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 Resum 

El present treball de recerca bibliogràfica es complementarà amb entrevistes a 

professionals sanitaris i nutricionistes que pretenen abastar la temàtica de l’obesitat infantil i 

la substancial influència que té l’alimentació en les persones menors. Partint d’aquest 

d’objectiu principal es començarà sobre el concepte en si així com contraposant els hàbits 

dietètics actuals amb els antics. Del qual se’n podrà comprovar que la qualitat del menjar té 

una gran influència en la salut de la població infantil, i com progressivament, van sorgint 

noves propostes innovadores i saludables, com l’slow-food per millorar dita situació, com 

també l’activitat física n’és un pilar imprescindible. També, s’evidenciaran dades i gràfiques 

d’organismes oficials i se’n establiran programes dissenyats a nivell internacional, europeu, 

estatal, comunitari i insular (Eivissa) per tal d’intentar millorar les altes xifres d’obesitat i 

sobrepès.  Es finalitzarà amb dos decàlegs recomanant la pràctica d’activitat física, una 

alimentació equilibrada i saludable cap als infants i un altre entorn a l’àmbit familiar i 

educatiu. 

Paraules clau: Obesitat infantil, alimentació, trastorns associats,  activitat física, 

decàleg. 

  

 Abstract:  

The present bibliographical search work will complement itself with interviews of 

sanitary professionals and dieticians that claim the subject-matter of the infantile obesity and 

the substantial influence that has the feeding in the minors. Departing from this main target it 

will be begun on the concept in itself as well as opposing the current dietetic habits with the 

ancient ones. Of which will it be possible to be proved that the quality of the meal has a big 

influence in the health of the infantile population, and like there are arising new innovative 

and healthy proposals as the slow-food to improve the above mentioned situation, as also it it 

is the physical activity. Also information and graphs of official organisms will be 

demonstrated and programs will be established designed on a global scale, European, state, 

community and insular (Eivissa) with the intention of improving the high numbers of obesity 

and excess weight. It will finish with two decalogues recommending the practice of physical 

activity, a balanced and healthy feeding and other, about the familiar and educational 

ambience. 

Key words: Infantile obesity, diet, associates disorders, physic activity, Decalogue.   

1. RESUM DEL TREBALL I PARAULES CLAU 
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  Com es podria considerar la salut infantil a nivell general?Què ha propiciat que en 

l’actualitat hi hagi un elevat percentatge de població menor amb obesitat infantil? De quina 

manera pot repercutir en la salut dels infants una alimentació desequilibrada? Què és el que 

falla per arribar a  aquesta situació? Quins canvis s’haurien d’incidir per a que millorés? 

 

 Partint d’aquesta realitat, el tema central del present projecte és submergir-se en els 

hàbits alimentaris de la població infantil que esdevenen en els notables casos d’ obesitat i 

sobrepès que presenta aquest àmbit. Davant d’aquí, les qüestions anteriors formulades 

pretenen ser el fil conductor del present treball.  

 

 Més específicament, s’iniciarà oferint un marc teòric de referència, incloent una 

conceptualització, que permetrà acostar-se i analitzar la realitat que envolta més de prop als 

infants, i els mètodes que permeten mesurar el grau d’obesitat i sobrepès infantil. 

Seguidament, incidint en el seu origen, es plasmarà que seran múltiples les causes de dit 

trastorn. Per continuar, partint d’aquesta contextualització es pretén conscienciar a la població 

de les repercussions a curt i llarg termini que pot tenir l’augment del teixit adipós (greix i del 

pes corporal) en la seva salut. Abastant aquesta globalitat, resulta impensable indagar quins 

són els programes i accions que els diferents països a nivell internacional, europeu, estatal, 

comunitari i insular incideixen. Tenint en consideració tota la totalitat es continuarà el treball 

analitzant, contrastant fonts documentals envers la temàtica central del projecte, a més de la 

conseqüent introducció de gràfiques, taules que ajudi a fer més visible del que es parla.   

 Abans de finalitzar, mencionar que per a fer-ho com a metodologia s’ha volgut contar 

amb entrevistes a dos professionals de l’àmbit sanitari i de la nutrició qui ens parlaran sobre 

tota aquesta realitat. A més incidiran en la importància del treball col·laboratiu i de l’educació 

junt amb les famílies, i finalment, entre totes les aportacions i fonts documentals es troben 

confeccionats dos decàlegs de bons hàbits alimentaris i físics: un pels infants i el segon, a 

nivell familiar i educatiu.  

 

 Per finalitzar, els infants aprenen de models. De mode que queda patent “Dime y lo 

olvido, enseñáme y lo recuerdo, involucráme y lo aprendo” (Benjamin Franklin).  

 

 

2. INTRODUCCIÓ 

1.  

 



6 
 

 

 

 El desenvolupament d’aquest treball de recerca bibliogràfica pretén apropar-se i deixar 

patent en els més joves una de les majors epidèmies de l’actual segle que és l’obesitat infantil. 

Per aquest motiu, es pretén assolir els objectius següents:  

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

 Profunditzar en el paper de l’alimentació com a factor determinant en l’obesitat infantil.  

 Acostar  la realitat alimentària dels infants amb obesitat infantil.  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

 Conèixer dades reals sobre els casos d’obesitat infantil a nivell internacional, estatal i 

comunitari amb programes i organismes oficials.  

 Determinar la situació de casos d’obesitat infantil.  

 Determinar factors que determinen l’obesitat infantil en la població més jove.  

 Evidenciar i conscienciar de quines són les conseqüències a nivell de salut que pot 

provocar l’obesitat infantil. 

 Explicitar quins són els hàbits alimentaris dels nens i nenes espanyols/es que influeixen 

en l’obesitat infantil.  

 Interrelacionar el paper de l’alimentació infantil en relació amb l’aparició de l’obesitat. 

 Rellevar la importància de l’activitat física en el tractament de l’obesitat infantil i en la 

salut dels més petits.  

 Valorar la nutrició i els hàbits alimentaris dels nens i nenes.  

 

 

 Per prosseguir, la consecució dels presents objectius planejats pel treball 

suposen l’establiment d’una sèrie d’eines i estratègies que ajudaran al seu assoliment. 

 A trets globals, podria dir-se que dita publicació està organitzada utilitzant dos 

tipus de metodologia, una més de caire teòric i la segona, més pràctic. Incidint a nivell teòric, 

afegir que es tracta de la recerca bibliogràfica de diverses fonts documentals com són els 

3.OBJECTIUS 

2.  

 

4. METODOLOGIA EMPRADA 

3.  

 



7 
 

llibres, les revistes, les pàgines web i els articles electrònics, i complementant dita informació 

es reflectirà la vessant pràctica, consistent en la confecció, anàlisi i contrast d’informació 

d’unes entrevistes a professionals de l’àmbit de la sanitat (un pediatra) i de l’alimentació (una 

nutricionista).  

 

 

 

 

 

Després de tractar quines són les metodologies que es segueixen en el present treball, es 

podria donar inici al que seria el tema principal del treball:  el concepte d’obesitat infantil, la 

seva contextualització i indicadors per mesurar-la. 

 

 Definició 

 Sense cap mena de dubte, aquesta informació requereix d’una fonamentació teòrica, 

d’entendre que significa o comporta l’obesitat infantil i com aquesta influeix de manera 

substancial en la vida de les persones. Per aquest motiu,  una possible definició que ens 

presenta Serra, Aranceta (2004c), és  l’increment desequilibrat del pes corporal d’una persona, 

degut a l’acumulació de massa grassa en els músculs i al sistema ossi i esquelètic que pot 

suposar un risc per a la salut. 

 Per definir el concepte d’obesitat convindria destacar que existeixen una sèrie 

d’indicadors antropomètrics que l’ajuden, especialment quan es tracta d’infants.  

 

 Contextualització  

  En l’actualitat, l’obesitat junt amb el sobrepès són considerades dos dels trastorns 

nutricionals i metabòlics més assidus en els països industrialitzats i en vies de 

desenvolupament. Tant és així que les dades de la Organització Mundial de la Salut (OMS, 

2012) ens evidencien que les persones adultes del món afectades per aquestes malalties són 

300 milions, i en especial creixement en l’àmbit infantil, d’aquí que siguin anomenades com 

5.  MARC TEÒRIC:  

 

5.1. CONTEXTUALITZACIÓ, CONCEPTE I 

MESURES OBESITAT 
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la nova epidèmia global del segle XXI. Més concretament, centrant la mirada en l’àmbit 

infantil (0-5 anys), es podria dir que l’any 2013 (OMS) eren 44 milions d’infants menors de 5 

anys que la patien, mostrant-ne un profund increment des de l’any 1990 (31 milions). Crida 

l’atenció com segons els resultats de la OMS (n.d) i l’estudi UNICEF (2005) en els països 

d’economies emergents el percentatge de sobrepès i obesitat infantil en nens d’entre  0-5 anys 

superava el 30 % .  

  D’aquest mode, aquestes xifres ens deixen patents que la tassa de creixement i 

el nombre de nens i nenes i adolescents va en contínua escalada, arribant a constituir un 

important indicador en termes de salut pública o en l’àmbit socioeconòmic (Ayela, 2009).  

Segons les dades que ens proporciona el Estudio ALADINO (2014), ha estimat que  la 

prevalença d’infants espanyols de 6 a 9 anys amb sobrepès i obesitat és de 44,5%, del qual el 

26,2% fa referència al sobrepès i el 18,3 a l’obesitat.   

  Per finalitzar, també tractar que es troba una major incidència d’aquest tipus de 

transtornsamb zones urbanes que tinguin entre 100.000 i 500.000 persones veient-se augment 

en nivell d’ingesta calòrica amb productes poc saludables, així com també en les regions del 

sud d’Espanya  (Serra, Aranceta, 2001a, Martín, 2015).  

 Indicadors antropomètrics de l’obesitat i el sobrepès en infants 

 

 Aquesta acumulació de grassa es presa en consideració mitjançant la relació que 

s’estableix entre les mesures sanitàries de mesura i de la talla que un individu presenta en 

relació a la seva edat cronològica.  

 Partint de que aquesta acumulació que emmagatzema el cos es convertida en greix, es 

podria tractar d’establir un consens a l’hora de definir quines són els resultats pels quals un 

infant podria ser considerat obès o no. Bertrand Chevallier (1997) exposa que la valoració per 

l’establiment de l’obesitat en l’adult és de menor complexitat que les de l’infant, 

principalment originat perquè la relació de pes i de talla és més clarificada quant més gran és 

la persona pels mètodes d’anàlisi. Tot i que la identificació i l’establiment d’aquesta malaltia 

alimentària en infants i adolescents (5-24 anys) també resulta ser de caire dificultós propiciat 

perquè no s’ha establert una definició universal i estandarditzada (Ayela, 2009, Serra, 

Aranceta, 2001a)  Per un altre costat, una segona raó que parlàvem, és degut al creixement en 

el ritme d’assimilació del greix en el cos de l’infant, i en les zones on s’acumula. 
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 - Prenent en consideració la primera de les raons que s’acaben d’especificar (la 

reciprocitat entre les mesures de pes i de talla) existeixen diverses indicadors antropomètrics 

en l’establiment de l’obesitat  i sobrepès. Possiblement, el més conegut seria l’Índex de 

Massa Corporal (IMC) o Índex de Quetelet (cada cop més utilitzat definint els percentils 

infantils esperats en funció de l’edat i el sexe del nen/a). Aquest valora el quocient entre el pes 

(en quilograms) i l’alçada/mesura al quadrat (en metres). Arrel d’aquesta divisió ha quedat 

establert (OMS, n.d, Serra et al. 2001a) que segons els criteris diagnòstics es pugi atribuir  a 

un cas de sobrepès, aquestes dades ens situarien amb nens i nenes amb un índex de massa 

superior al 25 (P≥ 85, ). Mentre que en el d’obesitat, el resultat del pes obtingut és quan 

l’índex de massa Corporal seria de 30 o més (P≥95, Percentil 95). (Serra, Aranceta. 2001a).  

Taula 1. Percentuals sobrepès i obesitat. (OMS, n.d,n.p, Chevallier, 2009, 37) 

Malauradament, tot i tenint en consideració el que s’havia explicitat en línies anteriors, 

l’establiment de l’Índex de Massa Corporal (IMC) resulta un instrument summament complex 

per a establir-ho. Aquestes dues característiques produeixen que no sigui possible emprar un 

valor universal en termes de l’obesitat i la no obesitat en l’índex de Massa Corporal (IMC). 

D’aquest mode, tractant d’assolir una atribució  universal, són diversos les referències que 

tracten de fer-ho i que són segons el Boletín Médico del Hospital Infantil de México (2008), 

el Center for Disease Control and Prevention (CDC-2000), la OMS (citats en l’article del 

Boletín Médico, 2008), mantenint les tres criteris semblants.  

PROGRAMA 

DEFINITORI 

SOBREPÈS OBESITAT 

 

- CDC-2000 

 

En risc de  sobrepès 

(𝑃 ≥ 85 𝑖𝑃 ≤ 95) 

Sobrepès (nova concepció 

obesitat) 𝑃 ≥ 95 

 

- OMS 

(𝑃 ≥ 85 𝑖 𝑃 ≤ 95) Obesitat (𝑃 ≥ 95) 

Taula 2. Percentuals Sobrepès i Obesitat CDC-2000 I. OMS, Boletín Médico del Hospital Infantil de México (2008, n.p) 

 - Un segon indicador o mètode de l’obesitat en infants (i adolescents) podria ser el del 

pes relatiu, segons l’Estudio enKid (2004c), el qual és molt semblant a l’índex de Massa 

OMS, CHEVALLIER, 

B. (1997) 

SOBREPÈS OBESITAT 

𝑃 ≥ 85 𝑖 𝑃 ≤ 95 P ≥ 95 
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Corporal (IMC), l’únic que varia és que es divideix el pes (en quilograms) entre el pes òptim 

per la seva talla i multiplicant el resultat per 100. En aquest cas es determina quan el resultat 

és superior a 120. A partir d’ella, se’n deriven quatre possibles graus en funció de l’índex 

resultant. Per exemple, de 120-130 seria el grau I, 130-140 el II, 140-150 el grau III i el grau 

IV > 150.  

 

 

 Les esgarrifoses dades que ens deixa la nova epidèmia de la salut pública a nivell 

mundial fan replantejar-se quines són les causes de les condicions de vida   (alimentàries, 

físiques o genètiques) que abasten a la població en general i que condueixen a un ingrés del 

pes i del benestar físic i psicològic. De totes elles, focalitzarem especialment la mirada en la 

ingesta d’aliments: quin sol ser el consum principal de productes, i com un inadequat consum 

d’aquests (sumat a una baixa activitat física) repercuteix en l’aparició de conseqüències 

negatives pel propi organisme.  

