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Degut al ’estat d’alarma per  la expansió del virus COVID19, ens trobem (la majoria de la 

població, a excepció de les professionals de serveis essencials)1 en situació de 

confinament, amb elevades restriccions de mobilitat i essent una situació no desitjada, 

pel que serà important posar esforços per minimitzar l’impacte emocional negatiu que 

pugui tenir sobre nosaltres.  

 

Es necessari activar eines i estratègies 

individuals i col·lectives per fer-hi front a 

aquesta situació excepcional. Recordem que 

l’autocura és una eina fonamental per 

afrontar l’ansietat, l’estrès i el malestar 

psicològic. 

 

 “Cuidar de mi misma no es un acto de autoindulgencia, es autopreservación, y esto es 

un acto de guerra política” Audre Lorde (1934-1992) 

 

En la mesura de lo possible serà positiu també, poder extreure les oportunitats i 

possibilitats de creixement que pot comportar aquesta situació. 

Si tens el privilegi de tenir accés a tecnologies posa-les al teu servei per aquesta situació 

(més endavant anem especificant de quina manera). 

 

Si tens el privilegi de tenir xarxa de suport, cuida-la i recolza’t intensament en ella. 

És important també recordar-nos que és una situació transitòria. Recordem que es 

tracta d’una situació excepcional que estem travessant com a societat, en conjunt, no 

tu sola. És una situació nova, en la que totes estem aprenent, recorda’t això quan no 

sàpigues com fer front o et sentis desbordada. No hi ha receptes i estem  en construcció, 

sigues indulgent amb tu mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  el Decret 463/2020 de regulació  determina quins son els serveis essencials: serveis d’urgència, sanitaris 
i farmacèutics, transports públics, distribució i venta d’alimentació, entre d’altres. Aprofitem per agrair-
les la continuació de les seves tasques, que sostenen les necessitats de la resta de la població (tot i que 
existeixen d’altres serveis imprescindibles no contemplats en aquest decret, com son els serveis que 
desenvolupen les treballadores de la llar, en molts casos al mercat informal, entre d’altres i que queden 
al marge de les regulacions i de les prestacions desenvolupades davant aquesta situació). 
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1. CLAUS BÀSIQUES PER MANTENIR LA SALUT EMOCIONAL  

 
 

➢ Tingues cura de les fonts d’informació i Desintoxica’t d’informació: 
 
Consulta canals de comunicació oficials i contrastats i redueix la recerca d’informació 
sobre el COVID 19. 
 
Decideix que vols “engolir” d’informació. Evita la sobre informació, d’aquesta 
manera contribuiràs a que els nivells d’angoixes que puguis sentir no s’incrementin.  
Redueix l’accés d’informació sobre el COVID 19 a 30 minuts al dia,  substitueix aquest 
temps en rebre informació que sigui nutritiva per a tu, com per exemple cursos 
online sobre alguna activitat que t’agradi o tutorials sobre temes diversos. 
 
Intenta fer dejús de 24 hores d’informació sobre el COVID19, i fins i tot dejús de 
pantalles i dispositius electrònics. 
 
Evita llegir o escoltar informacions d’alerta o preocupants, o que et puguin generar 
por o ansietat,  just abans d’anar a dormir, per tal de preservar el son. 
 
Planifica quantes hores i en quins horaris es podran fer servir pantalles i dispositius 
electrònics. Recomanen que es facin servir a partir de la tarda/vespre. Donat que 
aquests dies es pot donar una sobre estimulació en relació a les xarxes socials, si no 
s’estructura. 
 
 
 

➢  Organitza’t  i estableix  rutines i hàbits bàsics: 
 

Mantenir rutines diàries ajudarà a no perdre hàbits, 
a mantenir higiene emocional i a minimitzar la 
possibilitat de connectar amb tendències 
depressives o d’auto abandonament. Seria adient 
elaborar rutines i planificar les activitats que es 
podran portar a terme: 

 

• Aixecar-se cada dia a la mateixa hora. 
 

• Dutxar-se i vestir-se com si es fos a sortir de casa ( triant amb cura quina serà 
la estètica del dia). 

 

• Planificar quines activitats es desenvoluparan al matí (neteja de la casa, 
teletreball, cuinar, endreçar documents, estudiar, realitzar formacions online, 
etc) i quines realitzaràs a la tarda (classes online de ioga, de qui qung, classes 
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de zumba, llegir, manualitats, activitats creatives tipus pintura, mandales, 
cosir, etc...). 

 

 

• Anar a dormir a la mateixa hora cada dia (no pernoctar massa per  tal de no 
trencar horaris de son i minimitzar la possibilitat de generar trastorns del son). 
Es important per preservar el son saludable evitar informacions d’alerta o que 
puguin generar por o ansietat, just abans d’anar a dormir. 

 

• Es recomanable planificar i dosificar  quantes hores i en quins horaris es 
podran fer servir pantalles i dispositius electrònics, per tal de que no es doni 
sobre utilització i sobre estimulació.  

 

• Incloure en la planificació activitats de connexió amb el plaer i el benestar; un 
“regal diari” , com escoltar la nostra musica favorita, una dutxa llarga d’aigua 
calenta, una sessió de meditació.... 
 

