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TAULA RODONA 

COM ES POT MILLORAR LA SALUT A TRAVÉS DE LES EMOCIONS? 

 

A aquestes alçades del segle XXI i, tenint en compte els avenços de la 

recerca en Neurociència dels darrers 20 anys, ningú no te dubtes respecte a 

la repercussió que sobre la salut física té el maneig emocional.  

 Totes les emocions son naturals i necessàries per mantenir-nos vius,  

saludables i connectats amb el nostre entorn.  

 Només poden desequilibrar la salut algunes emocions (especialment les 

negatives, però no únicament...) en algunes circumstàncies:  

• Si son molt, molt intenses. 

• Si es repeteixen amb molta freqüència. 

• Si es mantenen molt en el temps. 

• Si es mantenen inhibides activament molt temps. 

 

En tots els casos, els nivells de neurotransmissors i d’hormones 

corresponents a la resposta de l’organisme es mantindran massa temps 

circulant en sang o bé a nivell del SNC i això pot afavorir (com un factor 

de risc més) l’aparició d’un trastorn de salut o bé influir negativament en 

l’evolució i el pronòstic d’una malaltia ja diagnosticada. 

Així comptem ja amb un llarg llistat de malalties en la gènesi de les 

quals cal tenir en compte una mala gestió de les emocions: 

• Les malalties cardiovasculars: Hipertensió arterial, infarts, angines 

de pit... 

• Algunes malalties respiratòries com l’asma, les rinitis al·lèrgiques... 

• Alguns trastorns digestius com les gastritis, les úlceres, el colon 

irritable...  

• Els trastorns del sistema immunitari sigui per excés (al·lèrgies, 

malalties autoimmunes: psoriasi, artritis...) com per defecte (SIDA, 

infeccions de repetició, càncer...) 
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• La facilitació de conductes no saludables: trastorns alimentaris, 

addiccions (amb o sense substància) 

• La depressió. 

• L’ansietat. 

• L’ insomni. 

• Les fòbies. 

• Els diferents trastorns psicosomàtics. 

Cal recordar també que la incidència que tenen les emocions en la salut és 

bidireccional  i cal considerar també com influeix la malaltia, una vegada 

diagnosticada, en les emocions. Així, per exemple, la depressió i la sensació 

d’indefensió amb acceptació passiva de la malaltia empitjora el pronòstic i 

augmenta el risc de morbiditat i mortalitat en moltes malalties.   

 Això no vol dir que viure enfadat, per exemple, ens hagi de generar 

forçosament un problema cardíac... En medicina les coses no son mai tant 

senzilles. Les causes de la majoria de malalties són multifactorials i tot el 

que podem dir és que ara mateix hi ha prou evidències científiques com per 

a assegurar que una mala gestió de les emocions negatives constitueix un 

factor de risc més per a emmalaltir, i que sembla ser que fomentar les 

emocions positives seria un factor de protecció davant de la malaltia.  

És al fil d’aquestes reflexions que es fa palesa la necessitat d’incorporar 

programes d’Educació Emocional com una eina més per aconseguir una 

medicina  més eficient i més humana, és a dir, com una part més de 

l’educació per la salut. En la meva opinió, seria especialment interessant 

dissenyar programes especialment dirigits a millorar la gestió de les 

emocions en grups específics com:  

• Les persones afectades per malalties cròniques: Una millora en 

el benestar d’aquestes persones aconsegueix una major implicació, 

amb més adherència als tractaments, una vida més activa i amb 

millors relacions socials, un millor compliment dels consells dels 

professionals sanitaris... tot plegat es tradueix en una millor 

tolerància a la malaltia i un millor pronòstic de la mateixa. 
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• Els professionals sanitaris: Una millor gestió de les emocions, de 

les habilitats socials, de l’estrès... redundaria en un augment del 

benestar dels professionals, de l’empatia cap als seus pacients i de la 

qualitat de la feina feta, amb el conseqüent augment de la satisfacció 

laboral. 

 

 Però, des del meu punt de vista, el camp on l’Educació Emocional és més 

important és la PREVENCIÓ, entesa com a PROMOCIÓ DE LA SALUT. 

Evidentment aquest concepte encabiria totes les persones, 

independentment de la seva edat, el seu estat de salut, la seva situació 

personal o laboral... Per la meva part, quan vaig cursar la primera edició del 

MIEO (Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions), tenia clar 

que volia aprendre a dissenyar un programa de formació en 

competències emocionals justament dirigit a la població general adulta 

amb la intenció de fer promoció de la salut. I, des del passat mes 

d’octubre estic treballant (a més de les sessions de consulta individuals) 

amb un grup de dones de diferents edats, amb estats de salut diferents, 

situacions professionals, personals i vitals dispars... que tenen en comú que 

volen sentir-se millor i està resultant per a mi una experiència rica i 

sorprenent i crec que per a totes grata i positiva. Es tracta d’una sèrie de 

tallers setmanals en els que es combinen les aportacions teòriques 

amb dinàmiques vivencials sobre les quals es fan reflexions conjuntes 

en les que cadascú fa les seves aportacions enriquint així el grup. Tot això 

sense perdre de vista el treball individual de cada persona per portar a la 

pràctica real de la seva vida quotidiana el que s’ha estat treballant en la 

sessió, perquè el que fa realment útil el treball és que les persones canviïn 

les seves actituds de manera que tot el seu entorn quedi modificat... Perquè 

una suma de petits canvis és el que fa que es produeixi un gran canvi... 

