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Introducció 
 
En els últims 20 anys, la prevalença de l’obesitat en els nens ha augmentat 
bruscament en els països desenvolupats. En el primer informe de FAROS “Els 
problemes de salut infantil. Tendències en els països desenvolupats” es constatava 
que encara que la majoria de nens tenen un pes normal, el 18,6% dels nens tenen 
sobrepès i el 8,9% pateixen obesitat. Aquestes dades reflecteixen que el 27,6% 
dels nens estan per sobre del seu pes ideal1. 
 
L’informe afirma a més que l’any 2010 hi haurà a Europa 15 milions de nens i 
adolescents obesos, suposant un dels reptes més importants a combatre pel 
present segle. 
 
En comparació amb la resta de països d’Europa, Espanya es situa en una posició 
intermitja en el percentatge d’adults obesos. No obstant, pel què fa a la població 
infantil, Espanya presenta una de les xifres més altes, seguint així amb la tendència 
d’altres països amb problemes històrics d’obesitat i sobrepès com Estats Units i el 
Regne Unit. 
 

Aquestes dades constaten que la prevalença de l’obesitat està 
arribant a xifres alarmants en la població infantil i la seva 
tendència durant les dues últimes dècades han fet que 
s’associï l’obesitat com una “obesitat epidèmica”, fenomen 
que ha arribat a conèixer-se com el fenomen de la 
Globesitat2.  

 
En aquest article es pretén mostrar les causes que afavoreixen l’obesitat infantil i 
quins són els mecanismes per frenar aquesta tendència creixent mitjançant una 
sèrie de recomanacions que han de posar en pràctica els agents identificats per 
prevenir aquesta malaltia, cada vegada més present en les societats de països 
desenvolupats. 
 
 
Què és l’obesitat? Causes i conseqüències  
 
Segons l’OMS3, l’obesitat és una malaltia crònica que es caracteritza per l’excés de 
grassa en l’organisme i es presenta quan l’índex de massa corporal (IMC) en l’adult 
és major de 30 kg/m². En canvi un nen es considera que és obès quan el seu pes 
sobrepassa el 20% del seu pes ideal.  
 
Altres fonts defineixen l’obesitat com una malaltia crònica, complexa i 
multifactorial, que es sol iniciar en la infància i l’adolescència i que té el 
seu origen en una interacció genètica i ambiental, essent més important la 
part ambiental o conductual, que s’estableix per un desequilibri entre la ingesta i la 
despesa energètica. Es caracteritza per una excessiva acumulació de grassa 
corporal i es manifesta per un excés de pes i volum corporal. 
 
                                                 
1 Ministeri de Sanitat i Consum 2006. 
2 Terme encunyat en el Simposi Científic organitzat pel Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa- 

Fisiopatologia de l’obesitat i la Nutrició (CIBERobn) 
3 Organització Mundial de la Salut 



Segons els especialistes, els canvis alimentaris i les noves formes de vida que 
comporten el sedentarisme són les principals causes desencadenants de l’augment 
de l’obesitat en la població infantil, encara que no són les úniques causes. Entre 
altres factors que intervenen en l’obesitat infantil es troben els factors hereditaris, 
els hormonals, els psicosocials i els ambientals. 
 

Aquesta canvis conductuals que comporten l’augment dels 
casos dels nens amb obesitat infantil es deuen en part als 
canvis demogràfics i culturals de la nostra societat: els 
horaris laborals dels pares, l’increment de les famílies 
monoparentals, la reducció del nombre de germans, etc. han 
afectat el comportament de les famílies i per tan dels nens 
en múltiples aspectes, inclosos el comportament alimentari i 
l’activitat física. Aquests canvis culturals suposen sovint 

seguir uns mals hàbits de salut que predisposen a l’aparició de l’obesitat a edats 
primerenques.  
 
L’obesitat infantil té repercussions importants sobre la qualitat de vida del nen. 
Encara que a curt termini l’obesitat infantil no s’associï a unes taxes de mortalitat 
elevades, sí que s’associa a un risc de mala salut en la vida adulta, i és un potent 
predictor de l’obesitat en l’adult. L’obesitat és una malaltia que es considera 
com un factor de risc per malalties cròniques com la diabetis, malalties 
cardíaques, hipertensió arterial, l’ictus, problemes ortopèdics i alguns tipus de 
càncer. 
 