 A termes globals, es podria afirmar que segons el llibre d’Ayela (2009)  l’origen de 

l’obesitat és de caràcter multifactorial. Això significa que són diversos els indicadors que 

afecten directa o indirectament en la seva aparició. Atenint a aquesta mateixa autora (2009), 

Serra, Aranceta, (2001a), estudis com l’enKid (2004c) o l’ALADINO (2013) atribueixen les 

causes a la genètica i a l’ambient (exògens).  

 5.2.1. FACTORS GENÈTICS 

 En primera instància, fent referència als factors genètics són aquells que parteixen de 

la predisposició de l’herència, és a dir, dels membres familiars amb tendència a l’excés de pes 

o obesitat (55-60% dels infants tenen pares obesos), especialment en referència als 

progenitors (pare i/o mare). En major mesura per part de la mare (Ayela, 2009, Chevallier, 

1997, Achor, Benítez Cima, Soledad Brac, Barslund, 2007). Quan els dos pares presenten 

obesitat el risc es multiplica per 4 arribant del 69% al 80%, quan únicament ho és un d’ells 

del 41% al 50% mentre que si ningun dels dos en té la prevalença no arriba al 10%  (9%). Tot 

i que partint de l’estudi ALADINO (2013) l’origen genètic posseeix un percentatge molt baix 

en relació a l’adquirit o ambiental, suposant un 5%.   

 

 

5.2.  FACTORS: CAUSES 
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         5.2.2. FACTORS AMBIENTALS 

 Seguidament, trobem els indicadors ambientals, que són els que més influeixen en la 

determinació de l’obesitat (un 95% dels casos) tal i com es mostrarà:  

 

 

  Nutricional: La principal causa de l’obesitat es produïda generalment, pels 

canvis profunds mundials i pel deteriorament dels hàbits alimentaris. 

Generalment, les persones tendeixen a seguir una pràctica dietètica pobre, amb una 

excessiva ingesta d’aliments (alimentació hipocalòrica) i amb el consum de 

productes amb un contingut de greixos, sucres o begudes ensucrades envers els 

productes naturals com les fruites o les verdures (que tenen major increment de 

micronutrients i vitamines). Aquesta situació de desequilibri en la balança, indicant 

que existeix un fort contrast entre la ingesta i la despesa energètica (pràctica poc 

freqüent d’activitat física) produint en el cos de l’infant un increment del dipòsit 

del teixit greix.  (Serra, Aranceta, 2004c, Estudi ALADINO, 2013).  

 

  Activitat física: En l’actualitat és molt responsable el paper que s’atribueix a 

l’activitat física, i que cada cop la seva realització és menor.  Per aquesta raó, es 

podria dir que existeixen patrons de vida sedentaris, sent degut  a la substitució de 

l’exercici físic per la inactivitat. Alguns d’aquests canvis el podem en els mitjans 

de transport (vehicles motoritzats envers exercici cardiovascular com passejar o la 

bicicleta) i també, per la introducció de les noves tecnologies de la informació 

(TIC), com la televisió, l’ordinador o els videojocs (Serra,  Aranceta, 2001a) com a 

eina substituta.  

 

  Component socioeconòmic: En els països desenvolupats existeix una major 

prevalença de casos d’obesitat infantil amb famílies que tenen un nivell 

socioeconòmic i cultural baix, especialment perceptible en el cas de que la mare 

treballa fora de l’àmbit de la llar, de procedència urbana i amb pocs fills (Serra, 

Aranceta, 2002b).  

 

 

- CAUSES PRINCIPALS 
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 Alimentació dels pares: Del mateix mode, els pares són els propis models per 

als seus fills, significant que el que els seus hàbits i les pautes que els hi 

estableixen influenciarà en el seu estil de vida. 

 

 Concepció desajustada de la realitat dels progenitors i la  incapacitat 

d’establir límits: Els pares arriben a tenir una visió errònia del que suposa 

l’obesitat o sobrepès en el seu fill (entenent-ho com un pes normalitzat o 

normopes). (Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 2008).  Aquest 

fet va lligat a la incapacitat dels pares d’establir límits i pautes en l’alimentació 

als seus fills repercutint negativament en la salut física i mental dels infants. 

(Achor, Benítez, Brac, Barslund, 2007). 

 

 La nutrició és un factor imprescindible des dels primers mesos de vida. Tant és 

així que la llet materna es considerada que si es prèn durant els sis primers 

mesos els nadons estaran més protegits envers l’obesitat (Serra, Aranceta 

2001a, Achor,  Benítez Cima, Brac, Barslund, 2007).  

 

 

 

 

 La infància és una etapa decisiva en la qual els nens i nenes obesos i veuran un evident 

reflex en el futur i en els possibles factors de risc que hi poden anar associats, especialment 

enfocant-se en termes de salut i alimentació (Serra, Aranceta, 2001b, Ayela, 2009) . Amb 

això, es pretén albirar que les causes que determinen les malalties emergents tenen l’origen en 

les primeres edats en els hàbits i amb les mesures preventives que se’n prenen durant aquesta 

etapa, com és en el cas del tema del present treball (obesitat infantil i alimentació). Dit amb 

altres paraules, la confluència de l’aparició de les conseqüències pròpies en persones adultes 

es mostra en edats més primerenques amb l’obesitat i del sobrepès infantil, situació que 

preocupa greument, perllongant-se o apareixent en l’adultesa (Kids Health, 2012, Ayela, 

2009). D’aquí que ens preguntem: De quina manera influeix l’obesitat infantil en l’aparició 

- ALTRES INDICADORS: 

 

5.3  CONSEQÜÈNCIES  
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de malalties en l’etapa adulta?Quines repercussions seran visibles interiorment i 

exteriorment en l’adultesa?  

 L’obesitat i el sobrepès infantil impliquen tota una sèrie de repercussions a nivell 

mental, cognitiu o físic que influiran directament en la vida adolescent i adulta de la persona. 

Aquests canvis dels que s’està fent referència afectaran a la salut de l’infant: 

 Implicacions a nivell metabòlic 

 La diabetis tipus 2 o mellitus és la malaltia adquirida més freqüent pels hàbits 

alimentaris (Fundación Española de Nutrición, 2013), més concretament per 

l’elevat increment de sucre en sang que l’hormona insulina no es capaç de 

transformar en energia. La diabetis tipus 2 es pot tractar cuidant els hàbits 

alimentaris i l’activitat física. (Medline Plus, 2014a, OMS, n.d a). Especialment es 

duplica la probabilitat d’adquirir diabetis en les persones obeses o amb excés de 

pes (European Food Information Council, 2006) sent per tant correlatiu per un 

major increment del  greix visceral (Estudio enKid, 2002b). Segons la OMS, citat 

per Rosario Trinidad Ayela (2009), els casos de persones amb aquest tipus de 

diabetis incrementarà notablement en el futur: un 50%. 

 

 La Dislipemia i el síndrome metabòlic: conjunt d’alteracions en els termes 

alimentaris dels lípids sanguinis d’una persona, en el que els greixos s’acumulen 

en l’organisme d’un individu (nivells alts de triglicèrids i colesterol “dolent” (HDL 

High Density lipoprotein) envers el LDL (Low density lipoprotein). (Ayela Pastor, 

2009, Kids Health, 2012, Fundación Española de Nutrición, 2013). D’aquest 

mode, és més propens a patir-ne persones amb sobrepès i obesitat (Gómez, 

Wacher-Rodarte, 2013) manifestant que l’obesitat infantil és un dels factors 

determinants d’aquest tipus de malalties repercutint en el futur en un possible cas 

de malalties cardiovasculars o de diabetis (European Food Information Council, 

2006).  

 

 L’ hipertensió arterial també denominada pressió arterial alta és una malaltia 

crònica produïda quan la pressió sanguínia de les artèries que bombeja sang per tot 

el cos és molt elevada (Medline Plus, 2014b), i amb ella s’incrementa l’índex de 

Massa Corporal (IMC) del subjecte. El seu origen rau en persones obeses, amb 

sobrepès (Kids Health, 2012), amb diabetis, per amb la ingesta d’aliments amb un 
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elevat contingut de sal. Actualment, segons l’European Food International 

Council (2006) existeix un percentatge més que evident entre sobrepès, obesitat i 

hipertensió, entre un 30% i un 65%, especialment en persones adultes. És poc 

freqüent segons Pastor (2009) trobar-ho en infants.  

 

 

 Implicacions a nivell respiratori 

 

 Apnea de la son i asma: l’apnea de la son és un trastorn respiratori crònic comú que 

afecta al patró del somni, produint greus complicacions entre respiració i respiració o 

que en té de caire poc profund que aquesta persona no es conscient.  (National Heart, 

Lung and Blood Institute, 2012). Aquest trastorn en població infantil es pot freqüent un 

7%.  (Estudi enKid, 2004c).   

 

 Implicacions a nivell emocional 

 A més de les implicacions a nivell respiratori i metabòlic, l’obesitat infantil també 

repercuteix negativament en la concepció que tenen els propis nens i nenes sobre si mateixos 

(emocional) , traslladant-se a tots els àmbits de la vida com el social, l’escolar o el personal. 

 Trastorns depressius i de l’autoestima: L’aparença física dels infants obesos 

repercuteix tendint a fer-los madurar i adaptar-se psicològica i socialment de manera 

posterior (especialment en les nenes). Això es propiciat pel sentiment de desànim 

emocional pel seu pes corporal, propiciat pel rebuig del seu cercle de relacions. 

Aquesta situació produeix que aquestes persones tendeixen a presentar en el cas 

d’infants, un alt percentatge d’absentisme escolar. En ocasions, es perllonga durant les 

altres etapes de desenvolupament de la persona produint a llarg termini greus 

repercussions emocionals com els estats depressius (Ayela, 2009,  Kids Health, 2012).  

 

 Anorèxia nerviosa i bulímia: Una altra repercussió important a mencionar és que la 

baixa autoestima i autoconcepte que els nens i nenes tenen de si mateixes produeix que 

de manera molt continuada, aquestes segueixin uns hàbits alimentaris poc saludables, 

arribant a ingerir de manera incontrolada i compulsiva. Repercutint a llarg termini amb 

desordres i trastorns de la conducta alimentària com l’anorèxia nerviosa i la bulímia. 

(Kids Health, 2012, European Food Information Council, 2006, Ayela, 2009). 
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 Implicacions a nivell cardíac 

 L’augment de pes en les persones comporta que el cos dels afectats hagin de fer front a 

ell, reportant greus conseqüències a nivell cardiovascular com són en les articulacions i amb 

els ossos (Fundación Española de Nutrición, 2013). Amb això, queda evident que l’obesitat 

reporta aquest tipus de problemes, com els que s’explicitaran a continuació:  

 Alteracions cardíaques: Atenint a l’estudi Kids Health (2015) les primeres edats són 

el pilar fonamental i sota el qual la salut a nivell cardíac dels nens i les nenes tenen 

una gran repercussió. Això significa que malalties predisposades a l’obesitat i el 

sobrepès com la diabetis, l’hipertensió o el colesterol poden propiciar conseqüències 

greus en l’adultesa, com puguin ser la insuficiència cardíaca, les cardiopaties 

coronàries o els accidents vasculars cerebrals (Kids Health, 2015, Ayela, 2009). 

 

 Implicacions a nivell locomotor 

 

 Artrosi: és una malaltia òssia degenerativa que és el desgast de les articulacions del 

cos (espatlla, mans, genoll o malucs) sent tant present amb el sexe masculí com el 

femení (Arthritis Foundation, 2012, Serra, Aranceta, 2001a, OMS, n.d a). Tenir 

sobrepès i realitzar un baix nivell d’activitat física incrementen la possibilitat futura 

d’adquirir artrosi en el futur.  

 

 Altres implicacions cròniques 

 

 Les conseqüències de l’obesitat que  poden ocasionar per a la salut són moltes, tal i 

com s’han pogut visualitzar. Apart de les mencionades anteriorment se’n podrien 

mencionar dues més segons l’estudi enKid (2001a):  

 Obesitat en  les persones adultes i mortalitat: Partint de l’estudi enKid (2001a) el 

percentatge de probabilitat de ser una persona obesa augmenta a mesura que es va 

creixent. Ho demostren les següents dades del mateix estudi, on aproximadament el 

20% dels infants i a un alt 80% d’adolescents obesos ho seran quan arribin a ser 

adults. Fins i tot, si l’obesitat es perllonga pot arribar a produir casos de mortalitat.  
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Per sintetitzar, les conseqüències que poden aparèixer amb l’obesitat són múltiples. (Veure 

Annex 1). 

 

 

 

 

 5.4.1. ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT (OMS)  

 La Organització Mundial de la Salut (OMS) és una entitat pertanyent a la Organització 

de les Nacions Unides (ONU) fundada l’any 1968 a Ginebra. Aquesta organització vetlla per 

un accés i benestar equitatiu de tota la població mundial en termes de sanitat i per la 

preocupació davant de situacions d’amenaces socials i col·lectives, proposant mesures i 

programes per tal de fer-ne front.  

 En ple segle XXI, el sobrepès i l’obesitat infantil arriben a ser dues de les malalties 

sanitàries més importants tant en els països industrialitzats com en els emergents, tendint a un 

constant increment dels casos. Les últimes xifres de l’OMS de l’any 2013 situen en 42 

milions d’infants menors de 5 que presenten sobrepès o obesitat, dels quals únicament en el 

continent africà s’hi troben 9 milions. Mentre que les dades en la dècada dels 90 eren deu 

milions de nens i nenes menys, 32 milions. 

 D’aquest mode, també s’hi troben resultats i percentatges sobre els països en via de 

desenvolupament (són els d’ingressos econòmics baixos o mitjans). Més concretament, 

s’estima que el percentatge de casos d’obesitat i sobrepès infantil durant els primers tres anys 

de vida (0-3) sobrepassa el 30%. Davant d’aquests resultats, aquesta organització en 

pronostica quasi el doble dels casos de la població infantil actual (42 milions). La qual en 10 

anys, en 2025, arribant a situar-se en 70 milions.  

 Prenent en referència aquestes dades, l’entitat OMS pretén fer front a l’obesitat i el 

sobrepès que en l’actualitat s’està desenvolupant. Per aquesta raó, han dissenyat programes, 

recomanacions orientades a millorar els hàbits alimentaris i l’activitat física, per exemple.  