 

➢ Aprofita per cuinar i  menjar saludable: 
 

Es important dedicar temps i cura a elaborar menjars saludables, evitar saltar-se 
àpats i evitar el menjar pre cuinat en la mesura de lo possible. Aprofitar per elaborar 
receptes noves i plats favorits. La nutrició física està molt relacionada amb la autocura 
i la nutrició emocional. 

 
 
 
➢ Sol i aire fresc:  

 
Mantenir ventilats els espais aquests dies és significativament important, tant per 
qüestions d’higiene i salut física com per qüestions de salut emocional. L’aire estancat 
es converteix en fàcil cultiu de gèrmens , i estressa el nostre sistema respiratori i 
emocional. 
 
En la mesura de lo possible serà important també que els raigs  de sol ens donin en 
alguna part del cos,  serà adient sortir a la terrassa o treure el cap a les finestres on 
entri el sol. L’exposició solar activa química interna que ens connecta amb el benestar 
emocional, així com activa el nostre sistema immunològic.   
 
Intenta que a la teva llar es minimitzi la sensació de tancament, obre les finestres, 
intenta fer que corri l’aire per la casa. 
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➢ Activa’t i  Mou el cos: 
 

Incloure en la planificació de les rutines exercici físic ( classes d’activitats físiques 
online, ball lliure per la casa, pujar les escales cada vegada que es surt  a llençar 
escombraries, etc). L’activitat física oxigena els 
teixits, afavoreix la segregació de química 
endògena saludable i relacionada amb 
benestar emocional, alhora que augmenta la 
qualitat del nostre sistema immunològic. Pel 
contrari el sedentarisme que pot comportar 
aquesta situació, pot augmentar les 
possibilitats de connectar amb emocions de 
tristesa, esgotament o buit. 
 
Si tens el privilegi de tenir accés a tecnologies, posa-les al teu servei per fer classes 
de qualsevol disciplina física (ioga, pilates, activitats cardiovasculars, fitness, ball,  
etc).  
 
Recorda que la ment es desconnecta amb el cos; davant l’overthinkig, o el 
sobrepensament, una estratègia clau serà activar el teu cos, anclar-te en el teu cos 
(l’aire es compensa amb terra). 
 

 
 

➢  Legitima les teves emocions ( i les de la resta també) i Practica l’assertivitat:  
 
Dona’t permís per sentir-te com sigui que t’estiguis sentint (amb por, amb angoixa, 
emprenyada, contenta, alegre, confosa, o totes a la vegada, ...). Travessem un 
moment complex i difícil, en el que passarem per diferents emocions, i per diferents 
estats, intenta transitar-los sense judici, ni cap a tu mateixa, ni cap a les emocions de 
les altres persones. 
 
Recorda que “emocions expressades, son emocions alliberades” busca les formes de 
expressar i/o canalitzar el que t’està passant. 
 
És important en aquest moment identificar les teves emocions i les teves necessitats, 
poder expressar que no estàs bé, quan no estiguis bé, i demanar ajuda quan ho 
necessitis. 
 
Serà clau també identificar els teus límits i respectar-los, així com els de la gent amb 
la que convius. Escolta la teva veu interna i atreveix-te a dir no, quan no puguis. 
Dona’t la oportunitat de passar temps a soles. 
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➢  Estigues connectada amb la teva xarxa  i Crea una xarxa de sororitat: 
 
 
Si tens el privilegi de tenir xarxa, 
contacta amb ella; es important 
estar en contacte amb d’altres 
persones (via xarxes, telèfons) i 
expressar sentiments i emocions a 
d’altres. Compartir les angoixes i 
pors, així com serà indispensable 
per afrontar aquesta situació 
l’humor i  compartir notícies 
agradables també. Obre les portes a 

qui t’estima, t’ajuda i et cuida (amigues, companyes, famílies, companyes de hobbies, 
d’estudis, etc). 
 
El aïllament genera sentiment de solitud i de dissolució de vincle, pot generar també 
sensació de “ser oblidada per la resta” (pensaments com “ningú s’encordarà de mi 
perquè no estic present”). Serà important durant aquest temps estar en contacte i 
comunicar-nos amb persones estimades. 
Connecta amb la sororitat, crea xarxes de cura i de suport amb el teu voltant. 
 
 
Esbrina si la teva veïna necessita alguna cosa (que l’ajudis amb la compra, que li donis 
passejos al gos, que li cuinis, que li portis medicaments, etc). 
 
Truca a aquella amiga que té ansietat, o que se sent més 
sola. 
 
Si la teva veïna pot estar vivint violència masclista, fes-li 
costat, estigues pendent, passa-li informació dels serveis 
als que es pot adreçar (trobaràs aquesta informació al 
punt 4). 
 
Si tens energia, comparteix els teus dons, posa’t al servei 
d’altres persones de la manera que sàpigues o puguis. 
 
Evita jutjar a la resta, cadascuna té el seu posicionament i els seus motius, la seva 
història i les seves circumstàncies; aposta per la cooperació entre totes i no pel 
enfrontament. 
 