A més de la predisposició que comporta l’obesitat a patir altres malalties, l’obesitat 
implica una sèrie de símptomes fisiològics entre els que destaquen la dificultat per 
respirar, l’ofegament, les interferències en el son, la somnolència, els problemes 
ortopèdics, els trastorns cutanis, la transpiració excessiva, inflamació de peus i 
turmells i trastorns de la menstruació en les dones.   
 
A tots aquests trastorns físics s’han de sumar els 
problemes psicològics provocats per la discriminació 
social i les dificultats per relacionar-se amb els altres 
que pateix una persona la figura de la qual desborda els límits 
de la silueta saludable. En la infància sobretot, l’efecte de ser 
obès pot convertir-se en un gran problema pel nen degut a la 
baixa autoestima, els baixos resultats en el col·legi, la introversió, sovint seguida 
del rebuig social, etc. 
 
 
Epidemiologia 
 
Els últims càlculs de l’OMS (febrer 2010) estimen que l’obesitat ha assolit 
proporcions epidèmiques a nivell mundial. Mil milions d’adults tenen sobrepès i més 
de 300 milions són obesos. Es calcula a més que pel 2015 hi haurà 
aproximadament 2.300 milions d’adults amb sobrepès i més de 700 milions 
amb obesitat. Cada any moren com a mínim 2,6 milions de persones a causa de 
l’obesitat o del sobrepès. El 65% de la població mundial viu en països on el 
sobrepès i l’obesitat causen més morts que la insuficiència ponderal. El 44% dels 
casos mundials de diabetis, el 23% de cardiopatia isquèmica i el 7% de determinats 
càncers són atribuïbles a l’excés de pes. 
 
Encara que anteriorment es considerava que l’obesitat era un problema confinat als 
països d’alts ingressos, en l’actualitat està creixent significativament pràcticament 
en tot el món. En els països industrialitzats, els nens de les classes 
socioeconòmiques més baixes són els que presenten més risc. En canvi, en els 



països en vies de desenvolupament, l’obesitat preval entre aquelles poblacions amb 
ingressos més alts. 
 
Existeix un consens internacional en considerar que l’obesitat infantil és un dels 
problemes de salut pública més greus del segle XXI. Es calcula que 
aproximadament el 10% dels nens en edat escolar (nens entre 5 i 17 anys) del 
món té excés de grassa corporal i una quarta part d’ells són obesos (veure 
figura 1). Uns 155 milions de nens en edat escolar tenen sobrepès o són obesos 
segons les últimes estimacions del International Obesity TaskForce (IOTF). 
 
Figura 1. Prevalença d’obesitat i sobrepès de nens en edat escolar (entre 5 i 17 anys) en diferents 
zones del món.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunes parts d’Europa, alguns estudis recents mostren com la prevalença de 
nens en edat escolar que tenen sobrepès ja superen el 35% superant taxes de 
prevalença de països com Estats Units. Segons un informe de l’IOTF publicat el 
2005, 1 de cada 5 nens a Europa té sobrepès o és obès, i cada any el nombre de 
joves europeus amb excés de pes augmenta en 400.000 casos (un 2% anual). 
Actualment s’estima que a Europa hi ha 14 milions de nens amb sobrepès i 3 
milions amb obesitat segons l’IOTF.  
 
El major predomini es troba a la regió mediterrània amb unes proporcions de nens 
amb sobrepès que superen el 35%, mentre que els nens del nord d’Europa mostren 
índexs de prevalença entre el 10 i el 20% (veure figura 2). Les causes d’aquesta 
divergència encara no són clares. 
 
Figura 2. Prevalença d’obesitat i sobrepès de nens en edat escolar a Europa.  
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A Espanya, tal i com es recollia en el primer informe FAROS, l’última Enquesta 
Nacional de salut pública (2006 – 2007) realitzada pel Ministeri de Sanitat i Consum 
incloïa dades per a nens i joves d’entre 2 i 17 anys els quals patien unes taxes de 
sobrepès i d’obesitat del 18,6% i del 8,9% respectivament. És a dir, que el 27,6% 
dels nens i nenes presenta un pes superior al recomanat, essent el grup 
comprès entre els 2 a 9 anys el que presenta les taxes més altes (veure taula 1). 
 
Taula 1. Distribució percentual de l’índex de massa corporal en la població infantil a Espanya. 