 

 

5.4. PROGRAMES I ORGANISMES 
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 5.4.2 ESTRATÈGIA NAOS I ESTUDI ALADINO  

  

En l’anterior apartat tractàvem sobre l’Organització Mundial de la Salut en relació amb 

l’obesitat infantil, en aquest centrarem la mirada en la mateixa temàtica, basant-se en 

Espanya: més concretament abastarem una de les estratègies i estudis més importants del país, 

com són l’estratègia NAOS i l’estudi ALADINO. 

 

 En primer lloc, explicitar que amb l’objectiu de disminuir les taxes d’obesitat i 

sobrepès infantil, així com millorar la qualitat de vida de les persones, l’any 2004 en una 

conferència de la Salut de la OMS, “Assemblea Nacional de la Salut” amb el suport de la 

Unió Europea va anar destinada a tractar d’instaurar propostes i actuacions emmarcades a 

nivell infantil de cara a totes les organitzacions dels diferents nivells organitzatius (tanta 

nivell internacional, estatal com local) per tal de lluitar per aquests objectius.  

 En el posterior any, 2005, aquestes mesures varen ser preses a la pràctica en Espanya, 

més concretament pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat  gestionada pel Govern 

d’Espanya. Gestionada per l’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN, actual AECOSAN) (Veure Annex 2) en el que decidí posar en  marxa  una 

estratègia preventiva anomenada NAOS o Estratègia para la Nutrición, Actividad Física y 

prevención de la Obesidad .  

 

 Per tot això, l’estratègia NAOS (2005) persegueix l’objectiu de la promoció de bons 

hàbits de salut alimentària amb l’activitat esportiva al llarg de tota la vida des d’edats ben 

primerenques per mitjà de programes orientats a la prevenció de l’obesitat i del sobrepès 

infantil. L’Agencia Española amb col·laboració de l’estratègia NAOS posen de manifest una 

piràmide amb les recomanacions de la freqüència de consum dels diferents aliments, en el 

que els productes lactis, fruita i verdura o la pràctica de l’activitat física es troben en la part 

inferior d’aquesta, com a major freqüència (Veure Annex 3).   

 Contínuament es van revisant i avaluant els resultats dels casos d’obesitat i sobrepès 

infantil amb les estratègies NAOS a nivell internacional. Una de les propostes d’aquesta 

revisió fou l’elaboració de l’estudi ALADINO (a nivell estatal) l’any 2011 a partir de la 

iniciativa COSI per la OMS. La finalitat de dit estudi és documentar quina és la situació de 

salut alimentària de creixement, de l’activitat física així com del desenvolupament de 

l’Obesitat dels infants espanyols (d’edats compreses entre els 6 i els 9 anys) en els centres 
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escolars per mitjà d’enquestes escrites. Atenint a l’Estudio ALADINO de l’any 2011 (2013), 

la prevalença dels casos d’obesitat i sobrepès en aquest rang d’edat anteriorment mencionat, 

és a dir, de 6 a 9 anys, era d’un 44.5%, en el qual un 26.2% (25,7% de les nenes i 26.7% dels 

nens) corresponia al sobrepès i el 18,3% a l’obesitat. Mentre en l’estudi ALADINO més 

recent, de l’any 2013, les dades que es presenten dels casos és més optimista, ja que del 

26.2% del sobrepès, es situava en 24.6% (24,9 % en nenes 24,2% en nens) i de l’obesitat 

(15.5% de les nenes i 21.4% dels nens). 

 

 

 Per prosseguir, esmentar que al llarg d’aquest treball s’ha anat fent una 

contextualització sobre la correlació present entre l’obesitat infantil i el sobrepès amb la 

qualitat de l’alimentació i amb l’aparició de trastorns. Arribat aquest moment, ens endinsarem 

dins de manera més específica amb aquesta interrelació. Amb la pretensió de poder analitzar i 

descriure aquesta relació s’ha trobat adient atenir a diversos trets com són: la contraposició 

dels hàbits alimentaris antics i els moderns mitjançant quadres representatius amb el consum 

dels principals tipus de nutrients dels infants a nivell estatal (en Espanya) així com la 

repartició percentual de les principals menjades del dia a dia, la qualitat dels tipus de 

productes alimentaris i consum que es troben en el nostre dia a dia, i per últim, noves 

propostes alimentàries saludables.   

 

 5.5.1. HÀBITS ALIMENTARIS ANTICS I ACTUALS 

 

 Des de que l’ésser humà té la necessitat d’alimentar-se com a forma de sobreviure han 

anat  propiciant-se diferents tipus d’aliments i maneres de preparar-los, que han repercutit en 

els hàbits d’alimentació de les persones. Amb tot això, estaríem parlant del concepte dieta que 

segons la Fundación Española  de la Nutrición en España (2013) fa referència a aquella 

globalitat d’aliments que de manera conjunta configuren els hàbits alimentaris de la població 

de manera conscient o inconscient així com en l’hora de la preparació pel consum segons les 

variables socioculturals i religioses de cada país. El que és evident és que som el que 

mengem, això significa que els nostres hàbits en la dieta, influeixen i influiran en la nostra 

vida,  com es demostra amb les elevades xifres dels casos d’obesitat i sobrepès infantil.  

5.5. OBESITAT I ALIMENTACIÓ 
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 Per aquesta raó, si les taxes d'obesitat i sobrepès infantil en l'actualitat s'han 

incrementat són deguts a una multiplicitat de factors, entre els que destaquen els alimentaris. 

D'aquest mode, convindria revisar on es troba el focus dels hàbits de la població en l'actualitat 

i quins eren els dels nostres avantpassats. 

 5.5.1.1. HÀBITS ALIMENTARIS ANTICS 

Els hàbits alimentaris antics incloïen lípids, hidrats de carboni i greixos saludables. Un 

clar exemple d’aquest tipus d’alimentació  és  la dieta Mediterrània.  

Podríem parlar de dieta mediterrània com un dels estils de vida i hàbits més 

saludables arreu del món ja que parteix de productes frescos, vegetals i locals de diferents 

poblacions que composen el Mediterrani així com amb la pràctica d’exercici físic diari. 

Aquests productes tenen com a principal font  les vitamines, els hidrats de carboni i els 

greixos saludables, però també hi ha que dir que la dieta mediterrània varia en funció de la 

regió on es produeix, podent modificar d’aquest mode els aliments d’un lloc a un altre. 

D’aquest mode, centrant-nos en la dieta mediterrània tradicional aquesta es caracteritza pel 

consum diari i abundant de fruites, verdures, pa, pasta i cereals, lleguminoses i  fruits secs, 

sense oblidar, el gran poder que té l’oli d’oliva com a acompanyant. En menor mesura, situem 

els productes lactis (com els iogurts o formatges), com a ració de manera moderada trobem 

els aliments procedents d’animals de corral com són la carn, el peix, els ous, i en menor 

mesura, la carn roja i els dolços (Revista Digital de Gastronomía Mediterránea, 2013, Serra, 

Aranceta, 2002a, Bolaños, 2009).  

 Els productes que inclou la Dieta Mediterrània (n.d a) estan inclosos en la piràmide 

que es mostra seguidament, tot i que està indicada a la població adulta.  
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Imatge 1. Piràmide Dieta Mediterrània. (Fundación Dieta Mediterránea, n.d b) 

El seu origen el podríem classificar com remot, on ja els ibers, els celtes, els grecs, o 

els àrabs han ajudat a configurar el que es considera com la dieta mediterrània tradicional, 

portant-lo d’arreu del món. (Fundación Dieta Mediterránea, n.d c-3, UNED, 2015b). 

 

 Quins beneficis reporta la dieta mediterrània en la salut de les persones que ho 

consumeixen?  

  

 Segons el Doctor Ancel Keys i col·laboradors citat en Fundación Dieta Mediterránea 

(n.d c), demostraren en la segona meitat del segle XX, que aquest estil de vida reportava grans 

avantatges per a la salut del qui ho consumia, tenint propietats preventives cròniques 

relacionades amb l’excés de pes i l’obesitat tant infantil com adulta. On els països on prenien 

la Dieta Mediterrània la prevalença d’aquest tipus de malalties era inferior al països del Nord 

d’Europa.  

 Com afecta la dieta mediterrània en el tractament dels casos en infants amb 

excés de pes i obesitat? 

 Amb l’objectiu de focalitzar la mirada en les repercussions que té per a la salut aquest 

tipus de dieta en infants amb excés de pes, sobrepès i obesitat, es prendrà com a exemple 

l’estudi realitzat en la Revista Pediatria Atención Primaria (2011).   
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 En el moment en el que es va iniciar l’estudi, la prevalença de nens i nenes obeses i 

amb excés de pes era de 53.06% i 46.9% correlativament. Partint d’aquesta situació, va 

decidir-se aplicar-se el qüestionari KidMed (Veure annex 4) sobre els aliments i el seu 

consum. Prenent com a exemple que un 67% pren suc de fruita tots els dies, únicament un 7% 

consumeix verdures fresques més d’una ració o que un baix 2% pren fruits secs diàriament. 

Davant d’aquestes dades, quedava evident que alguns dels pilars bàsics de la dieta 

mediterrània necessitaven  profunditzar-hi i posar-hi mesures.  

 Tal ha estat la repercussió que ha tingut aquest tipus d’alimentació en els infants que 

es troba un clar reflex en la millora de la qualitat i el consum de productes mediterranis. Ho 

evidencien el veloç canvi de la situació dels infants, dels quals en quatre mesos, ja hi eren 

presents un 61.2 % de casos amb normopes, notant-se també, un notable descens d’obesitat 

(18.3%) i sobrepès (20.4%). Especialment es perceben els resultats a curt termini (caps als 4 

mesos), on el normopes anava augmentant envers l’obesitat i el sobrepès. Aquesta tendència 

no es perllonga al finalitzar l’any, sinó que tendeix a l’estabilitat en un 61.2%, mentre que els 

d’obesitat seguien decreixent, arribant al 14.3% del 53.06% de l’inici, però els de sobrepès 

augmentaren quedant-se en un 24.5%. Aquestes dates varen dependre molt de l’educació dels 

pares i dels fills, per exemple, percebent-se una clara  distinció entre els que consumien 

greixos, dels quals els resultats foren abismals d’un 98%  a un ínfim 2%. Afegint que a més 

de l’alimentació, ha queda patent que aquesta es combina amb la pràctica d’activitat física. 

 

 A més de les malalties coronàries, aquest model alimentari tant saludable també es 

conegut per la prevenció d’altres malalties de la salut com el càncer o la diabetis mellitus 

(tipus 2), sent aquesta darrera present des d’edats ben primerenques arrel de l’excés de pes i 

de l’obesitat infantil. (Serra, Aranceta, (c) 2004). Així com també en relació amb una major 

longevitat de les persones de manera saludable, tal i com ens afirma el Dr. Keys (Dieta 

Mediterránea, n.d c). 

 

 Per un altre costat, ha estat molt evident que la dieta mediterrània ha sofert grans 

variacions des de nostres avantpassats per l’industria alimentària i que en el següent apartat es 

procedirà a explicar amb major detall. Sent especialment perceptible en els cossos dels més 

petits en el percentatge de massa grassa i magra dipositada.  
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 5.5.1.2. HÀBITS ALIMENTARIS ACTUALS 

1) En segona instància, ens remuntem a la situació que els països desenvolupats i en 

via de desenvolupament estan vivint envers  en l’actualitat: l’accelerat increment 

dels casos de sobrepès i d’obesitat que radica principalment amb hàbits 

d’alimentació poc saludables, lligat a un baix nivell d’activitat física.  

 

Si partim dels inicis, de finals del segle XX i principis del segle XXI, del moment en 

que la dieta mediterrània va començar a perdre el valor que en si mateix tenia i amb ell els 

principals aliments que el composaven. D’aquest mode, podríem dir en l’actualitat estem 

vivint un evident reflex d’aquesta situació (Fundación Española de Nutrición, 2013). Aquesta 

situació dóna com a resultat un canvi dels hàbits alimentaris, del consum de productes que 

junt amb la manca d’activitat física condueixen a l’elevat nombre de nens  i nenes amb 

sobrepès i obesitat.  

 Anant una passa més enllà, es procedirà a analitzar quins són els hàbits actuals, què 

ha estat el que ha canviat envers els antics, per quins motius han canviat i arrel d’aquí, 

proposant-hi (en un altre apartat) un decàleg i possible tractament d’aquesta greu situació 

que viuen  molts països a nivell nacional i internacional, entre ells, Espanya.  

 

 Per quins motius han canviat els hàbits d’alimentació? 

 Els canvis produïts en termes d’alimentació a nivell mundial, especialment en edats 

més primerenques són originats, segons la Fundación Española de Nutrición (2013) per una 

sèrie de factors en la societat moderna, que van des dels econòmics fins a la ingesta de 

productes alimentaris poc saludables (els quals alguns d’ells s’havien explicitat en el punt 

3.2.2). Els quals cataloga com l’etapa d’una transició nutricional (Fundación Española de 

Nutrición, 2013,55).  

 En primera instància, aquesta anomenada transició nutricional la podríem relacionar 

principalment per la situació de crisi econòmica del país lligat a un increment del poder 

adquisitiu i econòmic de les famílies, afectant especialment als sectors més baixos. També ve 

originat per l’espai rural envers l’urbà, el creixent tecnològic alimentari lligat a la fabricació 

d’aliments i begudes ensucrades, energètiques i amb un baix nivell calòric, tot i això, envoltat 

del poder mediàtic que tenen els mitjans publicitaris i de màrqueting en l’actual Societat de la 

Informació i de la Comunicació  com a estratègies per fomentar aquestes alteracions a nivell 
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de salut. Tots aquests fets han influenciat negativament la cuina tradicional i la despesa de 

temps per a cuinar en l’habitatge, perdent el valor de la dieta mediterrània, i per tant, la 

qualitat de la salut de les persones (Serra, Aranceta 2002b, Fundación Española de Nutrición, 

2013). 

 Fins ara s’ha parlat a trets generals dels valors socioeconòmics i nutricionals com a 

factors incitants del canvi d’alimentació. Però quina relació tenen elles? Sens dubte, viure en 

l’actual societat on regna la crisi econòmica suposa, segons la Fundación Española de 

Nutrición (2013), una major despesa econòmica en els productes bàsics, frescos i més 

saludables (la fruita i verdura, els lactis o el peix i la carn) on moltes famílies (anant en 

augment) per les condicions que viuen no poden fer front, i d’aquesta manera, tendeixen a 

incrementar-se, els hàbits de vida poc saludables  (tant a nivell alimentari com físic) en els 

seus fills i filles i en ells mateixos,. De tot això, preocupa que la infantesa sigui una etapa 

madurativa essencial en termes de qualitat, del perfil nutricional mediterrani i de l’establiment 

de les sòlides bases alimentàries i, on en bona part de les  ocasions, junt amb l’adolescència, 

arriben a ser etapes de risc (Serra, Aranceta, 2002b, FEN, 2013). Tal és la situació de risc, que 

és aquí on es confirma que les conseqüències que poden tenir per  a la salut, poden ser el 

sobrepès o l’obesitat infantil.  