El suport mutu, i la sororitat seran claus en aquests moments per sobreviure 
emocionalment  
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➢ Realitza activitats creatives: Pinta, canta, balla, la teva ràbia, el teu dolor, les teves 

angoixes... 
 
Recorda que “emocions expressades son 

emocions alliberades”, podem expressar les 

nostres emocions de diverses formes; 

comunicant amb d’altres persones com hem 

vist anteriorment, i també escrivint un diari, 

pintant (amb aquarel·les, pintures de dit, 

retoladors, etc), cantant, ballant, fent 

manualitats, etc. 

Serà important en la mesura de lo possible 

anar deixant sortir les emocions que et genera la situació actual, per tal d’evitar que 

s’enquistin al cos o al cor. 

 

➢ Actualitza pactes i re distribueix tasques de la llar i de cura:  

 

En aquest moment que totes les persones estan a casa, pot passar que augmenti 

significativament el temps que les dones dediquen a cures i tasques de la llar. Pot 

ser una oportunitat per actualitzar (o realitzar per primera vegada) pactes de 

distribució de tasques a la llar, més equitatius i més justos. 
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2. SI ACOMPANYES  A D’ALTRES PERSONES: 
 
➢ Si tens infants al teu càrrec:   
 

• Cal que estiguin ben informades/ts, hi tenen dret. Aquesta informació ha 
d’estar adaptada el seu nivell de comprensió. Regula la informació que dones i 
que aquesta sigui només la necessària.  

 

• Cal que puguis acompanyar com adult les seves preocupacions i emocions, 
d’aquesta manera generaràs un espai segur i de confiança per poder parlar de 
la situació.  

 

• Comprova a quina informació  tenen accés i quina idea s’han fet ells i elles de la 
situació, per poder fer filtre de la informació que reben i afavorir que no 
consumeixin informacions alarmistes que generin més preocupació.  

 

• Genera un espai segur on poder reduir la seva por, on quedi clar que si alguna 
persona es contagia les i els adults que estan al seu entorn sabem molt bé que 
han de fer i com han d’actuar, per traslladar la seguretat que estaran cuidades i 
protegides per les persones que estimen.  

 

• En el cas que el nen o la nena doni positiu cal que li pugueu explicar de manera 
clara les normes que haurà de seguir en aquest moment i els motius pels quals 
es important que les respecti.  

 

• Recorda que els nens i les nenes son com esponges i que per tant reben molta 
informació a través dels  nostres comportaments i actituds. Es per això que es 
important que mantinguem la calma i unes rutines i horaris cada dia amb ells i 
elles.  

 
➢ Si tens persones al teu càrrec que han donat positiu en COVID 19 o que son molt 

dependents:  
 

• Es important que puguis estar en la cura amb una actitud de suport i 
acompanyament psicològic i emocional.  

 

• Com que no poden sortir al carrer, si surts a fer algun encàrrec fora serà molt 
agraït per ells i elles que els hi puguis portar informació de l’exterior.  
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• En el cas que la persona estigui en una residencia de gent gran intenta mantenir 
el contacte sovint amb ella transmeten informació adequada i no alarmista. No 
t'amoïnis ni sentis que l'estàs abandonant ara mateix li estàs donant el  millor 
suport que les circumstàncies permeten i no tenir contacte físic o presencial es 
la millor manera que tens de tenir cura del teu familiar tant estimat.  
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3. ESTRATEGIES DE GESTIÓ EMOCIONAL 
 
 
Durant aquests dies de confinament a causa de la expansió del virus COVID19, ens poden 
travessar moltes i diferents emocions. Es tracta d’una situació molt complexa, difícil i  
que comporta pèrdues de molts tipus, i es tracta també, d’una situació absolutament 
nova. 
 
Per poder gestionar de la forma més adient les nostres emocions, serà bàsic, en primer 
lloc poder identificar-les (sentir-les i anticipar-nos a la expressió, de forma que aquesta 
no sigui desproporcionada o impacte a d’altres). I en segon lloc, serà clau acceptar la 
emoció que estem sentint, sigui la que sigui, sense judici (les emocions no es 
qüestionen, son legítimes,  es pot qüestionar la conducta, el que faig amb la emoció). 
 
L’aïllament ens pot connectar amb sentiments de solitud, de tristor i de manca de 

pertinència. També es un moment que ens pot connectar amb la impotència o frustració 

per no poder estar a prop de la gent estimada i per no poder -la protegir. Sobre tot si 

tenim persones del nostre voltant que estan malaltes i no les podem cuidar ni visitar. 

Durant aquest període també pot estar present la ràbia i l’emprenyament cap a la 

situació, i cap a les conseqüències actuals i posteriors d’aquesta situació. I sobre tot 

també pot estar present la por i la preocupació, pel futur immediat. 

