 

El dolor ens mou a un estat
personal determinat:

 
Quines sensacions sents al
cos? Apareix alguna tensió

muscular? Com és la
respiració? Quina postura i

gest adoptes? Quines
emocions predominen? Què

et dius a tu mateix/a?
Apareix algun diàleg intern?

Amb quin missatge?
 

El dolor provoca una alteració en la
percepció sensorial i emocional dels

escenaris que visitem.
 

Amb quines imatges, sons,
sensacions, olors i sabors et

connectes quan es presenta el
dolor? Què et fa veure, què et fa

sentir? A quines imatges et remet?
 

El dolor altera la nostra percepció del
temps.

 
Com perceps el pas del temps? Com

orientes la teva atenció cap el
present, el passat i el futur? El dolor altera la nostra percepció de

l'espai.
 

Com perceps els diferents escenaris
que visites? En quins augmenta el teu

dolor?

El dolor augmenta la percepció
de les limitacions i disminueix la

de les possibilitats. 
Ens atura i inhibeix l'acció o fa
que tendim a actuar reinsistint

en allò que sabem que no
funciona.

 
Què t’impedeix o et fa fer
compulsivament? Quines
solucions has intentat per

solucionar això?  Què pots fer?
Què depèn de tu?

El dolor fa que reenquadrem
els significats de la nostra
existència, de les nostres
creences i que busquem

explicacions sobre el què ens
passa.  

 
A què ho atribueixes? Què

creus que està motivant tot
això? Amb quins principis i
creences enfrontes aquesta

adversitat? Això que et passa
es com què…? Quin significat

té per a tu?



El dolor provoca canvis en la manera com ens relacionem amb
els nostres sistemes de pertinença: família, amics, companys,

clients, interlocutors...
 

Com et relaciones amb els altres?

El dolor impacta en la manera
com percebem la realitat

El dolor altera la percepció de la nostra identitat. Es
produeixen conflictes interns entre parts de nosaltres

mateixos que no expressem.
 

Apareixen algunes veus conegudes o desconegudes en tu
quan es presenta el dolor? Com es confronten? Què volen?

Quin missatge aporta cada una?

El dolor congela el nostre continuum o procés vital. 
 

Quines motivacions i objectius personals tens a la vida? Quines
coses t'agradaria viure? Què t'agrada fer?

El dolor fa que oblidem les nostres capacitats,
punts forts i recursos personals.

 
De què et veus capaç ara? Quines destreses i

habilitats et reconeixes a tu mateix/a?

49
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La identitat, la
manera com ens

percebem a nosaltres
mateixos, pot veure's
afectada en situacions

de dolor de llarga
evolució

Imatge de fons: portada del llibre Explicando el dolor, de NOI Group



La proposta del següent exercici és millorar la
comunicació de la persona que pateix dolor
amb si mateixa.

Passos:
Fes un autorretrat de tu mateix/a utilitzant 4
colors. 

Seguidament fes preguntes al personatge des
d'aquesta nova perspectiva.

Quina edat té?
A qui s’assembla?

On mira?
Què pensa?

Què es diu a si mateix/a?
Què sent?

Què faria si es pogués moure?
Què li agrada? Què no li agrada?
Quines habilitats i destreses té?
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Es recomana que si durant l'exercici
apareix l'impuls d'expressar altres
subcares o subpersonalitats es dibuixin
més autorretrats.

Convidar a establir diàlegs entre
els diferents personatges per
exemple aconsellant des de cada
perspectiva per tal d'expandir la
percepció de la situació actual,
connectar amb el benestar o fins i
tot trobar noves alternatives de
solució.

Imatge del fons: Autorretrat de Pablo Picasso



En algun racó de l'Empòrdà
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Fem que la nostra sanitat creixi en humanitat.
Dels Ninots de Cal Foro.



Vista de Pals des de la carretera de Torrent a Sant Feliu de Boada
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Des que neixem, respirem.  

Tal i com vivim, respirem.
Tal i com respirem, vivim.

 
 

Respirar és, en essència intercambiar
mol·lècules de gas entre el cos i l'entorn.