 

 

 

 

 

 

L’any 2000, l’estudi enKid (norma de la fundació espanyola Faustino Orbegozo) 
desvetllava que un 26,3% dels nenes i nenes d’entre 2 i 24 anys patia un excés de 
pes4 (prevalença d’obesitat del 13,9% i del 12,4% pel sobrepès). Segons el 
mateix estudi, existeix més risc de patir sobrepès i obesitat en les àrees rurals que 
en les urbanes i també el problema és més freqüent entre la població que té un 
menor nivell socioeconòmic i educatiu.  

Segons les Comunitats Autònomes, en l’estudi enKid s’observava que les zones 
situades més al sud mostraven xifres superiors (Canàries i Andalusia: 32,8% i 
29,4% respectivament) comparades amb les del nord (nordest: 21,8% i nord: 
25,0%) (veure figura 3). 

Figura 3. Distribució geogràfica de l’obesitat i el sobrepès infantil en les diferents Comunitats 
Autònomes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Estudi enKid (1998-2000) Barcelona-Masson, 2000 - p. 1-8 

Font: Ministeri de Sanitat i Consum 2006.
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Segons l’estudi Thao, el major i més recent sobre obesitat infantil a Espanya 
realitzat a més de 17.000 escolars d’entre 3 i 12 anys durant el 2008 en 24 
municipis d’Andalusia, Aragó, Balears, Castella-La Manxa, Catalunya, Galícia i 
Madrid, mostra que un 9,26% d’aquests nens pateix obesitat i un 11,2% sobrepès. 
Així doncs, 1 de cada 5 nens espanyols pateix excés de pes. Les conclusions 
per sexes indiquen que les nenes presenten una major prevalença (21,68%) que 
els nens (19,3%), tan d’obesitat com de sobrepès. 

De tots aquests estudis es desprenen dades poc encoratjadores i molt preocupants, 
ja que es constata que la prevalença de l’obesitat està arribant a xifres 
alarmants entre la població infantil i la seva tendència creixent durant les 
dues últimes dècades han fet que s’associï l’obesitat com una “obesitat 
epidèmica”. A més, s’observa que els percentatges de sobrepès i obesitat creixen 
a mesura que l’edat augmenta. Aquesta situació comporta que el sistema de salut 
pública hagi de donar cobertura a una població amb excés de pes i amb un alt risc 
de patir un elevat nombre de malalties cròniques, amb totes les despeses que això 
suposa. 

Per superar aquesta tendència alarmant és necessari conèixer quines són les pautes 
de comportament dels nens, que condicionen que la prevalença de sobrepès i 
obesitat infantil segueixi augmentant, per així poder actuar a tots els nivells per 
reduir la tendència actual. 

 

Hàbits de conducta que afavoreixen l’obesitat infantil 

Paral·lelament als estudis epidemiològics, s’han realitzat estudis sobre quins són els 
hàbits respecte l’activitat física i els hàbits alimentaris dels nens espanyols per 
conèixer els factors que influeixen en l’augment de la prevalença de l’excés de pes. 

El Programa PERSEO (Programa pilot escolar de referència per a la salut i 
l’exercici contra l’obesitat) – impulsat pels Ministeris de Sanitat i Consum i 
d’Educació, Política Social i Esport juntament amb les Conselleries de Sanitat i 
Educació de 6 Comunitats Autònomes – té l’objectiu de promoure hàbits de 
vida saludable entre els alumnes amb una implicació per part dels 
familiars i actuant simultàniament sobre el menjador i l’entorn escolar per 
facilitar l’elecció de les opcions més sanes. El Programa, que s’ha dirigit a la 
població escolar d’entre 6 i 10 anys en el curs escolar 2008/2009, recull una sèrie 
d’indicadors sobre l’activitat física dels escolars i sobre els seus hàbits alimentaris.  

Activitat física: 

Quant l’activitat física, el 13% dels alumnes participants han manifestat que 
mai realitza cap activitat física i que el 9,8% ho fa només una hora al dia. És a 
dir, prop d’1 de cada 4 escolars no practica activitats esportives de manera habitual 
o ho fa amb una dedicació inferior a una hora cada setmana. Cal destacar que un 
38% dels escolars només participa en activitats esportives vinculades a l’escola. 

D’altra banda, segons l’estudi Thao, un 40,3% dels nens d’entre 8 i 12 anys va al 
col·legi caminant encara que la majoria ho fa en menys de 15 minuts. El Programa 
PERSEO a més reflecteix que el 35% dels nens es desplaça en cotxe. 