 

La por, la  preocupació i l’ansietat poden ser emocions molt habituals durant aquests 

dies, “...la por és una de les emocions bàsiques del nostre psiquisme i una reacció normal 

i saludable davant situacions desconegudes, amenaçadores i potencialment perilloses 

com la que estem vivint. Una resposta adaptativa que ens ajuda a mantenir-nos alerta i 

prendre les mesures necessàries per minimitzar riscos, ja sigui a través de l’evitació del 

perill o de mecanismes de control i afrontament. Tanmateix, la por també es pot 

convertir en quelcom que ens bloqueja i ens impedeix gestionar les amenaces amb 

eficàcia, esdevenint aleshores un impediment i un problema psicològic·”.2 

 

Evita jutjar-te si sents ansietat o por, i sobre tot no et resisteixis; la por o la ansietat 

poden ser disparadors que informen que n’hi ha d’altres emocions que no estan sortint.  

Els símptomes de l’ansietat poden ser molt desagradables, només acompanya’t a tu 

mateixa davant d’aquests símptomes, no tinguis por d’aquests símptomes, només s’han 

de travessar per a que l’ansietat desaparegui; així com si fos un carrer que no volem 

travessar, però que necessitem transitar per passar al altra costat. Només és el teu cos 

cridant, no hi ha perill en els símptomes de l’ansietat, només malestar. Confia en que 

passaran aquestes sensacions. 

 
Algunes estratègies que poden ser útils per mantenir a ratlla la por i evitar que ens 
bloquegi, així com per dissoldre l’ansietat i connectar amb estats de relaxació i amb el 
benestar. 
 

 
2 Copc.cat: Recomanacions de Gestió psicológica durant quarentenes. Març 2020 
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➢ “Aturada de Pensament”:  
 
Es tracta d’una estratègia cognitiva consistent en identificar els primers pensaments 
que ens generen por i ansietat aquests dies , es clau identificar els primers 
pensaments del fil, i evitar que la cadena de pensaments es faci gran (els pensaments 
negatius s’enganxen uns als altres, generant “soroll mental” que acaba generant 
ansietat).  

 
1) En  el primer moment identifico els primers pensaments 
“negatius”. 

 
2) En el moment en que identifico que s’inicien els 
pensaments faig un gest i dic una paraula d’aturada (serà la 
senyal cap a mi mateixa d’aturar aquest fil de pensaments, per 
exemple: “Para! i chasquejo els dits).  

 
3) 3)Posteriorment començo a comptar mentalment cap 
enrere de 3 en 3 (450, 457, 454...). De forma que tindré la ment 
concentrada i ocupada durant uns minuts, i em servirà de pont 
per passar al següent pas. 
 
4) Realitzaré qualsevol activitat que precisi de concentració 
mental, i em mantingui entretinguda i concentrada. Serà adient 
tenir fet un llistat d’activitats en aquesta línia, que m’agradin 
(sudokus, crucigrames, candy crash, tetris, trucar a una amiga, 
punt de creu, macramé, etc). 

 

 
 
➢ Connexió amb el Present Absolut: 

 
Intentar estar en el més absolut present. La por és una emoció relacionada amb el 
futur,  i en el futur normalment(i en aquestes circumstàncies)  tenim poca capacitat 
de control, per tant ens pot ajudar molt, posar presència en el moment actual, en 
aquest dia concret i en aquesta hora exacta, que estàs fent ara mateix? On et trobes? 
Com et trobes? quines son les dificultats o problemes que hi hauria ara mateix si no 
faig cas d’aquests pensaments de futur?(i evitar pensar en les dificultats que podria 
tenir més endavant). 
 
Intenta posar l’atenció en allò que esta succeint just ara mateix, en aquest precís 
instant. Et pots ajudar posant atenció en la teva respiració, i en les sensacions actuals 
del teu cos. 
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➢ Respiració: 
La respiració és una eina poderosa, per recuperar la calma i el equilibri. Es pot 
convertir en una clau per portar-nos de nou al nostre cos, al present i per connectar 
amb el lloc de quietud, pau i  serenor que existeix dins nostre. El nostre cos, és la 
millor eina d’arrelament davant els pensaments. Existeixen diverses tècniques de 
relaxació mitjançant la respiració, aquí 
descriurem dues: 
 

• Respiració abdominal (o diafragmàtica): 
Es tracta d’una respiració molt poderosa 
que ens portarà a un estat de connexió 
amb el nostre cos i amb un estat de 
relaxació profund. 
 
Es basa en el moviment del diafragma (el múscul que separa la cavitat 
toràcica del ventre), al baixar cap al ventre treu aire dels pulmons i el porta 
cap al ventre i l’aire s’expulsa fent moviment de pujada cap als pulmons. 
Seria semblant a imaginar que el teu ventre es com un globus, i al inspirar 
portes aire cap al ventre, inflant el globus, i al expirar, soltes l’aire i el ventre 
va cap endins. 

o Prepara un espai còmode, amb llum càlida i si vols una música 
relaxant. 

o Col·loca les teves mans sobre l’abdomen per poder sentir com s’infla 
i es desinfla al entrar i sortir l’aire. 

o Fes una gran inspiració i expulsa tot l’aire que hi hagi als teus 
pulmons, per començar. 

o Inspira profundament portant l’aire cap al teu abdomen (s’estendrà 
el teu diafragma i s’inflarà el teu abdomen). 

o Retén l’aire uns instants 
o Expira, expulsa l’aire, relaxant el teu abdomen (es desinflarà 

l’abdomen com es desinfla un globus i ho notaràs també. 
o Queda’t uns instants amb els pulmons buits, i sent com el teu cos es 

va relaxant. Torna a començar  i fes l’exercici al menys 6 vegades més. 
 