Al inhalar introduïm l’aire de l'ambient al
nostre cos, inclòs l’oxigen necessari per
produir l’energia que ens permet viure.

Al exhalar retornem l’aire transformat a
l’ambient, amb el diòxid de carboni residual
produït durant l'activitat dels nostres
processos metabòlics corporals. 

Ho podem fer per dues vies tant d’entrada
com de sortida: pel nas o per la boca. La
diferència principal és la resistència que
oferim al pas de l’aire. 

Ho podem fer a diferents velocitats,
ritmes i temps de duració. 

Totes les activitats de la nostra vida
requereixen una demanda d’oxigen i
producció de diòxid de carboni específics. El
nostre cos regula de manera inconscient la
conducta respiratòria més adequada per
cada situació. 

Més enllà de la necessitat metabòlica de
producció d'energia, respirar ens permet
emetre sons i comunicar-nos amb els altres:
parlar, cantar, xiular, xiuxiuejar, cridar… són
actes respiratoris.

Ara bé, de la mateixa manera que cada
activitat vol un tipus de respiració, cada
respiració indueix a un tipus d’estat
corporal. 

Mitjançant un control beneficiós de la
respiració podem contribuir a generar
estats de força i energia, de calma o de
relaxació a la nostra voluntat.

En aquest article us proposo un seguit
d’exercicis de control respiratori que ens
poden ajudar a induir diferents estats
personals que ens connectin amb la
satisfacció i el benestar. 

Abans de fer-los us suggereixo que feu un
test per comprovar com és la vostra
respiració:

Com respires?
Sents alguna cosa que
tingui que veure amb la 
teva respiració?
A quines parts 
del cos sents la respiració?
Al nas, al coll, al cap,
al pit, als costats, a l'esquena,
a la pelvis...?
És costosa, fàcil, limitada,
plena, rítmica, dèbil, potent...?

 



Les diferents postures i
moviments que apareixen en

aquestes imatges
contribueixen a expandir la

caixa toràcica, de manera
que aconseguim una major
animació de la respiració. 
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Mmmmm (llavis tancats)
Mmmmaaaaaaaaa (o altres vocals amb la boca oberta)
Muuuuaaaa (o combinació d'altes vocals amb la boca oberta)

Per relaxar, calmar i baixar ritme

L'exercici de la palleta. Inhalar aire pel nas, agafa una palleta i treu-lo per la boca sense
forçar la sortida de l'aire i fins que sentis que l'has buidat tot. Respecta la pausa que et
demana el cos entre inhalar i exhalar. Repeteix l'exercici entre 3 i 10 vegades. 

Per augmentar l'energia i vitalitat

Les exhalacions acompanyades de sons vocals transmeten més energia i vigoritzen la
respiració. Això resulta molt útil en situacions d’estats de debilitat.

Agafar aire pel nas i treure'l sense forçar pel nas mentre produïm el següents sons:

És important no interferir en el temps i ritme natural de sortida de l'aire. També és
interessant posar atenció a la vibració que genera el so al pit, l'esquena, el cap o fins i tot a
la panxa i la pelvis.

Per ampliar la capacitat respiratòria

Amb el palmell de la mà percuteix-te (sense fer-te mal) les diferents zones que es
mostren a la fotografia de la següent pàgina. Al acabar compara quines sensacions sents
entre la banda dreta i l'esquerra. 

També pots flexibilitzar cada zona realitzant una maniobra de pinça amb els dits que et
permeti pessigar i estirar la pell mentre respires de manera natural.

Exercicis respiratoris  



Exercicis respiratoris  
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Primer pla de camí de terra per Fontanilles
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Durant cinc setmanes entre juliol i agost, Ràdio Palamós va emetre fora dels estudis
de l'emissora el magazín 'Ple al 15', un programa radiofònic en directe
d'entreteniment, fresc, amb un estil estiuenc i desenfadat, conduït per Jordi
Rodríguez i Carlos Ribas. Compta amb entrevistes i seccions diverses gràcies a
l'aportació de col•laboradors de la vil·la. 

Entre d'altres, els temes són consells legals, de gastronomia, de fisioteràpia, de
cultura, de música i, sempre, amb molt bon humor. Un dels senyals d'identitat del
programa és la seva itinerància, visitant cada setmana un escenari diferent de la zona
de Palamós.

