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Estudi recent (gener 2020)

més de 110,000 persones van avaluar 5 hàbits 
saludables.  

van estimar quant temps més viuen les persones amb 
aquests hàbits,  

quants d'aquests anys addicionals, és probable que 
estiguin lliures de malalties
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Les dones que van adoptar 4 o 5 dels hàbits tenien més 
probabilitats de viure 10 anys addicionals sense malaltia 
cardiovascular, càncer o diabetis tipus 2.  
Per als homes 7 anys.

not smoking 

having a healthy body mass index 
(BMI) of 18.5 to 24.9 

doing 30 minutes moderate to 
vigorous exercise a day 

drinking alcohol only in moderation 
(defined in this study as just under 2 
units for women and 4 units for men 
daily) 

having a healthy diet score in the 
top 40% of people in the study



Avui és una sessió per 
pensar!
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Que he de fer per cuidar la 
meva “salut” com a 
directiu?
Que hauria de cuidar?



Quines són les tres principals 
tasques a les que dediques 
temps com a directiu/a?
Enquesta d’opinió

Sinceritat, és confidencial!



https://wall.sli.do/event/nzbranqp?section=673044d9-3ba1-48bd-8af2-3f4691cfb56a


M’hauria agradat … 

Tenir temps per pensar.  

Temps per revisar el que fem i cap a on anem.  

Temps per pensar amb quines persones farem els 
projectes…



Un moment 
per la màgia

Escriu un repte per 
aquest any 2020.  
Per a tu, per la teva 
organització o per a 
la gent que hi treballa.



Com són les persones que 
formen l’organització on treballo?

Enquesta

Sinceritat, és confidencial!



https://wall.sli.do/event/nzbranqp?section=673044d9-3ba1-48bd-8af2-3f4691cfb56a


– Stephen Hawking

"Per molt difícil que et sembli la vida, sempre hi ha 
alguna cosa que pots fer, i en la que pots tenir èxit.

L'única cosa que compte és no rendir-se".

centrar-me en el que poden fer!



– Allan Schweyer

“El talent ha de ser vist com l'ingredient més 
indispensable per a l’èxit, 

però l'èxit també depèn de com es gestiona  
aquest talent.”



Provocar el repte 
Provocar l’aprenentatge
Enriquiment personal



Formació i intencionalitat
Formació i canvi



Bon divendres, i bon cap de 
setmana!

Gràcies per compartir aquesta estona