• Respiració triangular: Es tracta d’una tècnica de respiració que contribueix a 
dissoldre estats d’ansietat i ens connecta amb estats de relaxació. Pel que 
serà eficient també  davant d’una atac d’ansietat o de pànic. 
 

o Col·locà la punta de la llengua darrere 
dels dents superiors, just en el punt 
on les dents i el paladar es toquen. 
Això ajudarà a que la energia del teu 
cos s’equilibri. Com trauràs l’aire per 
la boca, fixat com l’aire passa als dos 
costats de la llengua. 
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o Es tracta d’inspirar pel nas durant 4 segons ( o comptant fins a 4), 
sostenir l’aire internament durant 7 segons ( o comptant fins a 7) i 
expirar per la boca soltant l’aire durant 8 segons (o comptant fins a 
8). 

 
 
 

(  En relació a la respiració i a la relaxació també pot ajudar-te  aquesta cançó: Respira. 
Natalia Doco: https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg )      
 
 
➢ Visualització arrelament:  

 
Aquest exercici de visualització, es una eina eficient per ajudar-te a connectar amb 
la relaxació i la tranquil·litat interna i sobre tot també, per arrelar-te en tu mateixa, 
tornar al teu centre i connectar amb la teva seguretat i confiança interna. Alhora que 
contribueix a aturar l’excés de pensaments o overthinking. 
 

• Prepara un espai tranquil i còmode per a tu, amb llum i temperatura càlida. 
Posa’t molt còmode, i comença a posar l’atenció en la teva respiració. 
Comença a fer respiracions profundes i llargues. 

 
 

• Posa atenció en cadascuna de les parts del teu cos, en sentit descendent, des 
del cap, cap a la cara, l’espina dorsal, braços, abdomen, genitals, cames, fins 
arribar als peus. Concentra’t en la teva planta dels peus, i sent com dels teus 
peus surten arrels que travessen el sol, arrels fortes i gruixudes que travessen 
les diferents capes de la Terra, fins arribar al fons, al centre de la Terra. 
 

 
 
 
Visualitza com aquestes arrels fortes s’enganxen al fons de la Terra. I et sents 
sostinguda, i ets sents arrelada, ferma. 
 
Ara visualitza com puja la sàlvia, el líquid de vida, des del fons de la Terra per 
les plantes dels teus peus; sent aquesta força pujant per les teves cames, pels 
teus malucs i en la mesura que va pujant, et vas sentint forta, segura, 
arrelada, ferma... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg
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Continua pujant la sàlvia de vida per la teva espina dorsal, per tot el teu cos, 
pels braços, i la sents al teu pit. 
 
I et sents forta, segura, ferma. I et sents com un arbre, que pot tomballejar o 
moure’s pel vent, però que no cau, que es sòlid i ferma. 

 
 
 

( Pots escoltar una visualització similar en aquest àudio: Audio Visualización Mujer Arbol. Sofía 
Style:https://mujerciclica.com/visualizacion-mujer-
arbol/?mc_cid=1167bbf621&mc_eid=085cc088c1)                       ) 
 
 
 

➢ Focus de llum: 
 
 Aquest és un exercici molt curt (uns 3 minuts) i molt eficaç per tal 
d’entrenar-nos en identificar les nostres emocions, i anticipar-nos a 
les nostres pròpies reaccions. Així com es molt útil per aprendre a 
identificar les nostres pròpies necessitats (habilitat minvada en les 
dones pels efectes del patriarcat, paradoxicament, les dones hem 
desenvolupat eficaçment l’habilitat de identificar les necessitats dels 
altres , i pel contrari en nombroses ocasions ens resulta complicat 
identificar les nostres pròpies dificultats). 
 
Alhora que aquest exercici ens ajuda a reduïr la intensitat de les emocins, donat que 
localitzar-les i posar-les nom, donar-les un espai, redueix la seva intensitat. 
 

• Col·loca’t en una postura còmode, pot ser asseguda o de peu. 

• Fes 3 respiracions profundes, exhalant per la boca. 

• Ara imagina que hi ha un focus de llum posat sobre teu. Posa l’atenció en el 
teu cos, i explora quines sensacions n’hi ha. I pregunta’t: 
 
o Com et sents? (respon-te amb una emoció, només una paraula que 

etiqueti una emoció: contenta, enfadada, trista, amb por, tranquil·la, etc) 
 

o A On ho sents? (identifica en quina part del cos estàs sentint aquesta 
emoció, i com es aquesta sensació). 

 
o Què et ve de gust? (respon-te amb llibertat, encara que no puguis complir 

el teu desig, obtindràs molta informació de quina es la teva necessitat i 
podràs adaptar la resposta de nutrició d’aquesta necessitat molt més 
ajustadament). 