Primera entrevista del programa radiofònic 'Ple al
15', al txiringuito l'Onada de la platja Gran de

Palamós.
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Arriba l’estiu, la calor, el bon temps i les esperades vacances. Deixem aparcada
la feina i reorientem l’energia a altres coses. És temps de treure el cap a fora,
de gaudir i disfrutar, de dedicar-nos als nostres assumptes personals i fer allò
que més ens agrada acompanyats de la família, amics... Això els que tinguin
vacances, ja que per molts serà ara quan treballin de valent. Tot això comporta
alguns canvis en la nostra manera de viure que poden afectar a la nostra salut i
benestar. Per tal que passem un molt bon estiu i evitem visites inesperades de
dolor i lesions aquests dies us donaré 10 recomanacions. Ja sabeu allò que
diuen “més val prevenir que curar”.

1. Les vacances d’estiu fa que canviem els espais que acostumem a habitar. Alguns us
passareu més hores a casa protegits del sol i la calor. Aquest grup heu d’anar en
compte amb el sedentarisme, ja sabeu que estar quiets molta estona porta problemes a
tots els nivells. Aixequeu-vos i moveu el cos regularment amb exercicis i estiraments.
Ah! i alerta amb els aires acondicionats, que són font de tensions musculars a les
cervicals i assequen el coll. Uns altres passareu més hores esbargint-vos al carrer o en
casals d’estiu. El factor comú serà l’exposició al sol i la calor. Recordeu que us heu de
protegir la pell amb crema solar regularment, eviteu l’exposició al sol les hores centrals
del dia (12-16h) i beveu aigua amb regularitat inclús quan no tingueu sed.

2. Canviar d’espai implica viatjar. Uns voldreu anar a la platja. D’altres a la muntanya. Si
ho teniu a prop el desplaçament no serà un problema. Però si marxeu lluny ja convé
ser una mica previsor. Alerta amb l’operació sortida. Si trobeu trànsit o heu de passar
moltes hores amb la mateixa posició ja sigui en cotxe, moto, autocar o avió… cal que
feu parades cada dues hores com a mínim, moveu les cadenes musculars, feu alguns
estiraments i bebeu aigua. Pel que fa al transport de les maletes millor que tinguin
rodes per evitar sobrecàrregues a músculs i articulacions. Recordeu de cuidar
l’esquena amagant el melic per enfaixar el ventre i flexionant els genolls si carregueu
pesos.

3. Les vacances comporten canvis en la manera de viure i de gestionar el temps. Els
horaris canvien. Alguns deixareu de viure el temps seqüencial i cronològic d’agenda i
gaudireu de la vida tranquila sense retllotge, amb més amplitud, unitat i arrelats a allò
que algunes cultures africanes anomenen el present etern. És la percepció que tenim
del temps durant la infància. Us en recordeu? Alguns altres segurament preferireu
continuar amb un control més o menys estricte del temps, organitzant el dia per
minuts i hores per tal de mantenir un ordre i una estructura del dia i així ocupar-lo
amb activitats i rutines planificades. En aquest últim cas us recomano que també
planifiqueu algunes pauses o espais buits en el planning. La pausa us ajudarà a assimilar
les coses. La incertesa obrirà pas a que aflorin les parts més profundes i menys
conscients de nosaltres, les quals acostumen a atreure experiències ben interessants i
significatives.