 Per finalitzar, també és important clarificar el paper clau que tenen les famílies en la 

regulació i la gestió del consum d’aliments que fan els seus fills. Ja que en són un model per a 

ells, el qual tendeixen a imitar, de mode que arribin a tenir  una alimentació saludable i 

equilibrada. Tant és així que segons Ayela (2009) en ocasions, manca una figura adulta que 

realitzi aquesta funció. Aquesta situació, ha creat el que el Programa PERSEO (2008) 

anomena com ambient obesogènic. Aquell entorn que pels agents que el formen condueix a 

adquirir hàbits poc saludables (amb grans quantitats de consum de greixos i sucres a un bon 

cost), que a curt i a llarg termini repercutiran negativament en la salut dels infants com amb 

l’augment del pes (sobrepès o obesitat). 

 Quins són els hàbits alimentaris actuals? 

 En l’actualitat, està existint una degradació de la dieta mediterrània (recordem que 

es centrava especialment en verdura i fruita, cereals, fruits secs, pa i oli d’oliva) que revela un 

increment de la prevalença d’hàbits alimentaris poc saludables comportant greus 

conseqüències per a la salut dels infants tant a curt com a llarg termini. Entre les quals s’ha 

pogut destacar l’obesitat infantil, sent coneguda com l’epidèmia de l’actual segle (Fundación 
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Dieta Mediterránea, n.d c), Serra, Aranceta 2002a) Aquest fet fa replantejar-se la interrelació 

que existeix entre el que s’ingereix  i el que  ens movem. Es demostra amb els elevats casos 

d’obesitat com el sobrepès. Queda sintetitzat en l’idea d’un perfil calòric desequilibrat: 

    - Per iniciar, cal dir que la principal causa de l’augment del pes i de l’aparició del sobrepès i 

de l’obesitat infantil és la degradació de la piràmide mediterrània, en el que des de 1960 fins 

l’actualitat es produeix un consum majoritari de lípids o greixos en la dieta (Serra, 

Aranceta, 2002b, la mitja és d’un 39,8% de la ingesta energètica), envers els hidrats de 

carboni simples. Els greixos són un macronutrient que constitueix una font d’energia pel cos 

(Fundación Española de Nutrición, 2013). Aquest canvi prové en part de l’industria 

alimentària, en el sens que es troben productes manufacturats i preparats (com és el fast-food, 

o menjar ràpid) amb un alt contingut en greixos, dolços i sals a un preu inferior que els 

hortolans, com són els embotits, els sucs envasats. En el que manté una certa relació el 

consum de greixos amb l’increment del teixit adipós, o fins arribar a formar l’obesitat (Serra, 

Bartrina, 2002b). Aquests hàbits han repercutit negativament també en les deficiències en el 

consum en quant a la ingesta d’altres aliments com són els cereals, vegetals i fruites fresques, 

llegums, peix i lactis, degut a que es tendeix a tècniques de cocció i preparació dels aliments 

amb un alt contingut amb olis: fregits, arrebossats, mantega en compte d’oli d’oliva vegetal. 

Les ingestes diàries recomanades de lípids tenen funcions beneficiaries per a la 

prevenció de malalties provinents de l’obesitat com les coronàries o la diabetis (Fundación 

Española de Nutrición, 2013).  

 Tenint com a factor el dolç i les galetes, el seu consum setmanal en edats infantils 

(96.4%)   és segons l’estudi enKid (2002b) de 7 racions, mentre que el seu caràcter seria de 

caire ocasional. Lligat als dolços trobem els sucres, on el 70% dels aliments processats en 

contenen. Els quals segons Ayela (2009) en  les classes mitjanes i altes tendeixen a beure sucs 

amb un contingut en sucre, mentre que les classes baixes, també en prenen però en predomina 

les dietes consistents en bàsicament carbohidrats. A continuació, s’ha confeccionat una gràfic 

atenint a les proporcions de racions diàries de consum de cadascun dels macronutrients 

(proteïnes, lípids i hidrats des carboni).  
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Figura 1. Macronutrients diaris. Chevallier (1997, 115;129) 

 

 Arrel d’aquesta situació, convindria atendre a quines són les proporcions en cada 

menjada, els aliments que formen part de la dieta dels infants i quins són ingerits en un baix 

nivell. Possiblement, d’aquest mode trobarem la resposta que ens plantejàvem anteriorment 

de quina relació s’hi troba entre el que mengem i el que som. Per tal de fer-ho, es procedirà a 

establir una enumeració a nivell genèric i posteriorment, amb ajuda de gràfics i quadres es 

profunditzarà en dades sobre els macronutrients (lípids, proteïnes i hidrats de carboni) en els 

diferents aliments. El següent gràfic ho representarà: 

 

 

Figura 2. Repartiment menjades. Chevallier (1997, 130),  Estrategia NAOS (2010,10), Peña, Ros, González, Rial  (n.d, 

298). 

 

- Partint d’aquest gràfic, una d’aquestes menjades de baix consum calòric i nutricional 

que convé destacar en els nens i nenes espanyoles és l’esmorzar. Així ho revela l’Estudi 

enKid (2001a, 2002b, 2004c), on per una banda, la proporció de nutrients que consumeixen 

els menors és baixa. Tot això partint que un bon esmorzar hauria de tenir unes 200 

quilocalories formant-se per un producte lacti (iogurt, llet amb baixa matèria grassa), cereals 
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(pa, cereals) i una peça de fruita o suc natural, en la majoria de les ocasions, aquesta menjada 

és deficient. I per l’altra, que aquest esmorzar suposa pels infants ingerir aliments processats 

amb un alt nivell de greixos, que pot produir a  llarg termini, un possible cas d’obesitat 

infantil. Degut a que l’esmorzar és la primera menjada és molt important que la seva ingesta 

sigui nutricionalment adequada, perquè d’aquest mode l’infant s’enfrontarà a la jornada 

escolar o diària amb una actitud positiva així com un alt rendiment tant físic com intel·lectual. 

Tal és la seva importància que es recomana destinar-hi uns 20-25 minuts, en un ambient 

tranquil i a ser possible, amb acompanyament familiar. Tot i que el temps que els actuals 

infants, hi solen destinar uns 10 minuts amb les conseqüents mancances i efectes per a la 

salut. 

 Unes dades lis donaran suport a aquesta realitat que vivim. Segons l’Estudi enKid 

(2002b) únicament un 5% de la població infantil espanyola realitza un esmorzar complet 

(Veure Annex 5). Tant és així que alguns autors, com Ayela (2009) ha demostrat beneficis a 

nivell de salut en infants per la presa d’aquesta menjada en quant al pes es refereix. És a dir, 

que atenint a aquesta autora, un dels factors que incideix en l’aparició de l’obesitat i el 

sobrepès infantil és la primera de les menjades diàries. Mentre que seguint les dades  de 

l’estudi enKid únicament un 8,2% dels infants en edats primerenques consumeixen l’esmorzar 

quan han arribat a l’escola (Serra, Bartrina, 2002b). 

 Seguint aquesta mateixa línia, prenent en consideració les dades del INE (Instituto 

Nacional de Estadística, 2006), en concreten que un 61% (del sexe masculí) i un 55,39% 

(del sexe femení) d’edats compreses entre l’any i els 15, consumeixen lactis amb cereals (tant 

sigui en forma de pa, com galetes, cereals o dolços). Mentre que les porcions recomanades 

òptimes per a un esmorzar dels infants (fruita, producte lacti i hidrats) únicament suposen un 

14,75% dels nens i un 15,85% de les nenes d’aquestes edats.  

 - Un tercer hàbit que trobem molt present en la nostra societat en infants menors és 

l’escàs consum d’aigua natural envers els sucs processats i begudes amb un alt contingut en 

sucres. Crida l’atenció com des d’ edats ben primerenques (1-3) el consum d’aigua mineral és 

inferior a la ingesta dietètica diària de referència, on del 1,3 litres on no arriba al consum del 

litre, però segueix aquesta línia amb altres edats, per exemple, en infants de 4-8 anys, 

únicament es pren 1,2 litres dels 1,7 aconsellats, segons la Fundación Española de Nutrición 

(FEN, 2013). 
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 QUINES DEFICIÈNCIES HAN PRODUÏT AQUESTS CANVIS? 

 Després d’esmentar quins són els canvis en els hàbits d’alimentació actual que han 

propiciat greus conseqüències a nivell de salut en l’àmbit infantil. També caldria analitzar 

quines deficiències o mancances es produeix en el cos dels nens i nenes que segueixen 

aquests hàbits poc saludables, com  per exemple, el consum excessiu de greixos saturats.  

 Per a fer-ho es prendrà en consideració la FEN (2013) el qual analitza quines són les 

debilitats i amenaces en l’etapa d’Educació Infantil en termes d’alimentació i nutrició. En 

primer lloc, parteix de que el focus dels possibles casos de sobrepès i obesitat resideix, tal i 

com s’ha anat tractant al llarg del present treball, en una desequilibrada i poc òptima 

alimentació. Aquesta situació, ha produït deficiències en bona part dels tipus d’aliments i 

nutrients, més concretament, s’està fent referència al macronutrient hidrats de carboni. 

  Els hidrats de carboni (també reben el nom de glúcids o sucres) són un principi 

immediat de l’alimentació que constitueix una font important d’energia  i d’absorció ràpida i 

simple en la dieta d’una persona per ajudar al desenvolupament de les funcions bàsiques de 

l’organisme (Estrategia NAOS, 2005). En l’annex 3 s’ havien adjuntat les recomanacions 

diàries aconsellades en les diferents edats i sexes. En aquest macronutrient s’hi troben 

inclosos les llegumínies (ciurons, llenties), les patates o moniatos (tubèrculs), les fruites, 

verdures i hortalisses, els productes lactis, els cereals amb els seus derivats i per últim, els 

sucres i la sacarosa.   

 

 Popularment, els hidrats de carboni han anat perdent la seva introducció en la dieta per 

la falsa concepció que són una de les principals fonts de l’augment de pes. Aquesta concepció 

es contrària al que es pensa ja que segons la Fundación Española de Nutrición (2013) una 

dieta composada en carbohidrats complexos i baixa en greixos resulta beneficiós pel pes dels 

infants. Per l’altra vessant, per poder parlar d’una dieta equilibrada en referència a aquest 

macronutrient segons l’Estratègia NAOS (2010), aquesta abastaria entre un 50-60% del valor 

calòric total (VCT), la majoria d’absorció lenta com els llegums, cereals i els seus derivats. 

Tot i que els infants tendeixen a consumir aliments d’absorció ràpida o refinats com són els 

productes manufacturats. 

 De manera més profunda, les dades de l’estudi enKid (2001a) demostren com el 

consum recomanat de llegums i verdures (2 o més racions) amb edats compreses entre els 2-5 
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és superior al 55%, 57.07% (en cas dels nens) i un 49.47% (en cas de les nenes) mentre que 

de 6-9 anys es percep un increment d’aquest producte trobant-se al voltant del 60%. On un 

58.50% dels nens i un 52.09% de les nenes pren les racions aconsellades. Mentre que si 

aquestes dades les comparem amb el baix consum de fruites i hortalisses.  (Veure Annex 6) 

notarem un gran contrast. Tant és així que la mitja de les fruites són 1,85 racions diàries de 

fruites i un baix 1,5% d’infants de 2-5 tant en el sexe masculí com en el femení que 

consumeixen les racions diàries recomanades (RDR) (Serra, Aranceta, 2004c). Segons el 

mateix estudi, un 96,7% pren verdures i hortícoles, sent la mitja una dècima més baixa que la 

fruita 1,4% (sent dos racions inferiors a les recomanades). Les xifres més altes són del nivell 

socioeconòmic alt (Bartrina, n.d).  

 Aquest tipus de líquid formen part de les proteïnes. En la dieta de les persones hi 

poden ser presents de dos tipus: les d’origen animal i les d’origen vegetal. Fent referència a 

les d’animal, hi trobem la carn, el peix, els ous, els productes lactis, i les vegetals, com el seu 

nom indica procedeix de verdures, hortalisses o plantes, com és el cas dels cereals, dels 

llegums o els fruits secs (UNED Guia de Alimentación y Salud, 2015a).  

 Quines proporcions de proteïnes són les recomanades per a la ingesta diària de 

referència (RDI)? Segons Chevallier (1997) i la Fundación Española de Nutrición (2013) 

n’aconsella entre 1.1- 1.3 i 1.55 grams en infants en edat escolar (de 4-6 anys) és de 1.1.  

Partint de les recomanacions d’aquest autor l’aportament proteic és adient encara que tenint 

cap a alt (3g/kg cada dia) en aliments animals. Aquesta situació pot ser ocasionada per 

l’encariment dels preus dels productes vegetals i fruitals, que ajudarien a protegir l’organisme 

envers les deficiències i els problemes de salut.  Que en el cas dels casos d’obesitat i sobrepès, 

són el consum abundant de les proteïnes i especialment els glúcids els que han influït en ella, 

tot junt amb la baixa pràctica d’activitat física.  

 Per prosseguir, segons Peña, Ros, et al, (n.d), Estrategia NAOS (2010), FEN (2013),  

els lactis són una font important de proteïnes i de vitamines (com el calci) per l’organisme al 

llarg de tota la vida i  que ajudarà especialment, en la lactància i durant el creixement per la 

futura  prevenció de malalties oses en l’adultesa, però del que es solen presenta deficiències 

(d’edats compreses entre 2-18 anys), quan la prenen solen fer-ho amb un alt contingut en 

greixos o també, del formatge i del iogurt. Al mateix temps que afavoreix la formació dels 

ossos i de les dents. Peña, Ros, et, al. Recomana per a que una dieta d’un infant posseeixi tots 

els nutrients (en quant a lactis es refereix) prendre aproximadament uns 500-1000 ml/dia. 
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Malauradament, segons manifesta la Fundación Española de Nutrición (2013), s’està produint 

una greu crisi econòmica i educativa que afecta als sectors més desfavorables en quant a 

l’increment del preu dels productes (com és el lacti), produint que la ració recomanada 

d’aquest aliment no pugi arribar a assolir-se en la seva plenitud.  