 
Aquest exercici seria ideal fer-lo 3 vegades al dia, per entrenar-nos bé en escoltar-nos a 
nosaltres mateixes, i seria molt adient complementar-lo amb la expressió de la emoció 
que haguem sentit, és a dir, buscar maneres creatives d’expressar les emocions que 
surtin, com pintar la emoció, ballar-la, dibuixar-la, escriure-la, cantar-la, etc.... 

https://mujerciclica.com/visualizacion-mujer-arbol/?mc_cid=1167bbf621&mc_eid=085cc088c1
https://mujerciclica.com/visualizacion-mujer-arbol/?mc_cid=1167bbf621&mc_eid=085cc088c1
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➢ Descàrrega de ràbia, impotència o frustració:  

 
La ràbia és la emoció relacionada amb la posada de límits. L’emprenyament i la ràbia ens 
salven en nombroses ocasions; ens indiquen que alguna cosa no està bé, i que es 
necessari generar canvis. Però també aquestes emocions si no son escoltades i 
canalitzades adientment ens poden portar a fer  mal a d’altres o a nosaltres mateixes, 
pel que és important legitimar-les i deixar-nos-les sentir, elaborar la informació que ens 
porten. Així com deixar-les sortir conscientment, de forma controlada i en llocs segurs. 
 
Existeixen diferents formes per deixar sortir la frustració i la ràbia, com per exemple 
agafar dues ampolles de plàstic buides i començar a fer cops una contra l’altra, amb 
força, per deixar sortir la energia i força que es pot haver posat a les mans i braços arrel 
del sentiment de ràbia. Posteriorment es pot passar a descarregar mitjançant cames i 
peus, amb les mateixes ampolles buides i amb tap, s’intentarà xafar-les amb els peus. 
Aquest exercici de descàrrega de ràbia amb les cames,  es pot fer també amb globus 
inflats o amb gots de plàstic.  
 

 
 
Una altra manera de fer aquesta descàrrega de ràbia, pot ser amb coixins, que es poden 
llençar contra la paret o donar-les cops de puny. 
 
I per últim, una altra manera de fer aquesta descàrrega, pot ser escrivint una carta de 
ràbia; es a dir, escrivint tot el que sentim, tal i com surti, sense filtre, i sense judici (si 
surten insults, males paraules, el que sigui, està tot permès), finalment  trencar i llençar 
aquesta carta, simbolitzant com llencem aquesta ràbia. 
 
Recorda que també pots ballar o cantar la teva ràbia, per descarregar aquesta emoció 
és important implicar el cos i la veu. 
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4. RECURSOS I TELÈFONS D’INTERÉS. I BIBLIOGRAFIA. 
 
PENDENT COMPLETAR AMB ANNEX DEFINITIU QUE ARREPLEGUI TOTS ELS SERVEIS I 
QUE ES EL QUE FAREM SERVIR DES DE LA INTERENCIÓ COMUNITARIA 
 

 
BIBLIOGRAFIA D’INTERÈS 

 

• https://www.copc.cat/ct/noticias/1026/Recomanacions-a-la-ciutadania-per-
a-la-gestio-psicol-gica-de-l-alerta-per-coronavirus 

• RECOMANACIONS PER AFRONTAR LA MORT D’UNA PERSONA ESTIMADA 
DURANT EL CONFINAMENT PER L'EPIDÈMIA DE COVID-19 
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15309/v/Recomanacions%20per%2
0afrontar%20la%20mort%20d%E2%80%99una%20persona%20estimada%20
durant%20el%20confinament%20per%20l%E2%80%99epid%C3%A8mia%20d
e%20COVID-19.pdf?tm=1585304549 

• RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR LA MUERTE DE UN SER QUERIDO 
DURANTE EL CONFINAMIENTO POR LA EPIDEMIA DE COVID-19 
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15314/v/Recomendaciones%20par
a%20afrontar%20la%20muerte%20de%20un%20ser%20querido%20durante
%20el%20confinamiento%20por%20la%20epidemia%20de%20Covid-
19.pdf?tm=1585395443 

• GUÍA DE APOYO PSICOSOCIAL DURANTE ESTA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS                                                                                                                         
https://ome-aen.org/guia-de-apoyo-psicosocial-durante-esta-epidemia-de-
coronavirus/ 

• Información actualizada sobre las medidas referentes al coronavirus: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://maldita.es/coronavirus 

 
• Información actualizada sobre la información errónea/falsa sobre el 

coronavirus 
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/17/coronavirus-bulos-pandemia-
prevenir-virus/ 

 

• Cómo podemos ayudar a los niños a afrontar la crisis del COVID 19. 
https://www.dropbox.com/s/2srmohdn2e5t8ww/Afrontamiento_ni%C3%B1
os_COVID_HIUNJ.pdf?dl=0 

 

• Conte per explicar a les nenes i nens el Coronavirus y otros virus “ROSA 
CONTRA EL VIRUS” 
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15216/v/La%20Rosa%20contra%
20el%20virus%20-%20CATAL%C3%80.pdf?tm=1584371645 
 
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-
virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-
posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf 