4. El ritme de vida i la velocitat vital també serà diferent durant l'època de vancances.
Alguns el reduireu fent una pausa i prenent-vos les coses amb la calma necessària. Això
és molt recomanable aparentment però cal anar en compte “si poseu el fre de mà en
moviment”, pot tenir conseqüències. Si porteu un any d’aquells que aneu “a tope sense
parar” el canvi de ritme a una parada sobtada pot tenir conseqüències no desitjades a
nivell corporal. Us ho explico breument. El nostre cos porta mesos amb el ritme molt
alt per tal d’afrontar les exigències que ens depara el nostre frenètic dia a dia. A nivell
fisiològic es tradueix amb uns nivells de la principal hormona de l’estrés (cortisol)
disparada cap amunt la qual frena i inclús bloqueja l’activitat del nostre sistema
immunitari (sistema de reparació i regeneració). I és que en temps de guerra no és el
millor moment per parar a llepar-se les ferides. En el cas de la parada per vacances, la
baixada de ritme comporta també una baixada brusca del nivells de cortisol i això
permet al nostre sistema immunitari i processos de regeneració actuar amb molta
contundència. Són els casos de persones que para i es queda clavada, surten
inflamacions a les articulacions, febre, dolors o bé refredats durant la primera setmana
de vacances, per posar alguns exemples. És com si el nostre cos aprofités la parada per
sospesar el nostre estat i curar ferides pendents de resolució que ens hem fet durant
l’any. D’altres seguireu igual o inclús accelerareu el ritme moguts pel propòsit
d’aprofitar el temps al màxim i fer totes les coses que no teniu temps durant els mesos
de treball. En tot cas avalueu quin és el vostre estat. Hi ha qui planifica una transició,
canvia de la 5ena marxa gradualment a la 1a durant uns dies modificant les activitats
poc a poc. Tanmateix, ja sabeu que el símptoma és un aliat i sempre ens avisarà si hi ha
alguna cosa que convindria modificar. Gaudiu de les vacances i aprofiteu la parada per
escoltar-vos una mica.

5. A l'estiu també es produeixen canvis en els nostres hàbits. Ens rentem més vegades
per refrescar-nos i treure’ns la suor. Depenent de l’aigua i els sabons que utilitzem la
pell pot ressecar-se molt. Utilitzeu olis i/o cremes hidratants, us ajudaran a calmar i
nutrir la pell. També canviem de roba amb més freqüència. Us recomano teixits
transpirables com el cotó, el lli o la seda per estar més frescos. També canviem el tipus
de calçat passant d’uns peus que porten mesos hermèticament tancats a uns peus
descalços o bé poc subjectes amb xancles i albarques “nyigui nyogui” que fan que
tendim a apretar els dits perquè no se'ns escapin sobrecarregant la fascia plantar. Si
aneu a passejar per la sorra de la platja, us recomano que proveu d’anar descalços. Si
sou de roca podeu provar els escarpins. Si sou de piscina les xancles a ser possible que
siguin tancades per redera (si sou més de l’estètica oberta siusplau eviteu les de dit). Si
aneu a passejar per camí, rajola, adoquins o asfalt porteu sabata còmoda amb bona sola
i turmell subjecte. Si porteu plantilles habitualment no passa res si us voleu permetre el
plaer que durant una estona els peus gaudeixin de les sensacions d’anar descalços. Us
reforçarà la musculatura. Els problemes arribaran si fem un canvi massa brusc d'un
peu que trepitja durant l'any en una superfície molt tova i còmode a de sobte trepitjar
sobre superfícies massa dures. Les articulacions i la pell necessiten temps per adaptar-
se al canvi d'ambient.
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6. Amb el bon temps acostumem a fer més esport i exercici físic. És habitual que
alguns aprofiteu la piscina i el mar per sortir a nedar. Que el dolor no us amargui les
vacances. Compte amb les espatlles al fer la passada de braç en el crol i esquena (roteu
bé el tronc) o papallona. També hi podem incloure el grup dels que jugueu a volei,
pàdel o tennis. Aquests últims compte amb els colzes (trieu bé les empunyadures) i
desplaçaments laterals (troçades de turmells). Els de golf compte amb les torsions en
flexió de les lumbars i la part interna dels colzes. Els de futbol platja us recomano més
aviat anar en compte amb els cops i contusions entre companys, així com
sobrecàrregues de tendons. També hi ha els qui preferiu sortir a córrer. Compte amb
els genolls (tendons rotulians, cintilles i meniscs) i els peus (perillen les fascitis
plantars). Proveu de augmentar la cadència i escurçar la passa, tirar el cos endavant
treient pit i recolzar per la zona de l’avantpeu o metatarsos. Això millorarà
l'amortiguació i reduirà l'impacte. Els que sortiu en bicicleta gradueu bé el seient de
manera que us quedi la cama gairebé estirada al pedal (compte amb els tendons dels
genolls). Els que sortiu a caminar alerta amb les motxilles de més de 10kg i calculeu les
distàncies i desnivells. Si us agrada desplaçar-vos entrenant a la platja la sorra seca
enfortirà (en excés sobrecarregarà) músculs i tendons i posarà a prova l'estabilitat de
lligaments. La sorra molla és més estable tot i que tenim la pendent que pot jugar males
passades a malucs i lumbars (repartiu l'anada i la tornada). A tots us recomano que feu
l'exercici amb la panxa buida (4h post àpat o dejú), i escalfeu i mobilitzeu les
articulacions abans. Al acabar l’entrenament estireu per recuperar. Bebeu aigua i molt
important, que sigui amb minerals, evitant les hores centrals del dia que és quan fa més
calor. Alerta amb les festes i farres, el descans és el que dóna qualitat a l'entrenament.