 Després de l’anàlisi de l’actual situació de consum en quant a nutrients, micro i 

macronutrients es refereix, es procedirà a sintetitzar les principals idees clau: 

 

 CANVIS EN LA PIRÀMIDE MEDITERRÀNIA ACTUAL 

 

- Deteriorament dels hàbits alimentaris i físics: La base principal amb que l’actual piràmide 

es sostinguda és l’elevat increment del consum calòric per damunt del recomanat i la 

reducció de la despesa energètica (és a dir, de l’activitat física).  

 

- Distribució desequilibrada de les racions al llarg de la jornada: Tendència a petites racions 

d’aliments al llarg del dia amb altes quantitats energètiques i calòriques, fet que origina el 

conegut com picotegi (Aranceta Bartrina, n.d.). (Veure Annex 7, 8) Tenint en consideració a 

Ayela (2009) va relacionat amb la freqüència i la diversitat de nutrients en el que en moltes 

ocasions, els infants tendeixen a saltar-se les menjades o a realitzar únicament una o dues 

menjades principals (Fundación Española de Nutrición, 2013).  

 - L’esmorzar és una de les principals menjades on la ingesta diària recomanada 

(IDR) de 200 quilocalories no es sol consumir.  

- Els principals aliments que els més petits consumeixen són industrials i processats, amb un 

elevat contingut en greixos saturats, dolços i sals amb un alt nivell calòric, especialment  és 

els dolços industrials o les galetes. Aquest tipus d’aliments són també donats als nens i nenes 

com a forma de premi (Ayela, 2009, Fundación Española de Nutrición, 2013).  

 - Increment del consum dels greixos i de les proteïnes animals (com la carn magra, 

embotits i dels aliments amb un alt contingut d’artificis, com els dolços) degut a l’aparició de 

l’industria i als mitjans de comunicació i noves tecnologies. 

 - Disminució de la qualitat dels aliments: major quantitat de greix envers els 

micronutrients com les vitamines, la fibra, el calci o el ferro.   



30 
 

 - Canvi en el patró i el perfil nutricional de l’infant: els productes naturals com les 

fruites, les verdures i el llegum (Veure Annex 9) són aliments amb una baixa incidència en la 

vida dels infants. Per tant, ha quedat evident el descens del paper de l’agricultor tradicional.  

 - Increment del preu dels productes naturals, donant com a producte, la tendència a 

no cuinar a casa i al consum d’aliments de preparació ràpids o fast-food i 

preparats,especialment en les classes baixes i mitjanes. El fet que es consumeixi aquest tipus 

d’alimentació de manera freqüent pot generar un possible cas d’obesitat (Ayela, 2009).  

 - Baixa qualitat alimentària: poca varietat i reducció de micronutrients. 

 

 5.5.2. QUALITAT DELS ALIMENTS ACTUALS 

  

 Després de l’anàlisi dels hàbits alimentaris dels actuals infants espanyols ha quedat 

patent que predominen els greixos i els glúcids, repercutint en l’increment de les taxes 

d’obesitat i sobrepès. Però què entenem com aliment? De què es componen els aliments que 

consumim?  

 Prenent com a referència a la organització internacional FAO (Food and Agriculture 

Organization), estableix a l’aliment com: “Toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, 

que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras 

sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero 

no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como 

medicamentos”. (FAO, n.p:n.d). 

 Partint d’aquesta definició, caldrà comprovar com podem trobar aquests aliments en 

l’actual societat amb el desenvolupament de l’industria. Sent especialment perceptible a 

darreries del segle XIX i especialment en el segle XX, on aquesta indústria comença a atendre 

a les noves demandes de la població (inclosa l’infantil) sobre els productes, com fos amb un 

increment de la qualitat, d’una major rapidesa a l’hora de preparar-ho i en quant a l’hora de 

comprar-ho. Aquestes necessitats immediates auguren una major proporció de l’acumulació 

del consum de greixos pels nens i per tant, de la generació de l’augment de pes i fins i tot, de 

l’obesitat en els més petits.  

 

 Els canvis que la mateixa societat volia introduir en els seus estils de vida i en les 

seves menjades posseeixen un alt contingut en greixos amb les tècniques de conservació 
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(López, 2004). Com poden ser a través del gust tant dolç com salat, amb les confitures, les 

galetes o els gelats. Tots aquests aliments, com també els embotits o les begudes ensucrades 

posseeixen gran quantitat de productes artificials, com  l’emulsificant, gelificant o colorant. 

També afegien altres components artificials que provoquen greus conseqüències en 

l’organisme del qui ho consumeix, els additius (Ayela, 2009). Segons The Association of 

American Feed Control Officials (2000, citat en FAO) els qualifica com aquell ingredient  o 

conjunt d’ells incorporats al producte que s’ingereix anant destinat a satisfer les necessitats 

pròpies de la persona consumidora.  

 

 Així com també, existeixen nous aliments con són els congelats, els deshidratats o els 

processats. D’aquest últim es pot dir que és una tècnica de processament de la producció per 

a mantenir les propietats nutritives reals dels aliments de manera envasada. Aquesta pretenia 

restablir el consum diari de fruites i verdures en la dieta mediterrània. 

 

 

 

 

 

Fins al moment, hem estat fent incidència en l’alimentació com a indicador 

propiciador d’una de les majors epidèmies de l’actual segle (obesitat i sobrepès). També, cal 

remarcar que junt amb aquest factor es precís practicar l’activitat física de manera regular, el 

moviment cardiovascular del cos com a mode de despesa energètica del que s’ingereix i com 

a font de salut. Practiquen els infants algun tipus d’activitat física?Quina és la situació actual 

de l’activitat física en Espanya?  

 A mode general, podria dir-se que l’activitat esportiva en infants és una matèria 

pendent en l’actualitat en bona part dels països desenvolupats, incloent Espanya (Veure 

Annex 10). Així ho revelen diferents estudis on donen com a principal responsable de la 

inactivitat o sedentarisme de l’oci passiu en l’abús de les noves tecnologies (televisió, 

ordinador, videojocs) com a font de temps lliure i substitució del plaer del joc al carrer 

lligat intrínsicament a un escàs moviment, com pugi a l’hora d’assistir a l’escola (anar 

caminant o en bicicleta). Tots aquests factors van lligats a l’àmbit familiar, sent un dels 

models en termes d’activitat per als infants. (Ayela, 2009, Fundación Española de Nutrición, 

2013).  Tal i com ho demostra l’Encuesta Nacional de Salud España 2011-2012 (ENSE, 2014) 

5.6. ACTIVITAT ESPORTIVA 
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on s’explicita que segons un 12,1% dels infants espanyols d’edats compreses entre els 5 i els 

14 anys no practiquen ningun tipus d’activitat que impliqui despesa energètica (Veure Annex 

11) i a on les taxes de nens i nenes en edat infantil escolaritzats sedentaris són molt elevades 

(37% els nens i 40% nenes, augmentant-se fins amb l’adolescència al 60% nens i 75% de les 

nenes) (ENSE, 2014, Ayela, 2009). Aquesta situació provoca conseqüències a nivell de salut, 

com l’aparició de malalties cardiovasculars, obesitat i sobrepès així com físiques i psíquiques.  

 La pràctica d’activitat física com  model de vida des de les primeres edats té beneficis 

preventius com les malalties coronàries, cardiovasculars, de l’obesitat i l’excés de pes o de la 

diabetis tipus 2, al mateix que millora la qualitat de vida (la condició física, la coordinació 

motriu pròpia), el benestar físic, psicològic i social dels infants (Ayela, 2009). D’aquest mode, 

segons aquests autors existeix una correlació entre despesa energètica i activitat física.  

 

 

 

 Els actuals hàbits alimentaris, el baix percentatge d'activitat física i les altes xifres de 

nens i nenes amb obesitat i sobrepès infantil arreu del món són preocupacions que han 

propiciat l'aparició de programes i plans d'actuació a diversos nivells: internacional, europeu, 

estatal (en Espanya), a nivell comunitari (Illes Balears) i més específicament, a l'illa d'Eivissa. 

 

5.7.1 A NIVELL INTERNACIONAL 

 Si partim d’aquesta preocupació global per la salut infantil i de l’elevada taxa de 

mortalitat, trobarem respostes a nivell macro com és el cas de l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS). 

Dita organització lluita diàriament contra aquestes paradoxals xifres per a la promoció 

d’una dieta equilibrada, saludable rica amb tots els nutrients junt amb el foment de la pràctica 

de l’activitat física com a eina d’exercici cardiovascular per a tots els nens i nens i la població 

adulta, en general. Partint d’aquesta situació, es va elaborar l’any 2004 la Estrategia mundial 

sobre el régimen alimentario, actividad física y salud.. Tot això sota la responsabilitat, la 

participació integral, el treball conjunt per part d’institucions públiques i privats i dels 

5.7. MESURES PREVENTIVES EN EL MÓN 
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diferents sectors de la població, dels Estats Membres de l’Estratègia, els associats 

internacionals i de les organitzacions governamentals, amb la promoció de mesures 

preventives, plans d’actuació a diversos nivells(internacional, comunitari, estatal i local). Les 

mesures implantades, no pretenen ser una mera planificació sense connexió sinó que el seu 

objectiu és que s’avaluï la seva incidència i l’avanç de les seves conseqüències. 

 Un altre dels programes que ha dissenyat l’OMS immers en la Estrategia Mundial 

sobre el régimen alimentario, actividad física y salud junt amb la Organització de les Nacions 

Unides per a l’Agricultura i Alimentació (FAO) en termes de salut ha estat el Fomento del 

consumo mundial de frutas y verdures. En el que té l’origen (Rio de Janeiro 2003, 

aprovada l’any 2004) davant de la preocupació per la baixa ingesta d’aquests tipus de 

micronutrients i d’aliments per bona part de la societat mundial (es recomana un mínim de 

400 grams diaris). Segons aquestes organitzacions consideren que consumir la ració diària 

recomanada (RDR) reporta beneficis preventius de malalties greus entorn de l’obesitat, les 

cardiovasculars o les coronàries. Amb la intencionalitat de millorar aquest deficient consum 

de fruites i verdures, la Estrategia Mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y 

salud de l’OMS pretén involucrar-se junt amb la FAO confeccionant programes i polítiques 

dietètiques a nivell comunitari, nacional i internacional que afecti als individus i a la població 

total. En l’actualitat, s’estan realitzant programes nacionals i locals, i a  nivell internacionals, 

congressos i cursos sobre alimentació i activitat física. 

 

5.7.2. A NIVELL EUROPEU 

 El primer dels programes i accions internacionals que presenta Europa en referència a 

accions preventives de d’infantessa i adolescència (0-18) en relació amb l’obesitat i el 

sobrepès  és el dissenyat pels 28 Estats Membres des la Unió Europea amb el suport dels 

diferents països i de les Comissions Europees i organitzacions de caire internacional com és el 

World Health Organization (WHO o Organització Mundial de la Salut i organitzacions no 

governamentals com  les ONG’s. Aquest programa es anomenat  The Action Plan on 

Childhood Obesity (Europe Active) que pretén lluitar per aconseguir-ho per mitjà de 8 plans 

d’accions per l’any 2020. Per a fer-ho inclou una àmplia aproximació a les persones en risc 

d’obesitat i sobrepès, en el que clarament, segons European Commission (2014)  cal partir 

d’entorns i ambients rics i saludables. 
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      Aquests vuit plans d’acció que proposen els països membres són al voltant de 

l’important paper que desenvolupa la família cap als models de referència dels seus fills/filles, 

així com per la formació d’espais i entorns saludables, gestionant un control cap als mitjans 

publicitaris i de màrqueting. (Veure Annex 12). 

 Tractant a nivell europeu, un altre programa relacionat amb polítiques comunitàries 

que tracta més específicament sobre la nutrició i propostes educatives, alimentàries i físiques 

per tal de reduir les altes taxes d’obesitat infantil a nivell mundial, és l’EPODE (Europeans 

Enhancing Childhood Obesity Prevention).  

 Endinsant-nos en un dels programes EPODE  com el de França, el qual pretén apostar 

per la moderació en el consum d’aliments envers la sensació de gana que presenti l’infant o la 

persona en qüestió, per mitjà de pòster, pamflets. La qual implementació a nivell local fou en 

setembre de 2010. Partint d’aquesta idea, s’envia a la població quatre missatges principals: 

atendre a les sensacions orgàniques del propi cos (com són la gana), considerar i repartir les 

racions del menjar atenint al destinatari (infants i persones adultes,com en els menjadors 

escolars), “One snack a day, ok!” ( és un dels indicadors principals sota el que aquest 

programa més treballa per l’omnipresència d’aquest tipus d’aliments en les ciutats), i per 

últim, Juguem amb il·lusions (Play with illusions) sota aquest missatge es pretén conscienciar 

sobre les proporcions amb el joc de la vista, com és reduint el menjar i aliments de grans 

quantitats a petites. 

 UNICEF (2015) també profunditza amb els programes d’activitat física en relació amb 

l’educació com és en el cas de Gran Bretanya (UK) on el febrer del present any s’ha aprovat 

del pla Cycling and Walking Investment Strategy amb el parlament del mateix país.  

Consistent en el foment i el manteniment de xarxes viàries sostenibles i fiables per als infants 

que acudeixen a l’escola (Safe Routes to School iniciatives) per mitjà de propostes on 

incloguin activitats com caminar o la bicicleta.  

 

5.7.3. A NIVELL ESTATAL: ESPANYA 

 Espanya és un dels països on es troba major incidència del nombre de casos d’obesitat  

i sobrepès infantil, però del que queda més camí per fer. Davant d’aquesta situació, la 

preocupació del nostre país per tal de transformar aquesta situació (OMS, citat en Estrategia 

NAOS, 2005) que molts d’infants viuen diàriament han donat origen a diversos programes 
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(els quals alguns d’ells es coordinen a nivell comunitari i local) que pretenen aconseguir-ho, 

per mitjà de l’alimentació, la conscienciació dels diversos sectors que afecten a l’infant i la 

pràctica física.  

 ESTRATEGIA NAOS (Estratègia para la Nutrición, Actividad Física y 

Prevención de la Obesidad):  

 El Ministeri de Sanitat i Consum espanyol, per mitjà de la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) l’any 2005 varen elaborar un programa 

conscienciador i sensibilitzador de l’obesitat(especialment infantil i juvenil) així com de les 

repercussions futures que en poden esdevenir per a la població per mitjà d’accions de la 

instauració d’hàbits de vida saludables, en el que en que engloba l’educació en termes 

d’alimentació i d’hàbits d’activitat física comptant amb l’ajuda de diversos camps 

d’intervenció de la societat (t l’ educatiu, el familiar i comunitari, empresarial i sanitari). 