 

https://www.copc.cat/ct/noticias/1026/Recomanacions-a-la-ciutadania-per-a-la-gestio-psicol-gica-de-l-alerta-per-coronavirus
https://www.copc.cat/ct/noticias/1026/Recomanacions-a-la-ciutadania-per-a-la-gestio-psicol-gica-de-l-alerta-per-coronavirus
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15309/v/Recomanacions%20per%20afrontar%20la%20mort%20d%E2%80%99una%20persona%20estimada%20durant%20el%20confinament%20per%20l%E2%80%99epid%C3%A8mia%20de%20COVID-19.pdf?tm=1585304549
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15309/v/Recomanacions%20per%20afrontar%20la%20mort%20d%E2%80%99una%20persona%20estimada%20durant%20el%20confinament%20per%20l%E2%80%99epid%C3%A8mia%20de%20COVID-19.pdf?tm=1585304549
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15309/v/Recomanacions%20per%20afrontar%20la%20mort%20d%E2%80%99una%20persona%20estimada%20durant%20el%20confinament%20per%20l%E2%80%99epid%C3%A8mia%20de%20COVID-19.pdf?tm=1585304549
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15309/v/Recomanacions%20per%20afrontar%20la%20mort%20d%E2%80%99una%20persona%20estimada%20durant%20el%20confinament%20per%20l%E2%80%99epid%C3%A8mia%20de%20COVID-19.pdf?tm=1585304549
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15314/v/Recomendaciones%20para%20afrontar%20la%20muerte%20de%20un%20ser%20querido%20durante%20el%20confinamiento%20por%20la%20epidemia%20de%20Covid-19.pdf?tm=1585395443
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15314/v/Recomendaciones%20para%20afrontar%20la%20muerte%20de%20un%20ser%20querido%20durante%20el%20confinamiento%20por%20la%20epidemia%20de%20Covid-19.pdf?tm=1585395443
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15314/v/Recomendaciones%20para%20afrontar%20la%20muerte%20de%20un%20ser%20querido%20durante%20el%20confinamiento%20por%20la%20epidemia%20de%20Covid-19.pdf?tm=1585395443
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15314/v/Recomendaciones%20para%20afrontar%20la%20muerte%20de%20un%20ser%20querido%20durante%20el%20confinamiento%20por%20la%20epidemia%20de%20Covid-19.pdf?tm=1585395443
https://ome-aen.org/guia-de-apoyo-psicosocial-durante-esta-epidemia-de-coronavirus/
https://ome-aen.org/guia-de-apoyo-psicosocial-durante-esta-epidemia-de-coronavirus/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://maldita.es/coronavirus
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/17/coronavirus-bulos-pandemia-prevenir-virus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/17/coronavirus-bulos-pandemia-prevenir-virus/
https://www.dropbox.com/s/2srmohdn2e5t8ww/Afrontamiento_ni%C3%B1os_COVID_HIUNJ.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2srmohdn2e5t8ww/Afrontamiento_ni%C3%B1os_COVID_HIUNJ.pdf?dl=0
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15216/v/La%20Rosa%20contra%20el%20virus%20-%20CATAL%C3%80.pdf?tm=1584371645
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15216/v/La%20Rosa%20contra%20el%20virus%20-%20CATAL%C3%80.pdf?tm=1584371645
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf
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• Guía IASC (OMS), en salud mental y apoyo psicosocial en emergencia 
humanitaria y catástrofes 
https://www.who.int/mental_health/emergencies/iasc_checklist_spanish.pd
f?ua=1 

 

 
 

• Els 30 curtmetratges guanyadors del PSICURT i el FICVI, gratuïts durant tot el 
confinament                                                                                
https://www.copc.cat/ct/noticias/1046/Els-30-curtmetratges-guanyadors-
del-PSICURT-i-el-FICVI-gratu-ts-durant-tot-el-confinament 

l Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona 

organitzen i celebren anualment el Festival de Curtmetratges sobre Salut 

Mental (PSICURT), que acull i premia un bon nombre de 

propostes cinematogràfiques sobre els diferents àmbits de la salut mental. 

Juntament amb el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI), 

els directors i directores dels curtmetratgs guanyadors d'ambdós festivals en 

les seves darreres edicions, l'any 2019, han cedit les seves obres 

desinteressadament perquè puguin ser projectades en streaming durant tot 

el temps que duri el confinament degut a la pandèmia del coronavirus.  

Com accedir-hi?      Prement aquest enllaç podreu accedir a la projecció 

en streaming. Hi haurà 3 passis cada dia; un a les 12 h, un altre a les 17 h i, 

l'últim, a les 20.15 h. Cal destacar que el passi de les 17 h inclourà peces 

d'animació per als més petits.  