7. A les vacances canviem la nostra alimentació. Alguns conscients i responsables us
cuidareu el cos gaudint dels beneficis dels bons aliments de temporada (fruita i verdura
fresca rics amb aigua, vitamines i minerals sobretot) i d'uns hàbits naturals coherents
amb la vostra fisiologia. D’altres utilitzareu el menjar per buscar una alliberació
temporal. Cuidar-se l'ànima CONSUMINT PRODUCTES (no citaré l'infinitat de
components dissenyats per generar-nos un impacte en el circuit cerebral de la
necessitat-recompensa/plaer/addicció). Ja sabeu que actuen distorsionant i potenciant
la percepció de les nostres sensacions i adulteren els nostres sentits del gust (excés de
dolç, salat, picant), el tacte (greixós, cruixent) i l'olfacte produïnt estats de plaer
intensos però transitoris, induïnt una major necessitat de satisfacció. Mesureu els
excessos i el consum de productes. La satisfacció dels sentits també forma part de la
salut però alerta amb les dosis! Pel que fa al nombre d'àpats hi ha molta variabilitat
d'hàbits (1, 2, 3, 4, 5, 6 , dejú...). Escolteu les vostres panxes i no feu canvis massa
bruscs. Preneu consciència de les sensacions que us aporta el menjar i compartiu-lo
amb bones companyies (faran que tingui més bon sabor, que es paeixi millor i
l'experiència sigui més significativa).



8. El nostre cos viurà en un ambient més càlid aquesta època i això comporta una
adaptació fisiològica de regulació de la temperatura corporal. Ras i curt: més suor, més
pèrdua d'aigua i minerals, més sed, més activitat del ronyó. Convé que cobrim la
necessitat de la sed satisfent-la amb AIGUA MINERAL (sobretot MINERAL), no amb
begudes ensucrades que pel pler que ens aporten fan que confonem la gana per la sed i
viceversa. Si teniu sed beveu aigua mineral. Els suplements de minerals, aigües de
manantials i aigues de mar alimentàries són una bona opció. Atents a la sequetat de
teixits sensibles (llavis i ulls) i al color, la freqüència i l'olor de l'orina. Us donaran bona
informació de com es comporta i què necessita el vostre cos en cada moment.

9. A les vacances canvia el nostre descans. Tant el temps que descansem com el
matalàs i el coixí que utilitzem. Com diuen els castellans "después de la comida media
horita boca arriba". Com a consell us diré que podem omplir la funda del coixí amb
roba o tovalloles per adaptar-lo a la mida del cap i cervicals que ens resulti més
còmode. Si sou d’esitirar-vos damunt la sorra de la platja podeu fer forats i muntanyes
per adaptar-vos a la forma de l’esquena. Eviteu els sopars abundants i de difícil digestió.
Abans d'anar a dormir feu un passeig de 20 minuts (el típic geladet, treure el gos, la
basura...). Us ajudarà a oxigenar els teixits i fer que el son sigui més reparador.

10. Ajunteu-vos amb gent que us faci vibrar bé. Si ho esteu buscant, la calor de l’estiu
atrau els cossos i és habitual que us visiti l’amor. Gaudiu dels amics i la família si teniu la
sort de cuidar una bona relació. Si no és el cas, oju no us saturin els de la tribu.

