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MMiinnddffuullnneessss  
“La meditació no és evasió, és un encontre serè amb la realitat”  

Thich Nhat Hanh 
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Què és? 

 Mindfulness és un estat mental caracteritzat per l’atenció plena 
centrada de manera conscient en el moment present, i per la contemplació 

dels nostres sentiments i pensaments sense jutjar-los, amb acceptació i 
una actitud no crítica. 

 Per atènyer aquest estat, la metodologia de la mindfulness ens 

ofereix un seguit de tècniques de relaxació derivades d’escoles orientals 

de meditació, principalment de la tradició budista. En aquest sentit, podríem 
definir la mindfulness com una tècnica de meditació que ha estat segregada 
del context religiós on s’originà i presentada com a tècnica terapèutica. El 

divulgador de la tècnica a Occident ha estat el professor de la University of 
Massachusetts Medical School, Jon Kabat-Zinn. 

 Els principals avantatges d’impartir tallers de mindfulness a les 

organitzacions són: 
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 Ens fa ser conscients que sovint realitzem la nostra feina en mode 

pilot automàtic, regits per automatismes adquirits que no són 
revisats ni qüestionats. 

 Combat la noció de categories absolutes, rígides, vàlides en tot 
moment i situació. Ensenya l’acceptació i l’adaptació a les 

necessitats del present. 

 Ajuda a eliminar el component “ego” de les decisions 

organitzatives. Això permet explorar les bondats dels punts de 
vista dels altres sense percebre’ls com amenaces o confrontacions. 

 Pot ajudar a suavitzar situacions de conflictivitat laboral, 
problemes de clima i situacions on cal obrir-se a l’acceptació dels 

canvis.  

 Centra el focus de l’atenció en els processos d’aquí i ara, 

desviant-lo del tradicional enfocament en els resultats. 

 Alguns dels riscos per a la salut que la mindfulness pot combatre són: 

 Reduir la incidència de l’estrès laboral. Una quarta part de les 

grans organitzacions dels Estats Units ja disposen de programes 
de Mindfulness-based stress reduction (MBSR). 

 Reduir l’accidentalitat laboral ocasionada per automatismes, excés 

de confiança i manca d’atenció en la tasca present. 

 Ajudar a desfer-nos de la sobreinformació, l’excés d’estímuls i 

l’atenció dividida a causa de la multitasca. 

Eines  

 Respiració conscient: és l’eina essencial a través de la qual sol produir-
se la iniciació en les tècniques de mindfulness. Consisteix en fer-nos 

conscients del flux i del reflux de la nostra respiració, començant per sentir 
la vibració que ens ocasiona al nas, per després realitzar diverses tècniques 
hereves de les tradicions orientals: comptar les respiracions, allargassar les 

exhalacions i aconseguir una respiració diafragmàtica o profunda. Amb 
sessions breus de només 10 minuts ja és possible d’obtenir una relaxació 

considerable a partir de tècniques relativament senzilles. L’objectiu últim no 
és el control de la respiració per si mateix, sinó beneficiar-nos del 
distanciament i la calma amb què ens permet observar els pensaments i 

emocions que emergeixen durant el procés. 

 Escaneig corporal: és una tècnica que consisteix en fer-nos conscients 

del nostre cos d’una manera holística, des de les parts més petites (com un 
dit del peu), fins a la totalitat de l’organisme. Comença per registrar les 
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sensacions corporals presents (fred, gana, tensió muscular, etc.) sense 
jutjar-les ni provar de canviar-les. Després es realitza un escaneig mental i 
ordenat del cos, dels peus al cap i viceversa. És una tècnica que es pot 

realitzar en deu minuts o en versions més curtes de cinc. Aconsegueix 
situar-nos en l’aquí i en l’ara, tot fent-nos conscients de l’origen corporal 
de moltes sensacions indefinides de malestar o inquietud. 

 Passeig conscient: combina elements de les dues tècniques anteriors. 

Mentre mantenim una respiració conscient, ens posem a caminar (es pot fer 
en qualsevol indret, també en interiors). Primerament, ens fem conscients 
del contacte del peu amb el terra i del moviment de les cames a cada passa. 

Gradualment anem expandint la nostra consciència a la resta del cos i al 
nostre entorn. Registrem les sensacions i pensaments que ens suscita el 
passeig sense adherir-nos a ells (evitar divagar lluny del moment present). 

Idealment, el passeig conscient es realitza en un entorn natural o amb 
element naturals relaxants. Es pot, per exemple, caminar descalços sobre 

una superfície agradable (gespa, sorra) i aguditzar la consciència de les 
impressions que cada passa provoca. 

 Plena atenció en l’activitat: la base d’aquesta tècnica és 

desautomatitzar tasques que fem habitualment. Per exemple, quan rentem 
els plats pensem en altres coses, en allò que farem quan acabem... 