 Més específicament, d’aquests quatre sectors es podria destacar el que ens és més 

proper en cas dels docents, i que és l’àmbit escolar. L’escola és un entorn educatiu pel 

nombre d’experiències, vivències, valors i hàbits saludables que en poden aprendre, com 

també perquè configura un estil de vida més actiu pels infants amb el foment del deport. La 

Estrategia NAOS involucra a tot un conjunt d’agents: des de les Administracions Educatives, 

centres educatius, als mestres i associacions de Mares i Pares d’alumnes, per fomentar el gust 

per la cuina a través de cursos.  

 Del mateix mode, el Ministeri de Sanitat i Consum, d’Educació, Agricultura i Pesca, 

les Comunitats Autònomes  o els ajuntaments pretenen conscienciar de l’impacte positiu que 

té la pràctica d’activitat diària (30 minuts aconsellen), que juntament amb l’alimentació són 

pilars clau per a una possible prevenció d’un cas d’obesitat en l’àmbit social i familiar. 

Juntament amb ell trobem l’empresarial i el sanitari.  

 

 Programa PERSEO (Programa piloto escolar de referencia para la salud y el 

ejercicio contra la obesidad):  

 Un segon programa nascut el 2006 que persegueix la lluita per una vida més sana, amb 

uns hàbits alimentaris i físics en primera plana envers l’actual situació és el PERSEO. 

Emprenent mesures des de l’àmbit educatiu, especialment per part de l’escola (coincidint amb 

el NAOS) i amb col·laboració d’altres agents com les famílies i el menjador escolar, per tal de 

treballar conjuntament per la lluita d’aquest objectiu amb mesures preventives. Els seus 

objectius són arribar a formar un entorn escolar, familiar saludable amb la pràctica d’activitat 
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física de manera diària, sensibilitzant a la societat sobre la rellevància de l’alimentació (de la 

preparació de la dieta), com a estratègia preventiva del sobrepès i l’obesitat. 

 Aquest programa abasta centres escolars de sis comunitats autònomes d’Espanya 

(Andalusia, Illes Canàries, Castella i Lleó, Ceuta, Extremadura, Galícia, Melilla i Múrcia, 

amb possibilitat d’expandir-se a altres segons els resultats), d’edats compreses entre els 6 i els 

10 anys, dirigits pels Ministeris de Sanitat, Serveis Social Educació, amb les Conselleries de 

Sanitat i Educació de les Comunitats Autònomes en qüestió. En el que es treballa 

conjuntament amb les famílies, els infants, els educadors, els monitors de menjador, 

especialistes metges i nutricionistes per intentar conscienciar i crear els hàbits que parlàvem, 

en el que tots ells desenvolupen cursos i formació (Estudio PERSEO, 2008).  

  

 Projecte Nens en Moviment  

 El projecte Nens en Moviment es enfocat a un públic infantil i juvenil des de 4 als 18 

anys englobant a les seves famílies. Aquesta teoria pretén submergir-se en nous estils 

alimentaris i de vida, tenint en consideració la part emocional (l’autoestima baixa), la 

comunicativa (amb les famílies) per tal de tractar de tractar de manera holística les 

considerades epidèmies del segle XXI, el sobrepès i l’obesitat.  

 Nens en Moviment  (n.d) el trobem en Espanya, però també a nivell internacional com 

Mèxic i Argentina. Atenint a l’edat, podríem trobar diversos projectes, dels quals es procedirà 

a explicar-ne dos (els relacionats amb l’educació infantil). El primer d’ells és Peques en 

Moviment (4-6),  el qual es focalitza en la gestió dels hàbits alimentaris des del punt de 

l’entorn familiar, emocional i comunicacional. El segon Niños Prepuberales en el que a 

l’igual que l’anterior parteix del microsistema familiar l’agent familiar o responsables en 

l’alimentació tenint en consideració les seves emocions. En aquestes es fan de manera verbal, 

complementant-se part teòrica amb pràctica d’unes onze setmanes en grup. 

 

5.7.4. A NIVELL COMUNITARI: ILLES BALEARS 

 

 Anant concretant els nivells, en referència a nivell comunitari també hi podem trobar 

estratègies que lluiten per la salut pública, per una qualitat de vida activa dels nens i nenes, i 

de la població de les Illes Balears en general (implicant l’alimentació i la pràctica esportiva), i 

com a conseqüent reduir les possibles malalties així com les elevades taxes d’excés de pes 
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(20% de la població infantil, ALVAC, 2011c) de sobrepès (19,3%, CAIB, 2007), d’obesitat 

infantil ( i juvenil és de 9,3%, CAIB, 2007) i adulta (Veure Annex 13).  

 

 Alimentació Saludable i Vida Activa (ALVAC, 2011) proposada per organismes 

polítiques com la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de 

Salut, Família i Benestar Social de les Illes Balears amb col·laboració d’altres actors 

implicats (a nivell social, organitzacions, conselleries, societats, sanitaris).  

 

 Per a fer-ho, la missió dels anteriors organismes junt amb la Direcció General serà la 

de persistir amb el treball conjunt de tots els agents participants per a la creació d’un espai de 

vida físic, social i saludable. De mode que el treball amb els grups implicats requereix d’un 

gran suport al darrere.  

 El Berenar Saludable a casa i a l’escola:  

 És un projecte educatiu de la salut iniciat en la promoció del curs 2009/2010, que es 

basa en establir uns bons hàbits i  bases alimentàries en els infants escolaritzats en la menjada 

del berenar, tant a l’àmbit familiar com l’escolar. Fou iniciativa de la Direcció General de 

Salut Pública amb la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, emmarcat de l’ALVAC 

(Estratègia d’alimentació Saludable i Vida Activa). El procés va orientat a alumnes 

escolaritzats des d’Educació Primària (EP), Ensenyança Secundària Obligatòria (ESO), 

Batxillerat, Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) passant per cicles formatius. 

En l’annex 13  es podrà visualitzar la qualitat dels berenars a les Illes Balears, reflectint-se a 

trets generals entre una baixa i mitjà qualitat d’aquest tipus de menjada. 

 Aquest programa està format de tres factors. El primer d’ells es formula que cada un 

dels integrants del programa haurà de realitzar un qüestionari individual en xarxa sobre la 

seva alimentació, més específicament en relació als berenars, seguidament, arrel d’ell es 

realitzarà una avaluació i recomanació individual i finalment, s’entrega el Fulletó educatiu 

Berenar saludable a casa i a l’escola  (Veure Annex 14), per tal de fomentar les bases per part 

dels dos agents. També va destinat a nens i nenes d’Educació Infantil, tot i que únicament 

poden obtenir el Fulletó.  
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5.7.5. A NIVELL LOCAL: EIVISSA 

 A nivell insular, es podria parlar del programa THAO, emmarcat tant a nivell europeu, 

dins de la xarxa europea EPODE  i a nivell estatal amb l’Estratègia NAOS. Dit programa està 

dissenyat des de l’any 2005 anant  enfocat a un públic infantil bastant ampli des de 0-12 i a 

l’àmbit familiar. La seva línia d’actuació va en acord amb les anteriors, coincidint en la 

incidència en hàbits alimentaris sans, rics, estimulants, el factor activitat física de manera 

freqüent, el vincle entre l’àmbit familiar i el social, també atén a trets psicològics i emocionals 

dels infants.  

 Partint d’aquí, podria dir-se que THAO parteix de la situació d’un infant i la seva 

família d’un municipi on està inscrit el programa, es seleccionaran el grup d’aliments 

respectant la part cognitiva i emocional tenint en consideració l’atenció d’individualitzada de 

ritmes, i focalitzant-se en l’activitat física de manera diària. La finalitat total és per tant, 

fomentar una alimentació saludable amb un dels productes de temporada durant 12 mesos 

cada un seleccionats (fruita, begudes i aigua, farines, verdures i fruites, lactis, pràctica física, 

preparació plats senzills i a baix cost i peix i marisc) introduint el foment de l’activitat física 

amb l’assessorament i guia de diversos agents docents i escolars, social i familiar, 

nutricionistes, sanitari, gastronòmic i empresarial.   Eivissa es va adscriure a aquest projecte 

l’any 2010 (estant gestionat per l’Ajuntament de Vila i l’assessorament per part de 

nutricionistes) i liderat per membres polítics del municipi, treballant conjuntament amb un 

tècnic municipal (coordinador local). El qual s’encarregarà del treball interdisciplinari de 

difusió de l’objectiu del programa, amb la finalitat d’arribar al públic infantil i les seves 

famílies. Tot i que en l’actualitat la seva continuació no ha estat perllongada (Estudio THAO, 

2007). 

 

 

Les dades extretes de les entrevistes realitzades a dos professionals de l’àmbit de la 

salut (un pediatra, annex 16) i de la nutrició (una nutricionista, annex 17) junt amb l’anàlisi de 

la informació extreta de fonts documentasalinasls del present treball han sigut unes eines molt 

clares de que la situació que afecta al país espanyol i a les Illes Balears en termes d’obesitat i 

sobrepès en edats primerenques són originats per un canvi en els hàbits alimentaris, propiciat 

5.8. ANÀLISI  PRÀCTI C: TRACTAMENT DE 

L’OBESITAT I SOBREPÈS INFANTIL 
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per la modernització en la nova societat que afecta diàriament als pares i com a conseqüent, 

en l’educació nutricional dels seus fills.  

 Si es pren com a referència aquesta situació global podria afirmar-se que segons Sonia 

Torres Abascal (diplomada en nutrició humana i en dietètica i nutricionista 2015) aquests 

canvis dels que es parlava vénen originats per nous estils alimentaris de la població i pels 

horaris laborals dels pares. Centrant-se en el primer motor propiciador d’aquesta situació 

d’obesitat i sobrepès en els més petits, consideren que el consum diari de nutrients i aliments 

destaquen els alts continguts en greixos, dolços, sals, els productes envasats (que lluny de 

produir beneficis en el que ho consumeix, va íntimament lligat en l’aparició de malalties 

cardiovasculars, d’hipertensió o hiperglucèmia o diabetis (nutricionista) en contraposició dels 

hidrats de carboni que cada cop són menys ingerits verdures, fruites, llegums o dels lípids, 

com pugi ser el peix) partint del que el pediatra Ramon Riera Salinas (2015) respon davant 

d’aquesta qüestió.  

 Davant de la qüestió per quin motiu Espanya és un dels països on les taxes d’obesitat 

són més elevades, el pediatra Ramon Riera Salinas (2015) es mostra molt convincent i no ho 

dubta. “Els hàbits sedentaris dels infants, la influència sobre el creixement, la pèrdua de les 

costums i de la cuina tradicional i per últim, el poc intent i esforç en alimentar-se”. 

Especialment és més notable en nens que en nenes perquè els seus  hàbits dietètics tendeixen 

a “transgredir més en hàbits dietètics que les nenes”  i també a que tenen una major activació.  

 Del mateix mode, un altre fet que ha originat que es propiciï aquesta introducció 

d’hàbits alimentaris poc saludables en els infants va lligat amb termes econòmics i que a les 

famílies afecta de primera mà. El que s’està referint és l’encariment dels preus dels productes 

bàsics (com els que esmentàvem anteriors), tot i que Riera  (2015) recomana comprar per la 

seva salut i la dels més petits. Però a més, què produeix a nivell gastronòmic i social el fet de 

trobar en el mercat una gran varietat de productes hipocalòrics i amb un contingut amb 

greixos i sals a un preu inferior? La resposta la seguirem trobant en el pediatra qui ens respon 

que el fet que les multinacionals i el sector industrial produeixin aliments “prefabricats” 

desemboca en una pèrdua de l’hàbit i del gust per la cuina per part de les famílies propiciat 

per la manca de temps (FEN, 2013, Serra, Aranceta, 2002b)  que aquest agent defensa no 

tenir, però també ve originat pels propis gustos alimentaris dels seus fills. En tot això, s’hi 

amaga una altra justificació i és que aliments considerats saludables per  a totes les persones, i 

que en determinades ocasions, els infants no senten atracció cap a elles, són també perquè les 
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pròpies famílies els succeeix el mateix, de mode que s’acaba generant una roda. En el sentit 

que els pares amb la finalitat de no crear un conflicte en l’àmbit familiar per termes 

alimentaris opten per comprar aliments ja preparats amb les conseqüents repercussions.  

 Al parlar de que són els progenitors els que eduquen als fills en termes d’alimentació 

a la llar, se li va preguntar al pediatra si aquests en són conscients dels hàbits dietètics que 

segueixen i que poden repercutir amb un cas de sobrepès o obesitat. La resposta va ser 

negativa coincidint amb la de Achor, Benítez Cima, Brac, (2007). Mentre que si es contraposa 

a nivell social, la resposta millora un poc. Per tant, es podria dir que atenint a aquesta 

perspectiva, les nombroses fonts i programes tenen repercussió a nivell de conscienciar a 

aquest àmbit. Però que si prenem en referència les dades dels casos d’obesitat infantil en 

Espanya (per exemple) notarem continuen estant molt elevades. Fet que simbolitza que queda 

camí per anar recorrent. Així com també, el pediatra Riera Salinas (2015) ens especifica cinc 

raons més:  la publicitat, el sedentarisme, l’encariment dels preus, la manca de temps i la 

discriminació en la vida laboral i familiar.  

 En termes de salut en edat infantil, segons la OMS cal prestar especial atenció a que a 

l’igual que l’industria alimentària es capaç de produir aliments altament calòrics, ràpidament 

preparats i amb components poc saludables, també caldria que incidís per la vessant contrària. 

Per apostar per aliments amb un baix contingut en sals, greixos i dolços, així com la promoció 

de l’aportament de nutrients (micro i macronutrients) diaris recomanats per a les famílies dels 

nadons i dels infants amb la prèvia recomanació i assessorament de possibilitats nutritives i 

saludables a preus assequibles a tots els públics (del que el pediatra Ramón  Riera en feia 

menció com a important tret de qualitat en l’alimentació). Aquestes tres recomanacions són 

una possible font de prevenció de l’obesitat infantil segons la Organització Mundial de la 

Salut. Però sense oblidar que la repartició de les racions diàries en aquestes edats han de ser 

més equitatives en quant a l’edat i equilibrada a nivell calòric per augurar el seguiment 

d’aquest en el futur.  