Que tingueu un molt bon estiu. Salut!!

Platja gran de Pals
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Primer pla de les mans d'en Quim mentre
acaricia un espiadimonis amb una lesió a una
de les ales. Parc natural dels Aiguamolls de
l'Empordà 
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El procés curatiu: la teràpia com un aprenentatge
 

El consultant s’expressa
i al fer-ho aprèn

i es cura.
El consultat escolta
i acompanya.

El consultant es vincula
amb el consultat

i al sentir el contacte
se sent acompanyat

i es cura.
El consultat el convida a pujar
a una nova terrassa existencial
per redirigir la seva atenció
i expandir el mapa
de la situació problemàtica
que ha construït.

 
De vegades li pregunta.
De vegades el remet a una metàfora.
De vegades li encomana una tasca.
De vegades el toca amb les mans.

El consultant
extreu la informació
que més li interessa

i expandeix el seu mapa
del món.

 
Troba,
aprèn,

reconnecta,
amb ell mateix

i amb el seu entorn,
resol

i es cura. 
 
 

Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge, 2016
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. A

Calma, ordre, estabilitat.
El meu mapa en-cuadrat.

Un · de vista.
Un · de tot El Mapa.

 
El moviment, el canvi

El Context i el Text es conjuguen generant un nou · de in-flexió.
Sento la necessitat de canvi d’estat, una trans-formació.

Reoriento la meva atenció, la meva energia. 
 

L’Espai
Segueixo la pulsió i surto a buscar Això que no conec exactament, però que m’ interessa.

Ho exploro.
Camino i camino… conduït por la intuïció.

Conduït por la saviesa de milions d’anys d’evolució corporal.
Percebo.

Observo, escolto, toco, oloro i sento.
 

La Majúscula
Trobo, des-cobreixo.

Interpreto, relaciono i integro.
Entenc. 

 
De l’ordinari a l’extraordinari: la màgia d’aprendre

Eureka!
Reacciono.

M’ emociono.
In-corporo.

Expandeixo el mapa.
Comprenc.

Aprenc.
  

Estimar la vida
Valoro, aprecio, estimo i cuido.

Em connecto amb mi mateix, amb els altres i amb el món.
 

Expressar-se és sinònim de salut
Expresso. Amb el cos i amb l’art.

Em curo.
 

Ajudar als altres compartint
Torno, acompanyo, comparteixo.

 
El cicle

El Context i el Text tornen a conjugar-se.
Un nou · de in-flexió.

Canvio d’estat. Em trans-formo.
. B
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Sessió de descàrrega de cames després de córrer la cursa Mar i Muntanya.
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T'oferim tot un ventall 
 de serveis i activitats
perquè que gaudeixis
d'una vida plena de salut
i benestar. 

A la consulta, a casa, a
fora passejant pels camins
de ronda de la Costa
Brava. Sempre que ens
necessitis, al teu costat
per acompanyar-te.
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La divisió entre cos i
ment és un artifici
pedagògic construït
culturalment perquè ens
entenguem. En realitat
les persones funcionem
d'una manera unitària i
entramada.

Physis therapeia. El
tractament per medis
naturals.

Saber viure amb salut és 
 un art que tothom pot

aprendre.
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Contra l'obsessió de
pensar: 

centrar-se en la percepció
sensorial del món.

L'art ens ajuda a
expressar emocions i
pensaments difícils de
verbalitzar amb la parla.

Recuperar un espai de
pausa i tornada a la
calma és necessari en un
món altament exigent i
accelerat.



El
s  

no
str

es
 b

om
bo

ns 77



El
s n

os
tre

s b
om

bo
ns



Fo
rm

ac
io

ns 79



Fo
rm

ac
io

ns



Fo
rm

ac
io
ns 81



Fo
rm

ac
io
ns



Fo
rm

ac
io
ns 83



Fo
rm

ac
io
ns



Fo
rm

ac
io
ns 85



Col·laboracions:
 



Horaris d'obertura
Estiu 2022
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Regala salut 

Fem vals regals de tots els nostres serveis.