Normalment és una activitat enutjosa que intentem despatxar el més ràpid 
possible. En canvi, si rentem els plats amb plena atenció, duem la ment al 
moment present. No pensem en activitats posteriors: “rentem els plats per 

rentar els plats”. Ens fem conscients de la frescor de l’aigua a les mans, de 
la textura del sabó, dels reflexos en els plats. Ens fem presents en moments 

on normalment estem absents. Aquests principis són aplicables a qualsevol 
activitat, ja sigui en l’àmbit laboral (on pot reduir accidents per descuits) o 
personal. 

 Meditació formal: si es desitja aprofundir en la mindfulness, el següent 
pas lògic és rebre formació formal en tècniques de meditació. Hi ha diferents 

escoles com la Theravada o la Zen. Aquestes sessions solen ser més llargues 
(d’uns 45 min.) i requereixen una pràctica habitual sota supervisió per 

arribar a dominar les tècniques posturals, respiratòries i el seu context 
filosòfic/religiós. 

La dada 

Segons un estudi de la londinenca City Mental Health Alliance les pèrdues 

anuals generades al Regne Unit pels problemes de salut mental se situen en 
26.000 milions de lliures (uns 32.000 milions d’euros). Aquests problemes 

ocasionen absentisme per malaltia, menor productivitat i un augment dels 
costos de selecció. Aquesta aliança té l’objectiu d’augmentar la conscienciació i 

el coneixement de les problemàtiques associades a la salut mental. Reuneix 
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algunes de les organitzacions capdavanteres de la City com Aon, Bank of 
America, Merrill Lynch, Deloitte, Goldman Sachs i PwC. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA JORNADA LABORAL AMB ATENCIÓ PLENA 
ABANS DE LA FEINA 

 

 Al moment de despertar, no saltem del llit. 
Prenguem-nos uns instants de tranquil·litat per 

reflexionar sobre el nou dia i el sentit que té per a 
nosaltres anar a treballar. 

 Acomiadem-nos de les persones amb qui vivim 

amb plena presència, amb un somriure, amb una 
carícia. 

 Siguem conscients i gaudim del trajecte fins a la 
feina. No és un mer tràmit. Intentem no anar de 

pressa o justos de temps. 

DURANT LA FEINA 

 Siguem conscients de la nostra postura. Fem breus 

pauses amb tècniques de respiració (1 min. cada 
hora).  

 Durant els descansos, procurem sortir un moment 
a fer un passeig conscient. 

 Siguem curosos amb les relacions interpersonals, 

amables, comprensius amb les opinions d’altres 
persones. 

 Usem recordatoris o símbols que ens remetin a la 

necessitat de centrar-nos quan el nostre 
pensament divagui.  

DESPRÉS DE LA FEINA 

 Siguem conscients de l’estat del nostre cos: 
tensions, cansament, etc. 

 Gaudim del trajecte de tornada. 

 Siguem conscients de la transició feina/àmbit 
privat. Relaxem-nos abans d’entrar a casa per 
deixar anar qualsevol romanalla de tensió de la 
feina. 
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L’experiència 

 

 

 El Grup Sant Pere Claver integra tres entitats privades sense ànim de 

lucre i amb vocació i finançament públic. També disposa d’un Institut 

Docent, un òrgan de recerca i innovació altament especialitzat. Des dels 
seus orígens, l'any 1948, ha anat ampliant la seva cartera de serveis per 
respondre a les noves demandes socio-sanitàries de la població, amb una 

especial atenció i servei a les necessitats del Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, ajudant a col·lectius en risc d’exclusió social, amb especial 
atenció a la salut mental, a la discapacitat intel·lectual i a les persones sense 

sostre. 

 Actualment, el Grup està format per més de 240 professionals 

multidisciplinaris distribuïts en més de 30 programes i que realitzen més de 
100.000 visites anuals. 

 La tècnica de la mindfulness encaixa amb la promoció dels valors de 
l’auto-coneixement, l’acceptació i el creixement personal. Per això es va 

decidir oferir a els/les professionals un taller de mindfulness de dues hores 
de durada durant vuit setmanes. Van assistir-hi 15 professionals i es va 
realitzar fora de l’horari laboral. Es va decidir fer un copagament de manera 

que l’activitat quedés altament subvencionada però que l’alumnat també hi 
col·laborés. La metodologia del taller va ser eminentment pràctica. Es van 

fer presentacions conceptuals, exercicis pràctics i sessions de reflexió. 

 La valoració global del curs ha estat molt positiva. Les persones 

assistents l’han valorat amb un 3,8 sobre 4. Els/les participants afirmen que, 
a banda d’afavorir el seu desenvolupament personal, els ha permès 
d’adquirir noves habilitats/capacitats que poden aplicar al lloc de treball. Es 

valoren especialment les relacions interpersonals creades amb companys i 
companyes d’altres serveis i departaments. 