 



Respecte a aquelles activitats que comporten la promoció del sedentarisme, el 
Programa PERSEO constata que el 33% dels nens dedica 3 hores cada dia a 
veure la televisió i un 29% li dedica 2 hores al dia. El 13% veu la televisió 
habitualment 4 hores i un 5% li dedica 5 o més hores cada dia. Respecte els 
videojocs i jocs amb l’ordinador, un 30% dedica una mitjana d’una hora cada dia i 
un 14% fins a 2 hores diàries. 

Una altra característica a tenir en compte és el fet de dormir malament ja que 
afavoreix el sobrepès; en canvi, els nens que dormen bé tenen menys probabilitats 
de patir sobrepès o obesitat. Els experts recomanen que els nens de fins com a 
mínim 10 anys descansin al voltant de 10 hores. Per aquest motiu, l’enquesta del 
Programa Thao també ha dedicat atenció a aquest aspecte. Els resultats obtinguts 
són que el 70% dels nens/es enquestats no dorm les 10 hores necessàries, 
un 20% ho fa més de 10 hores i un 3,4% dorm menys de 8 hores. 

Hàbits alimentaris: 

Respecte els hàbits alimentaris, en el món occidental les últimes 
tendències apunten a un consum excessiu d’aliments, segons les 
ingestes recomanades d’energia i nutrients pel conjunt de la població. 
Qualitativament, el consum d’aliments d’origen animal, com carns i 
embotits, i de productes manufacturats ha augmentat, i s’ha reduït la 
quantitat de fruites, verdures i cereals que formen part de la dieta 
mediterrània, de manera que la població opta per una dieta rica en 
proteïnes i grasses d’origen animal. Conseqüentment, els adults no 
aposten per una educació sobre la promoció d’hàbits alimentaris saludables als seus 
fills. Molts pares assumeixen la seva part de culpa: segons l’Observatori de 
l’Alimentació, el 82% dels progenitors admeten ser responsables del 
sobrepès i la mala alimentació dels seus fills.  

Algunes dades que recolzen aquesta “mala educació alimentària” es poden extreure 
de diferents estudis com el de l’enquesta ‘Hàbits i actituds dels espanyols davant 
del consum de pa’, realitzada per l’Institut Quota Research en el que s’evidencia 
que 1 de cada 3 nens consumeix bolleria industrial o d’un estudi del Ministeri 
de Sanitat i Consum que afirma que només el 7,5% dels nens espanyols pren 
un esmorzar equilibrat (és a dir, composat per llet, fruita o suc i hidrats de 
carboni). Un altre exemple és un estudi realitzat per la Fundació Sanitas l’any 2008 
sobre els hàbits i estils de vida en el que es mostra que 1 de cada 3 nens menja 
el que vol i per altra banda de l’estudi també es desprèn que fins el 50% dels nens 
rebutja el menjar que els seus pares li posen a la taula. 

Fora de l’àmbit familiar cal destacar que per un milió i mig de menors el centre 
escolar també és el seu menjador diari de dilluns a divendres. Un estudi realitzat el 

2008 per Consumer Eroski sobre 422 menús setmanals 
de 211 col·legis públics, concertats i privats de 18 
províncies d’Espanya, constatava que el 17% dels 
col·legis no ofereixen verdures ni hortalisses com 
a mínim un dia a la setmana i els alumnes d’un 10% 
dels 211 col·legis ni tan sols prenen un plat de peix 
fresc a la setmana com a mínim. No obstant, tots els 
col·legis de la mostra d’aquest informe coincideixen, 

positivament, en la contenció de l’oferta en la bolleria i dolços, que només es 
dispensen als més petits en ocasions molt especials. 

 



Segons  el Programa PERSEO, en els menjadors escolars que han format part de 
l’estudi, l’energia que prenen els escolars procedeix en un 17% de les proteïnes 
(recomanat: 12-15%), un 40% de la grassa (recomanat: <30%) i un 43% dels 
hidrats de carboni (recomanat: 50-58%) (veure figura 4). La ingesta de grassa 
procedeix en un 11% d’àcids grassos saturats; en un 17% de les grasses 
monoinstaurades i més del 9,5% a partir de la ingesta d’àcids grassos 
poliinsaturats.   

Figura 4. Perfil calòric segons les ingestes recomanades i les ingestes realitzades en els menjadors 
participants en el Programa PERSO (2008 – 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, totes aquestes dades evidencien que cada vegada els nens són més 
sedentaris, realitzen menys activitat física i la seva dieta s’allunya de seguir un 
patró equilibrat i saludable. Davant d’aquest context es constata la necessitat de 
portar a terme estratègies urgents contra l’obesitat infantil a tots els 
nivells per reduir la seva prevalença. 