 
 

 

• PLATAFORMA EBIBLIO https://catalunya.ebiblio.es/ 
eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
que fa possible el préstec de continguts digitals (llibre electrònics, 
documentals, pel·lícules,…) a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques 
públiques catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents 
dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o 
telèfons intel·ligents.                                                                                                                                        
En aquest vídeo-tutorial s’explica clarament el seu funcionament  
https://youtu.be/BvEFb5TzKdY 

 

• AUDIOLLIBRES https://bibliotecavirtual.diba.cat/audiollibresmp3 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona posa a 
disposició de tots els usuaris amb carnet de biblioteca el servei gratuït de 
descàrrega d’audiollibres , en català i castellà, amb la intenció de facilitar i 
millorar l’accessibilitat a la lectura. 

https://www.who.int/mental_health/emergencies/iasc_checklist_spanish.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/emergencies/iasc_checklist_spanish.pdf?ua=1
https://www.copc.cat/ct/noticias/1046/Els-30-curtmetratges-guanyadors-del-PSICURT-i-el-FICVI-gratu-ts-durant-tot-el-confinament
https://www.copc.cat/ct/noticias/1046/Els-30-curtmetratges-guanyadors-del-PSICURT-i-el-FICVI-gratu-ts-durant-tot-el-confinament
https://www.twitch.tv/josepvaro
https://catalunya.ebiblio.es/
https://youtu.be/BvEFb5TzKdY
https://bibliotecavirtual.diba.cat/audiollibresmp3
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Els audiollibres són llibres parlats, en la seva versió integra de l’obra original. 
Són llegits en veu alta per locutors i narradors professionals en gravacions a 
una sola veu , sense música de fons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LLIBRES  I LINKS D’INTERÈS : SUPORT EMOCIONAL 

 

• Mujeres, salud, y poder. Carme Valls-Llobet. 

• Cuentos para educar con inteligencia emocional. Clara Peñalver  

• La trampa de la felicidad: Deja de sufrir, comienza a vivir. Russ Harris 

• La Inutilitat del Sufrimiento. Mª Jesús Álava Reyes 

• Psicohigiene: El cuidado de uno mismo y de los demàs. Javier Urra. 

• El coraje de ser tú misma. Una guía para superar tu dependencia emocional y 
crecer interiorment. Sue Patton Thoele 

• Mindfulness en la vida cotidiana: Donde quiera que vayas, ahí estàs. Jon Kabat- 
Zim 

• La práctica de la atención plena. Jon Kabat- Zim 

• Aprender A Practicar Mindfulness. Vicente Simón 

• Los Cuatro acuerdos. Miguel Ruiz. 

• ¡Camarero este café está frío! Primeros auxilios para mejorar tu asertividad, 
tu comunicación y tus relaciones personales. Raquel Ballesteros. 

• La asertividad. Cómo mejorar tus habilidades sociales: programa de 
asertividad, autoestima, e inteligencia emocional.  Elia Roca Villanueva. 

• La Bona Sort. Alex Rovira 

• La Bona Crisis. Alex Rovira  

• Malena en el espejo. Elena Ferrandiz 

• El Abrigo de Pupa. Elena Ferrandiz  
 

LINKS 

• Conte per explicar a les nenes i nens el Coronavirus y otros virus “ROSA 
CONTRA EL VIRUS” 
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15216/v/La%20Rosa%20contra%20
el%20virus%20-%20CATAL%C3%80.pdf?tm=1584371645 
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-
virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-
posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf  
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• "El buit"                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=spAyDU5suAE 
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-buit.html#.XoMiG4gzZPY  

• "El monstre de colors" (treballar les emocions!)  
https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q 
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-monstre-de-
colors.html#.XoMigogzZPY  

• Meditación guiada por Ramiro Calle, en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=RSDmcCUPN_E  

• 10 contes per treballar el doli les pèrdues amb els infants:  
https://somdocentsblog.wordpress.com/2016/01/12/10-contes-per-
treballar-el-dol-i-les-perdues-amb-els-
infants/?fbclid=IwAR2CbyutcTHq9vqn92X6v4DIl1hDvoSP9V4yzV2t6Om6MZG
-B8D2wpKg8Is 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-monstre-de-colors.html#.XoMigogzZPY
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-monstre-de-colors.html#.XoMigogzZPY
https://somdocentsblog.wordpress.com/2016/01/12/10-contes-per-treballar-el-dol-i-les-perdues-amb-els-infants/?fbclid=IwAR2CbyutcTHq9vqn92X6v4DIl1hDvoSP9V4yzV2t6Om6MZG-B8D2wpKg8Is
https://somdocentsblog.wordpress.com/2016/01/12/10-contes-per-treballar-el-dol-i-les-perdues-amb-els-infants/?fbclid=IwAR2CbyutcTHq9vqn92X6v4DIl1hDvoSP9V4yzV2t6Om6MZG-B8D2wpKg8Is
https://somdocentsblog.wordpress.com/2016/01/12/10-contes-per-treballar-el-dol-i-les-perdues-amb-els-infants/?fbclid=IwAR2CbyutcTHq9vqn92X6v4DIl1hDvoSP9V4yzV2t6Om6MZG-B8D2wpKg8Is
https://somdocentsblog.wordpress.com/2016/01/12/10-contes-per-treballar-el-dol-i-les-perdues-amb-els-infants/?fbclid=IwAR2CbyutcTHq9vqn92X6v4DIl1hDvoSP9V4yzV2t6Om6MZG-B8D2wpKg8Is