    

Lamentablement és massa aviat per traure conclusions del treball. Confio 

que es vagi allargant en el temps per poder valorar l’impacte d’aquesta 

intervenció en la realitat quotidiana. 
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El sentit final d’aquests programes d’Educació Emocional com a eina de 

Promoció de la Salut seria donar resposta a una sèrie de preguntes que jo 

em faig sovint: 

- Què passaria si els nostres nens i els nostres adolescents i els 

nostres  joves i els adults i  inclús els vells, aprenguessin a 

tenir consciència d’allò que estan sentint i se’n 

responsabilitzessin?  

 

- Què passaria si aprenguéssim tots plegats a utilitzar la ràbia 

per defensar el nostre espai i el nostre dret, per a protegir els 

mes dèbils, per activar-nos i aconseguir els nostres objectius, 

per a superar d’una manera creativa els obstacles que la vida 

ens posa en el camí.... enlloc d’usar-la per agredir ja sigui amb 

els fets, amb les paraules, amb els gestos... o per imposar la 

nostra raó sobre la dels altres... o per auto agredir-nos amb el 

ressentiment...? 

 

- Què passaria  si utilitzéssim la por per a mantenir-nos 

allunyats del perill, per a parar un moment i revisar si anem 

pel camí desitjat, per valorar els riscos... enlloc de permetre 

que pors com la de no ser prou reconeguts o de no fer les 

coses prou bé dirigeixin la nostra vida avocant-nos a 

l’angoixa...? Sense parlar de com ens manipulen i nosaltres 

manipulem a través de la por...   

 

- Què passaria si uséssim la tristesa per reflexionar i refer-nos 

desprès d’una pèrdua i no per quedar-nos enganxats a ella en 

forma de depressió o de victimisme? 

 

- Què passaria si gestionéssim el fàstic per protegir-nos d’allò 

que ens pot intoxicar enlloc de per a rebutjar qualsevol 

persona o costum  que sigui diferent de mi? 
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- Què passaria si fóssim capaços de generar emocions 

positives a voluntat: gratitud, tendresa, calma, serenitat, 

amor.... i hi féssim immersions conscients a diari? 

 

-  Com afectarien a la salut de les persones aquests 

canvis? Cal recordar que, com a conseqüència de la millora en 

la nutrició i la higiene i del control de les malalties infeccioses 

gràcies als antibiòtics, s’ha gairebé triplicat l’esperança de 

vida. Però no és una vida saludable sinó plena de malaltia 

crònica, la majoria deguda a excessos (malalties al·lèrgiques o 

autoimmunes) o defectes de la funció del sistema immunitari 

(càncer, SIDA...). I ja sabeu que les emocions es relacionen 

íntimament en el nostre cervell amb els centres de control tant 

del sistema immunitari com de l’endocrí... 

 

Així, doncs, les conseqüències que podrien derivar-se a nivell de benestar 

subjectiu i de salut física de la implementació de programes d’educació 

emocional sobre la població general tant sana com  malalta, caldrà veure-

les i estudiar-les al llarg del temps. Hi ha molta feina per fer i caldrà 

molta gent formada i disposada a treballar... 

 

Però m’agradaria aventurar que les conseqüències d’aplicar programes 

d’Educació Emocional a gran escala podrien ser, d’una banda, una més 

elevada responsabilització de l’estat de salut de cada persona, amb la 

conseqüent disminució del número de persones malaltes. En aquest 

cas,  com que hi hauria menys malalts, els professionals sanitaris que, a la 

seva vegada tindrien més habilitats i recursos per relacionar-se amb els 

seus pacients, tindrien mes temps per dedicar-los-hi, augmentant així la 

qualitat de l’assistència. D’altra banda, un augment de l’autonomia dels 

pacients, afavoriria una millor comprensió de la malaltia i un millor 

compliment del tractament i dels consells professionals fent que, en el 

cas de contraure una malaltia, els resultats fossin més favorables. 

 

 Per tant, els fruits esperats de la implementació de programes per millorar 

les competències emocionals en la població general podria reportar: 
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• Una disminució de les persones malaltes. 

• Una major implicació del pacient en la seva malaltia, amb una 

responsabilització més gran en el seu procés de malaltia. 

• Una millor qualitat assistencial per part d’uns professionals 

amb més habilitats a l’hora d’abordar els pacients.  

Tot això reportaria un augment de la qualitat de la medicina en un 

sistema que aniria passant de ser un sistema de malaltia a ser un veritable 

sistema de salut, com correspondria a una societat més sana i mes lliure. 

 

 

 