 

 

 

 

 El departament de Medicina del Treball de Heineken España a finals de 
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2012 va començar a impartir els primers cursos de mindfulness a algunes de 
les persones dels seus centres de treball. 

 Aquesta activitat formativa de promoció de la salut fou dissenyada i 

impartida directament pels seus propis serveis mèdics. L’acceptació de la 
iniciativa fou molt important i en el període d’un any (març 2013-2014), 350 

persones (el 22% de la plantilla) se sumaren voluntàriament als 23 cursos 
oferts en aquest període. 

 Dos anys després, Heineken España publicà els resultats d’un estudi 
sobre l’experiència de l’ús de tècniques de mindfulness per promocionar la 

salut i la felicitat dels treballadors i de les treballadores. L’estudi, signat pel 
Dr. Andrés Pomares, coordinador nacional de Medicina del Treball de 
Heineken España, i el Dr. Ignacio Gómez, coordinador regional de Llevant, 

fou guardonat amb el Premi Dr. Pedro de Castro Sánchez al XV Congrés 
Nacional de Medicina del Treball. 

 Els principals resultats de l’estudi són: 

 La majoria de participants (prop del 90%) admet una millora 

notable o excel·lent de la seva flexibilitat mental i la seva capacitat 
d’adaptació als canvis. 

 Totes les persones participants que practiquen alguna tècnica de 
mindfulness valoren positivament l’aportació del curs a 

l’acompliment del seu treball. 

 La percepció d’utilitat augmenta de forma directament 

proporcional al grau de responsabilitat de la categoria professional. 

 La majoria de participants destaca la respiració conscient com la 

pràctica a la qual recorren amb major freqüència. 

 El 91% de participants assegura que el curs ha millorat la seva 

vida personal, familiar i extralaboral. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

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

estás. Barcelona: Paidós, 2009. 

Thich Nhat Hanh. La paz está en tu interior: Prácticas diarias de mindfulness. 
Barcelona: Ediciones Oniro, 2012. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“Trobada Grup Talentum: El triangle Empresa – Lideratge- Mindfulness”. 

Fundació Factor Humà, 15/04/2015. 

En aquesta trobada de Talentum vam aprofundir en l'atenció plena, la seva 

aportació als programes de lideratge i els beneficis que suposa per al conjunt 
de l'organització. Vam comptar amb dos experts en la matèria: Andres Martín 

Asuero, fundador de l’Institut esMindfulness, i amb Fred Krawchuck, professor 
de l'IESE. A més, vam conèixer el cas pràctic de Grup Sant Pere Claver amb el 
seu gerent, Carles Descalzi. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
1500  

 

Pickert , Kate. “The mindful revolution”. Time, 23/01/2014. 

Article de Kate Pickert a la revista Time que suposà l’inici de l’interès mediàtic 

per la temàtica i l’acceptació corporativa generalitzada de les pràctiques de 
MBSR. 

http://www.camarilloyoga.com/wp-
content/uploads/2014/08/2014_The_Mindful_Revolution.pdf 

 

Romo, Marta. “Meditar per enfortir la capacitat atencional”. Observatorio de 
Recursos Humanos, 28/04/2014. 

La feina, l’estudi, la responsabilitat i les activitats que exigeixen gran atenció, 
com una reunió amb clients o fins i tot conduir el nostre cotxe de camí a casa, 

fan que estem en continu estat de vigilància. Aquest estat d’activació, a més, es 
potencia perquè cada cop ens orientem més a la multitasca. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0900  

 

El que podem aconseguir amb una consciència plena 

Xerrada en vídeo TEDx de Hedy Kober, professora adjunta dels departaments 

de Psiquiatria i Psicologia de la Yale University. Exposa els mecanismes 
psicològics i neuronals que regulen la nostra habilitat per exercir el control dels 
desitjos i presenta les millors estratègies per contenir-los.  

http://www.youtube.com/watch?v=mzEh5nE-tNU  

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11500
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11500
http://www.camarilloyoga.com/wp-content/uploads/2014/08/2014_The_Mindful_Revolution.pdf
http://www.camarilloyoga.com/wp-content/uploads/2014/08/2014_The_Mindful_Revolution.pdf
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10900
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10900
http://www.youtube.com/watch?v=mzEh5nE-tNU%20
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Instituto esMindfulness 

Institut que realitza tasques de divulgació, formació i consultoria en l’àmbit de 
la mindfulness des de 2004. Disposa d’un blog i té un programa de Mindfulness 

In-Company. 

http://www.esmindfulness.com 

 

Mindfulness per a managers 

Detallat programa de reducció de l’estrès per a directius de la mà del formador 

Alexandre Belnet, professor de Mindfulness-MBSR del Màster de Relaxació 
Meditació i Mindfulness a l’ICE de la Universitat de Barcelona. 

http://institutmindfulness.org/mindfulness-en-empresa/ 

http://www.esmindfulness.com/
http://institutmindfulness.org/mindfulness-en-empresa/