 Davant d’aquesta situació, l’estudi enKid (Serra, Aranceta, 2002) en manifesta que els 

models que s’estableixen en les primeres edats (com la família o l’escola) són la base on 

majoritàriament s’hauria d’incidir. Però malauradament, es percep que aquesta realitat acaba 

de ser un poc transparent (tal i com manifesten les actuals dades dels casos d’obesitat infantil i 

sobrepès espanyol, OMS (n.d), UNICEF, 2005 ). Degut a que les repercussions en aquestes 

edats en tindrà les seves conseqüències en l’edat més adulta (juvenil o adulta).  
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 Per prosseguir, un dels canvis que s’han produït en l’actual societat en termes 

alimentaris ha estat la dieta mediterrània (Catalayud, Catalayud, 2011. De mode que es 

podria afirmar que tenint en consideració els hàbits analitzats i amb l’entrevista ha quedat 

patent que dita piràmide ha sofert un gir, on els aliments que es trobaven en la base en 

l’actualitat estant sent consumits amb nivells baixos (com és el cas de les verdures i les 

fruites, o els hidrats de carboni).  

 Arribat aquest punt, es procedirà a fer una balança entre el que s’aconsella menjar en 

funció de l’edat dels infants i en el que en l’actualitat els infants ingereixen diàriament, que 

com s’ha anat plasmat existeix un gran contrast. En edats primerenques, s’aconsella la 

introducció d’aliments com els lípids, com són el peix, la carn magra i els ous (OMS, n.d b) 

tant com sigui possible. Que es veu complementat per  l’AESAN (2005) qui ens aconsella que 

el seu consum sigui de manera setmanalment. Del que segons els dos professionals sanitàries i 

nutricionistes manca consum. Aquest fet arriba a produir deficiències en quant als nutrients. 

Per aquesta raó, s’aconsella que siguin els propis progenitors els que cuinin pels seus fills i 

filles, que provin noves fórmules, que experimentin amb els  diferents aliments.  

 Seguint aquesta mateixa línia, una de les paraules que els dos especialistes 

mencionaren en diverses ocasions al llarg de les entrevistes, així com al llarg del present 

treball és la preocupació per la  proporció de les racions dels aliments i per la distribució de 

les menjades (Fundación Española de Nutrición, 2013). 

 Fent referència a la proporció de les racions dels aliments, solen prevaler les proteïnes 

(especialment la carn), mentre que les fruites, verdures, solen ser poc presents en les dietes 

diàries dels infants espanyols. Per consegüent, una de les principals raons per les que el 

pediatra Riera Salinas i la nutricionista Torres Abascal (2015) consideren que és tant present 

l’obesitat i el sobrepès infantil en l’actual societat és per la distribució de les menjades al llarg 

del dia. Recordem que l’esmorzar i el mig matí es recomana consumir un 25% dels nutrients 

diaris, el dinar el 30%, el berenar el 15% i el sopar un altre 30%, sent important el seu 

aportament complet. Si partim d’aquesta situació, ara tenint en consideració únicament 

l’esmorzar, ambdós professionals verifiquen les dades de l’estudi enKid i el Instituto Nacional 

d’Estadística (2006) en el qual aquesta menjada en un alt percentatge no es consumida per 

falta d’hàbit i de temps o presenta manca de nutrients (estant formada en moltes ocasions, per 

productes dolços o galetes, i un lacti). Tal és la importància que té que tots els infants 

consumin tots els nutrients en cada una de les menjades, per tal d’evitar el clàssic picotegi, 
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que ve associat en forma de roda. És a dir, si no s’ingereixen els nutrients suficients, el cos 

sol·licita més en forma d’energia o de productes poc recomanables per a la nostra salut. Per 

una altra banda,  parlant d’edats de consum de l’esmorzar, la mateixa nutricionista n’afirma 

que fins als 12 anys (educació primària) es produeix mentre que amb l’arribada de l’institut és 

quan és més visible el contrast.  

 Amb la recerca de les fonts documentals (Fundación Española de Nutrición, 2013) així 

com les aportacions dels diversos especialistes entrevistats (Sonia Torres, Ramón Riera, 

2015) ha quedat demostrat que la temàtica del present treball (obesitat infantil) junt amb 

l’alimentació hi incideix un altre gran factor del qual va íntimament lligat per les 

conseqüències beneficioses que hi té. S’està parlant de l’activitat física. En l’actualitat, el 

paper que ha desembocat l’activitat física ha estat cada cop més reduït, estant molt present en 

el canvi en les tendències del joc, i de l’aposta pel sedentarisme, com pugi ser anar amb cotxe 

a l’escola, envers la pràctica d’esport (anar caminant, en bicicleta a l’escola o jugar al parc). 

Quan es parla de sedentarisme, també es fa referència a la despesa del temps lliure envers 

l’abús de les noves tecnologies com la televisió, l’ordinador o les videoconsoles, que en 

ocasions, sobrepassen les dues hores en infants menors (Ayela, 2009).   

 Davant de tot aquest anàlisi i de la situació que estan vivint especialment els infants 

queda patent la importància d’establir un decàleg o unes recomanacions  per tal de millorar 

la situació d’obesitat i sobrepès actuals. Per a fer-ho es basarà en diverses fonts documentals 

(Fundación Española de Nutrición, 2013, OMS, (n.d b),  Estrategia NAOS, 2005,   

entrevistes): 

DECÀLEG INFANTS 

 Realitzar diàriament 5 menjades (esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar) adequant-

la a tots i respectant les necessitats dels infants.  

 Establir hàbits i temps per a menjar.  

 Fomentar la preocupació per la cuina tradicional i mediterrània (la piràmide).  

 Optar per mètodes de cocció de baixa proporció de greix, bullir, vapor, planxa o forn.  

 Prescindir del consum de sucres i greixos d’absorció ràpida com els dolços preparats 

industrial, els productes fregits i arrebossats.  

 Variar el tipus d’aliments que es mengen (pasta, llegum, llet, verdura, peix,...).  

 Incrementar el consum de fruites i vegetals (de temporada), llegums, cereals integrals, 

fruits secs, productes lactis 
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 Menjar fruita i verdura com a diversió.  

 Consumir abundant aigua mineral (1,5 litre) substituint les begudes ensucrades.  

 Fomentar l’activitat física diària i regular (30 minuts mínim) envers l’abús del 

sedentarisme (televisió, ordinador o mitjans audiovisuals).  

 Potenciar hàbits d’alimentació i físics saludables i actius. 

DECÀLEG FAMÍLIES  I EDUCATIU RELACIÓ NENS  

 Formar a les famílies i al personal educatiu dels menjadors en l’educació nutricional 

dels seus fills.  

 Elaborar programes i accions dietètiques i físiques treballant conjuntament els 

diferents àmbits que impliquin l’infant: familiar, l’educatiu, social, institucional i 

sanitari per tal d’aconseguir una qualitat de vida saludable junt amb l’alimentació i 

l’activitat física.  

 Atendre i revisar els productes que l’industria alimentària elabora i que es compra.  

 Revisar i controlar per part de la figura adulta la publicitat i el màrqueting amb el que 

els infants passen davant  dels mitjans audiovisuals, especialment televisió.  

 Cuinar productes de qualitat, baixos en greixos i amb tècniques saludables.  

 Establir racions d’aliments ajustades a l’edat dels infants.  

 Promoure un estil de vida sa, equilibrat i actiu.  

 Incorporar diàriament l’activitat física com a part de la dieta dels infants.  

Per finalitzar, després del decàleg, de les recomanacions, se lis va preguntar al pediatra i a 

la nutricionista per un pronòstic de la situació de l’obesitat infantil, pel que consideren que pot 

arribar a canviar, per tal que d’aquesta elevada taxa disminueixi. Ambdós es mostraren 

convincents de que queda un llarg camí, però parteixen de que aquest canvi s’hauria de 

centrar en tres pilars bàsics: l’educació de les famílies (amb la conciliació laboral i familiar), 

el gust per la cuina i gastronomia tradicional (amb el conseqüent abaratiment dels productes 

essencials) i el foment de l’exercici físic. 
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 La consecució de dit treball m’ha suposat l’obertura, la visibilitat d’una realitat que es 

troba arreu del món i que afecta directament als infants, i indirectament, a tots els agents 

vinculats amb ells (social, sanitari, educatiu, empresarial). Tot i que en ocasions, atenint a la 

informació del treball i a la part pràctica s’ha pogut verificar que no s’acaba de complir amb 

la seva plenitud, com és a nivell  comunitari (Illes Balears) i en especial, l’insular (Eivissa). 

Els resultats de les mesures que s’estableixen són clarament visibles en la societat.  

 D’aquest mode, m’he pogut apropar a la realitat alimentària dels infants espanyols que 

viuen diàriament en el seu entorn, conèixer quins són els pilars febles, i pel contrari quins 

convindria que es mantinguessin. Clarament ressaltem els pilars febles. Mentre escrivia 

aquestes línies, anava recordant com ja d’entrada, existeixen uns hàbits alimentaris poc 

saludables, amb ingestes d’aliments hipocalòrics rics en greixos, sals i dolços, on algunes 

menjades no són ingerides o si ho són en ocasions, manquen nutrients.  

 Per aquesta raó, tal i com havia mencionat a l’inici de la conclusió, havia suposat que 

es necessita el suport, el treball col·laboratiu i la implicació de tots. Començant pels pares i 

acabant per l’àmbit empresarial, passant per la família i la sanitat. Totes les dades teòriques i 

pràctiques ho han verificat. El que també he pogut comprovat ha estat com l’educació 

nutricional és una assignatura pendent on cal incidir en gran mesura (tant a nivell educacional 

com familiar). Més concretament, si volem que els nostres alumnes tinguin hàbits saludables, 

caldrà partir de la base, per anar posant els fonaments poc a poc. Una de les bases seria la 

presa de consciència del que estan menjant, de les racions així com les possibles 

conseqüències que pot reporta un mal hàbit. És en aquest moment, on els diversos agents 

intervenen (la família, els sanitaris o la societat), centrant-se en la realitat que veuen en els 

fills i proposant-hi tallers, cursos (que en alguns països estan posant en marxa). Al mateix 

mode, que es tracta de motivar als més petits per a que realitzin activitats físiques, com 

passejar mentre va a l’escola, jugar al parc o fer alguna activitat extraescolar que sobreposi el 

sedentarisme.  

 Per finalitzar, des de la meva vessant considero que amb l’obesitat infantil es pot 

aplicar el tema del Som el que mengem, del que amb l’educació nutricional en tots els àmbits 

(inclòs l’infant) es pot arribar a aconseguir a valorar els hàbits alimentaris i físics.  

 

6. CONCLUSIONS 
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ANNEX I: CONSEQÜÈNCIES DE L’OBESITAT 

 

  

CONSEQÜÈNCIES 
OBESITAT

Metabòlica

Diabetis
tipus 2 o 
Mellitus

Dislipemia
Hipertensió 

arterial

Respiratòria

Apnea 
de son

Emocional

Trastorn 
depressiu i

autoestima

Anorèxia 
nerviosa o 

bulímia

Cardíaca

Alteració 
cardíaca

Loco 
motora

Artrosi

Altres 
implicac

ions

Obesitat en 
l'adultesa i 
mortalitat

8. ANNEXOS 
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ANNEX II: INICIALS 

AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). 

IMC (Índex de Massa Corporal). 

HDL (High Density Lipoprotein). 

LDL (Low Density Lipoprotein). 

NP (Normopes). 

FEN (Federación Española de Nutrición). 

IDR (Ingesta Diària Recomanada). 

RDR (Ració Diària Recomanada). 

VCT (Valor Calòric Total).  
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ANNEX III: PIRÀMIDE NUTRICIONAL ( ESTRATÈGIA NAOS) 
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ANNEX IV:  QÜESTIONARI KIDMED   
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ANNEX V: ESMORZAR SEGONS LA POBLACIÓ ESPANYOLA 
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ANNEX VI: BAIX CONSUM DE VERDURES I FRUITES  (Estrategia NAOS):  
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ANNEX VII:  TAULA DEGRADACIÓ HÀBITS ALIMENTARIS 
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ANNEX VIII: REPARTIMENT MITJÀ DELS MACRO I MICRONUTRIENTS  

MITJANA D’INGESTA DIÀRIA(% DIA) D’ENERGIA I NUTRIENTS EN ELS 

DIFERENTS MENJARS DEL DIA EN LA POBLACIÓ INFANTIL DE 2-5 ANYS 

(1998-2000, ENKID) 

                    Tot el 

dia 

Esmorzar Mig matí Menjar Berenar Picotegi Sopar 

Energia 

(qcal.) 

1607.1 280.8 

(17.5%) 

105.2 

(6.5%) 

495.7 

(30.8%) 

282.4 

(17.6%

) 

55 

(3.4%) 

388 

(24.1

%) 

Proteïnes 

(g.) 

66.1 9.5 

(14.4%) 

2.8 

(4.3%) 

23.9 

(36.2%) 

1.9 1.9 

(2.8%) 

18.8 

(28.5

%) 

Hidrats de 

Carboni 

(g.) 

195 37.8 

(19.4%) 

14.4 

(7.4%) 

61.6 

(31.6%) 

36.6 

18.8% 

 

7 (2.2%) 

  

37.2 

(19.1 

%) 

Lípids (h.) 

 

AGS  (g.) 

37.5 

 

24.9 

11 

(16.3%) 

5.7 

(22.8%) 

4.4 

(6.5%) 

1.7 

(6.8%) 

18.8 

(27.8%) 

5 

(20.1%) 

12 

17.8% 

5.3 

21.4% 

2.2 

(3.3%) 

1.1 

(4.2%) 

19.2 

(28.4) 

6.1 

/24.6

%) 

AGM (g.) 26.9 3.6 

(13.5%) 

1.7 (6.8) 8.1 

(30%) 

4.5 

(16.8%

) 

8.2 

(30.4%) 

0.8 

(2.8%

) 

AGP (g.) 8.2 0.7 (9.1%) 0.5 

(6.4%) 

3.2 

(39%) 

1.2 

(14.9%

) 

2.3 

(28.6) 

0.2 

(2.2%

) 

Colesterol 

(mg.) 

