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Què necessito per ser feliç?

A la feina: En el lleure:



– Lizia Ronzulli

“Vull ser un símbol, amb la meva filla Victòria, i 
fer pensar amb totes les dones que no poden 

conciliar la selva vida professional amb la 
familiar” 





Felicitat      rendiment

• Un 80% dels treballadors diu que la felicitat laboral 
representa un problema per ell. 

• El 90% dels problemes de salut s’originen per falta de 
felicitat. 

• Tots els estudis conclouen que els treballadors feliços són 
més eficients.



• Laura Kubzansky, investigadora a la facultat de 
Salud Pública de Harvard, ha creat nombrosos 
estudis on demostra la relació entre el 
benestar físic (salut) o benestar emocional 
(felicitat).

Salut       felicitat

• Més de 200 estudis troben una relació entre els atributs 
psicològics positius amb un menor risc de malalties 
cardiovasculars.*

* Publicat al Psychological Bulletin 2014.

• Les persones que són més felices són més propensos a 
involucrar-se en conductes saludables.



Salut       rendiment

• Alts nivells de producció   

• Qualitat d’execució de les feines 

• Treball més positiu i alegre 

• Idees i projectes més creatius i innovadors 

• Estalvi de costos perquè disminueixen les baixes per 
malalties comuns o accidents.

33% energia 
 i dinamisme a  
llatinoamèrica  

i un 65% a  
Europa.*

+88% de rendibilitat

300% menor risc

* Segons l’estudi “felicidad y trabajo” de la consultora Crecimiento Sustentable de llatinoamèrica i I'Opener Institute d’Oxford.



A tenir en compte…

• Coratge per emprendre. 

• Homes i dones som diferents, i això no és 
un problema, sinó una oportunitat per 
aconseguir més riquesa en els projectes. 

• Ser mare no és un retrocés laboral, és una 
pausa.  

• Cuidar-te! Estar sana és la manera de ser 
rentable i feliç



Rendir a la vida

• Tenir energia i paciència amb 
els fills i la parella. 

• Temps per practicar una afició 

• Poder cuidar, ajudar i servir a 
qui ho necessiti 

• Tenir en condicions l’espai de 
vida a la llar



Rendir a la feina
• Arribar i marxar a l’hora amb les tasques programades completades o la majoria 

d’elles. 

• Treballar eficaçment amb energia i positivisme. 

• Tenir el lloc de treball endreçat i els documents informàtics i mails ben categoritzats



Avaluació

• Si no hi ha un control no se sap l’assoliment d’objectius. 

• Premiar i publicar l’assoliment dels objectius. 

• No caure en el “Juan Palomo”.  

• Persona dedicada i formada pel benestar de l’empresa 

• Externalitzar el servei a empresa experta



Calen canvis
• Primer endreça les teves idees. 

• Parla-ho amb els treballadors/companys fins arribar a un acord 

• Marqueu-vos uns objectiu i la programació i temporització fins a 
arribar a assolir-los. 

• Avalúa els resultats, canvia estratègies i segueix.

”Si vols resultats diferents, pensa en gent diferent i deixa fer 
accions diferents.”
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Activitat Física
• Mínim 30min de vida activa / dia: 

- promocionar pujar per les escales enlloc de l’ascensor 
- premiar els qui venen a peu o amb bicicleta 
- cintes mentre parlen per telèfon



Activitat Física
• Entre 3 i 5h d’activitat física o 

esport / setmana: 
- pauses del migdia amb 
classes de yoga. 
- espais per l’activitat física 
(rocòdrom, mini golf, pistes…). 
- promoure fer reunions fent un 
vol per la natura.



Salut emocional

• “Year in pixels” o l’arbre dels 
colors. 

• Conciliació familiar 

• Possibilitat de treball a distància 

• Bon clima entre companys



Ordre i  higiene

• Formar en gestió del temps 

• Oferir eines d’ordre i 
priorització de tasques 

• Espai de treball agradables



Bona alimentació
• Vas  treballar esmorzada? t’has llevat de pressa i corrents? 

• Què dines? en quanta estona? en quin espai? 

• Fruita, fruits secs i deshidratats per picar cada 3 o 4h? 

• T’hidrates correctament? 

• Abuses del cafè o altres estimulants? 

• Menges aliments reals o son addictes als processats? 

• Es salten àpats? és per mala organització teva o de l’empresa? 

• Tens una cuina per cuinar? o vas de processats i microones?



Descans

• Dormir: els homes 7h i dones 
8h mínim, per salut hormonal. 

• Hores de lleure. 

• 12 de descans entre jornades 

• 8/8/8h ? Mentida!
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