284.5 37.1 

(13%) 

9.8 

(3.5%) 

84.7 

(29.8%) 

34.5 

(12.1%

) 

111.5 

(39.2%) 

7 

(2.4%

) 

Fibra (g.) 11.3  0.8 (7.3%) 14.4 

(7.4%) 

5            

( 44.3%) 

2.2 

(19.9%

) 

7.3 (3.8) 0.2 

(1.7%

) 
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ANNEX IX:  PERCENTATGE DE CONSUM RECOMENAT D’ALIMENTS 

ADEQUACIÓ DEL CONSUM 

Edat i sexe VERDURES LLEGUMS 

 <1/dia 

(%) 

1-1,99 

(%) 

2 o > 

(%) 

<1 rac/set 

(%) 

1-2 rac/s (%) 2 o > rac/s 

(%) 

Nens 

2-5 41,9 42,54 15,56 13,40 29,53 57,07 

6-9 46,17 36,78 17,05 12,68 28,82 58,50 

Nenes 

2-5 45 39,46 15,54 18,97 31,56 48,47 

6-9 47,63 30,61 21,76 16,08 31,82 52,09 
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ANNEX X:  ACTIVITAT FÍSICA SEGONS COMUNITATS AUTÒNOMES 

 

 

  



60 
 

ANNEX XI: ACTIVITAT FÍSICA I SEDENTARISME EN ESPANYA 
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ANNEX XII: ESQUEMA EUROPE ACTIVE 
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PLANS 
D'ACCIÓ 
EUROPE 
ACTIVE 

(2014) 

1)Vida saludable des 
d'edats primerenques

Assessorament, consell
d'especialistes metges

Foment hàbits
alimentaris i físics
saludables (Programes
comunitaris, locals i
internacional)

2) Entorns rics i 
saludables  a nivell 
escolar i preescolar

Formació d'una base
sòlida en termes
alimentaris: introducció
nous
aliments, especialment
en els sectors més
vulnerables.

3) Fer de la salut  la 
millor opció

Actuacions a nivell
nutricional, escolar, d'ass
essorament de
compra, (atenint
informació nutrional
productes).

4)  Promoure 
l'activitat física 

dels més petits des 
de l'àmbit familiar 

i  institucional

La realització de l'activitat
física suposa avantatges a
nivell preventiu de malaltites
emergents, relacionades amb
l'obseitat. Des del primer any
de vida, aprofitant
qaualsevol situació., com a
diversió .

5) Informar i 
conscienciar a les 

famílies
Contacte informatiu amb diversos
agents
(social, nutricional, metge, polític) i
posada en pràctica. Models pels fills.

6) Control i 
restricció  

publicitària i 
màrqueting en els 

mitjans de 
comunicació 
audiovisuals

Armes de doble fil (televisió i
anuncis, especialment). Gestió per part
de la família, amb prèvies mesures per
tal d'ajudar-les.

7) Avaluar els 
comportaments i 

la qualitat 
alimentària dels 

més petits  i joves 
relacionats amb 

l'obesitat i 
sobrepès infantil.

Anàlisi de l'impacte de les accions
envers la salut (obesitat i sobrepès)
prenent amb el Pla d'actuació de WHO
(World Health Organization) i els plans
d'acció pel 2020.

8)  Fomentar la 
contínua recerca a 
Unió Europea en 
l'àrea de  salut en 

l'alimentació. 

Les seves missions són prossguir oferint mesures a
nivell de l'EU per tal d'aconseguir bones
pràctiques a nivell de salut (amb l'alimentació i
l'activitat física); emprar d'una manera més
eficient els presents instrumetns dels programes de
Salut i incloure polítiques a nivell d'EU en totes
les àrees de la vida (en termes de salut) com
l'educació, la pràctica esportiva, agricultura o els
agents de comunicació
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ANNEX XIII: PERCENTATGE OBESITAT ILLES BALEARS 
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ANNEX XIV: QUALITAT BERENAR A LES ILLES BALEARS 
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ANNEX XV: FULLETÓ PROGRAMA “BERENAR SALUDABLE A CASA I A 

L’ESCOLA” 
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ANNEX XVI: ENTREVISTA PEDIATRA 

 PEDIATRA 

 

1) Quin és el seu nom? 

El meu nom és Ramón Riera Salinas.  

 

2) A què es dedica? Quins estudis realitza o ha realitzat? 

Sóc pediatra.  

 

3) Quin és el seu recorregut professional? 

Actualment estic treballant com a pediatra en el centre de Salut de Sant Antoni de Portmany.  

4) Com es troba la situació de la sanitat a nivell actual? I fent referència  a 

les primeres edats?  

Considero que en la sanitat hi ha moltes deficiències, especialment en termes de nutrició. 

 

5) Parlant des de la vessant de l’infant, quina diria que és la major 

preocupació a nivell sanitari per les repercussions que comporta? On 

considera que caldria incidir en major mesura? 

Des de la meva vessant, la major preocupació a nivell sanitari és sens dubte, l’educació 

sanitària del pacient i dels pares (cuinar, comprar, dirigir una dieta completa) associat a un 

enriquiment cultural i gastronòmic.  

 

6) Quin és el seu paper com a professional en termes d’alimentació i salut?  

El meu paper és fer el seguiment del moment d’alimentació, aconsellar a les famílies, valorar 

en el programa que el nin estigui sa.  
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7) On troba que està l’origen de dit trastorn?  

El principal origen de l’excés de pes i d’obesitat el trobem en l’educació familiar i de 

costums.  

 

8) Quin paper té l’herència familiar?  

En alguna malaltia o en algun cas pot influir, però no és la causa principal dels casos d’excés 

de pes o d’obesitat en infants. 

 

9) Seguint aquesta línia, quina raó o raons justifiquen que durant les 

primeres edats hi hagi un rati de casos amb nens obesos més elevat envers 

les nenes (especialment en les primeres edats)? 

Això és degut a que els nens són més moguts i solen transgredir més en hàbits dietètics que 

les nenes. 

 

10) Podria explicar quina és la prevalença en les taxes d’obesitat i sobrepès a 

nivell espanyol? A nivell comunitari? I per últim a nivell insular?  

No tinc dades concretes. És un problema que va en augment. 

 

11) Parlant de dades a nivell estatal, per què encara segueix estant Espanya 

un dels països on les tasses d’obesitat infantil (tant com adulta)  major? 

Per què considera que tot i promocionant-se (amb programes i iniciatives 

orientades a la prevenció i el tractament de l’obesitat) una bona qualitat 

de vida amb una alimentació saludable i exercici físic, ha augmentat 

l’obesitat infantil?  

Espanya continua estant un dels països on les taxes d’obesitat és major per diversos motius: 

els hàbits sedentaris dels infants, la influència sobre el creixement, la pèrdua de les costums i 

de la cuina tradicional i per últim, el poc intent i esforç en alimentar-se.  
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12) Quin paper hi té la pediatria en la possible prevenció d’aquest trastorn? 

És una lluita permanent, constant, però amb pocs resultats immediats.  

 

13) Quins canvis s’han produït en els hàbits alimentaris entre antigament i en 

l’actualitat (dieta mediterrània) en termes d’alimentació i 

sobrepès/obesitat infantil? 

-En primer lloc, es tendeix a no consumir ni verdures, ni llegums, ni peix, degut a l’elevat 

preu que aquests productes tenen. Però, cal comprar-ho.  

-Tots els productes són prefabricats, això provoca que no cuinem, lligat a la manca de temps 

per a fer-ho.  

- En  últim lloc, en moltes ocasions, els infants no es mengen les verdures, ni llegums ni peix 

que produeix que les famílies no vulguin discutir sobre això,ja que a ells tampoc els hi agrada.  

14) Quin paper té l’esmorzar com a principal menjada? 

L’esmorzar és primordial, però sol fallar quasi sempre.  

 

15) Quines repercussions o conseqüències té una inadequada  alimentació en   

infants, des de la vostra branca? 

Les repercussions que comporta són múltiples i greus:  

- Síndrome metabòlic.  

- Hipertensió, diabetis, obesitat, malaltia pulmonar obstructiva crònica i cardiopatia.  

- Trastorn ovàric.  

- Acne.  
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16) Atenint a nivell social i familiar, són en general conscients de la 

importància que radica en l’alimentació (junt amb l’exercici físic) com a 

factor influenciable de l’obesitat infantil? 

Si, normalment  a nivell social solen tenir més informació i preocupació.  

17) Concretament a nivell familiar quin membre tendeix a fer-ho 

(pare/mare/avis)? Solen accedir (els infants i les famílies) en l’establiment 

de la dieta saludable i l’exercici físic? Quan parla amb famílies amb nens 

amb sobrepès o obesitat quina sol ser la seva recomanació?  

Vivim en una societat maxista. Només correspon a la mare, segons les seves ganes, 

resistència i ajuda d’aquesta. En funció d’aquí, hi pot haver poca cosa pràctica a fer.  

 

18) Solen ser els pares conscients de que l’alimentació en serà un reflex en el 

futur i en la propagació de malalties emergents en l’etapa adulta dels seus 

fills/filles?  

No solen ser conscients.  

19) Quin paper té la societat en l’obesitat infantil? De quina manera ho 

fomenta?  

La societat actual es influenciada per la publicitat, la comoditat, la discriminació en la vida 

laboral i familiar, l’encariment dels productes i per la falta de temps.  

 

20) Quines bones pautes o decàleg ens podria recomanar pels nens actuals, 

per assolir aquesta bona qualitat de vida i salut que parlàvem 

anteriorment? 

El que recomano és:  

- Adequar la dieta a tots.  

- Tenir uns hàbits de menjades.  

- Evitar sucres d’absorció ràpida. 

- Evitar dejunis.  
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- Afavorir l’exercici físic. 

 

21) Quines noves propostes alimentàries sanes existeixen en l’actualitat que 

fomentin una alimentació saludable? 

Qualsevol variant alimentària és correcta si el requeriment essencial estan completats.  

 

22) Per finalitzar, quin possible pronòstic en fa de l’obesitat infantil? On 

caldria profunditzar-hi? 

Per a que les dades dels casos d’obesitat disminueixin seran necessaris:  

- Canvis en els hàbits i en la visió social.  

- Canvi d’horari i conciliació laboral i familiar.  

- Afavorir la cultura gastronòmica i la nutrició.  

- Dipositar més temps en el gust de la cuina. 

- Abaratiment d’aliments essencials (en temps i del preu).  

 - Afavorir l’exercici físic.  
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ANNEX XVII: ENTREVISTA NUTRICIONISTA 

1) Quin és el seu nom? 

El meu nom és Sonia Torres Abascal. 

2) A què es dedica? 

Actualment sóc dietista- nutricionista.  

3) Quins estudis realitzes o has realitzat? 

Sóc diplomada en nutrició humana i en dietètica. 

4) Com considera que són els hàbits alimentaris de la població espanyola en 

general? A les Illes Balears? I més concretament en la població de l’illa 

d’Eivissa?  

Considero que els hàbits de consum no són els correctes, produint-se un desequilibri entre els 

diferents menjars com pugui ser en la falta de llegums, peix i verdures.  

 

5) Un dels trastorns que actualment és considerat com l’epidèmia del segle 

XXI és l’obesitat i el sobrepès. Quin origen hi té l’alimentació i l’exercici 

físic? 

Aquests trastorns són deguts al consum de menjars ràpids, de falta d’esmorzar, de no 

asseure’s a menjar tranquil·lament, així com per la vida sedentària, de quedar-se a casa en 

compte de practicar deport, com pogui ser anar a caminant a l’escola.  

 

6) Quina importància resideix en una bona distribució de l’alimentació 

durant la jornada del dia (esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar)? 

Generalment, es solen fer totes les menjades? Per quin motiu? 

És molt important rebre tots els nutrients repartits al llarg del dia, evitant el picoteig i així no 

consumir aliments amb sucres, sal i greixos. 

Per un altre costat, generalment no es solen fer les 5 menjades per falta d’hàbits, especialment 

de temps. 
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7) L’esmorzar és una de les menjades fonamentals d’una persona. Parlant en 

termes d’edats primerenques, en quina mesura els infants solen 

prendre’l? Quins aliments el sol composar? 

Generalment, amb infants que estudien fins primària sol consumir esmorzar però quan arriben 

a la ESO, el seu consum és inferior.  

Els esmorzars solen variar en funció de l’infant. Però caldria que estés composat per lactis 

(iogurt, formatge), cereals (pa, cereals d’esmorzar) o fruita o suc natural. 

 

8) Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) existeix un fort 

desequilibri en les proporcions dels nutrients i aliments (hidrats de 

carboni, proteïnes, greixos) que els infants actuals consumeixen. Quines 

repercussions o conseqüències té una inadequada  alimentació en  

l’obesitat infantil?  

Això és degut als hàbits de consum dolents dels infants i al consum de productes processats.  

A més, els greixos en excés poden repercutir negativament a curt termini en el  rendiment 

escolar dels infants, i en l’edat adulta transformar-se en diabetis,  hipertensió o colesterol alt.  

 

9) La pròpia societat, i en particular les multinacionals com Mc Donald’s, 

Burger King o KFC ofereixen una proposta d’alimentació  ràpida i poc 

saludable. Parlant d’aquest tipus d’alimentació (la ràpida) és quasi 

impossible no preguntar  sobre els seus components.  Com poden arribar 

a influenciar en el grau de sobrepès o obesitat? 

Els productes que ofereixen aquestes multinacionals posseiexen un alt nivell de greixos 

saturats i de sal, i si són aliments dolços o salats, grans quantitats de sucre. Si el seu consum 

és molt elevat pot repercutir en un possible cas d’obesitat.  

 

 

 

 

 



73 
 

 

10) Per l’altre costat, trobem la dieta mediterrània. Aquesta és popularment 

coneguda per la riquesa de vegetals, fruites, llegums i greixos saludables 

(especialment l’oli d’oliva). Tot i que es troba una evident disminució del 

seu consum. Què ha produït un canvi sistemàtic en la manera d’alimentar-

se? 

Els canvis de l’estil de vida i dels horaris dels pares així com l’arribada de menjar de fàcil 

preparació ha propiciat aquesta transformació.  

11) Quines bones pautes o decàleg ens podria recomanar pels nens actuals, 

per assolir aquesta bona qualitat de vida i salut que parlàvem 

anteriorment? 

- Esmorzar tots els matins.  

- Realitzar les 5 menjades. 

- Menjar fruita per diversió no per obligació. 

- Variar l’alimentació: introduir tots els grups d’aliments (peixos, patates, verdures,...).  

- Consumir 1.5 litre cada dia, evitant les begudes ensucrades. 

- Evitar el consum de brioxeria industrial, frits i arrebossats. 

 

12) Per finalitzar, quin possible pronòstic en fa de l’obesitat infantil. Quin 

període considera que serà necessari per que les dades disminueixin 

significativament?  

Influiria en els casos si es realitzessin programes educant als pares. Ja que són ells els que 

eduquen i ensenyen els models  i hàbits d’alimentació als seus fills.  
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