 
Com actuar enfront l’obesitat infantil 

Segons l’OMS, el sobrepès i l’obesitat són en gran mesura previsibles. S’accepta 
doncs que la prevenció és la opció més viable per frenar l’epidèmia d’obesitat 
infantil, donat que les pràctiques terapèutiques actuals es destinen en gran mesura 
a controlar el problema, més que a la curació. L’objectiu de la lluita contra 
l’epidèmia de l’obesitat infantil consisteix en aconseguir un equilibri calòric que es 
mantingui al llarg de tota la vida.  

Per frenar l’epidèmia d’obesitat infantil és necessari 
un compromís polític sostingut i la col·laboració de 
moltes parts interessades, tan públiques com privades. 
Els governs, les associacions internacionals, la societat civil, 
les ONGs i el sector privat tenen un paper fonamental en la 
creació d’entorns saludables i de condicions d’assequibilitat i 
accessibilitat d’opcions dietètiques més saludables per a nens 
i adolescents. Així mateix, la família i l’entorn escolar són les baules més directes 
cap als nens per a que aquests rebin un missatge adequat respecte la importància 
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de seguir una conducta saludable en base al foment de dietes saludables i activitat 
física regular. 

A continuació s’il·lustra com a esquema (veure figura 5) les parts implicades i el 
seu paper en la lluita contra l’obesitat infantil: 

Figura 5. Actors implicats en la lluita contra l’obesitat infantil i principals mesures d’actuació:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretament, l’OMS defineix per 5 d’aquestes 6 parts implicades una sèrie de 
recomanacions per a que aquestes s’involucrin en l’aplicació de l’Estratègia Mundial5 
de l’OMS sobre règim alimentari, activitat física i salut amb l’únic objectiu de reduir 
l’obesitat infantil a nivell mundial: 

1) Recomanacions per a pares: 

Suggeriments per a la promoció d’una nutrició saludable a la llar: 

 Pels lactants i nens petits: 

- Lactància exclusivament materna 
                                                 
5 Estratègia Mundial sobre règim alimentari, activitat física i salut: com a part de la lluita contra 

l’epidèmia d’obesitat infantil, l’OMS va formular a petició dels Estats Membres, l’Estratègia Mundial 
sobre règim alimentari, activitat física i salut, que va ser aprovada per la 57ª Assemblea Mundial de la 
Salut el maig de 2004. Es tracta d’una estratègia basada en la prevenció. 

Font: Elaboració pròpia de l’Hospital Sant Joan de Déu adaptat de l’Organització Mundial de la Salut -
Què es pot fer per lluitar contra l’epidèmia d'obesitat infantil?

Escola

Pares

Societat 
Civil i 
ONGs

Sector 
privat

Estats

OMS

Influir en el comportament dels 
seus fills oferint-los begudes i 
aliments saludables i impulsant la 
activitat física. 

Adoptar per part dels pares un estil 
de vida saludable per donar-los 
exemple.

Influir en el comportament dels 
seus fills oferint-los begudes i 
aliments saludables i impulsant la 
activitat física. 

Adoptar per part dels pares un estil 
de vida saludable per donar-los 
exemple.

La promoció de les dietes i 
l’activitat física a l’escola és 
fonamental en la lluita contra 
l’epidèmia d’obesitat infantil.

Com a exemple de conducta 
positiva, el professor pot tenir un 
impacte durador en l’estil de vida de 
l’alumne.

La promoció de les dietes i 
l’activitat física a l’escola és 
fonamental en la lluita contra 
l’epidèmia d’obesitat infantil.

Com a exemple de conducta 
positiva, el professor pot tenir un 
impacte durador en l’estil de vida de 
l’alumne.

L’ OMS ofereix lideratge i 
recomanacions i fomenta les 
accions internacionals per millorar 
les pràctiques dietètiques i 
augmentar l'activitat física.

L’ OMS ofereix lideratge i 
recomanacions i fomenta les 
accions internacionals per millorar 
les pràctiques dietètiques i 
augmentar l'activitat física.

La societat civil i les ONGs tenen 
poder per influir en els 
comportaments individuals i en 
les institucions implicades en la 
promoció de la dieta saludable i 
l'activitat física. 

La societat civil i les ONGs tenen 
poder per influir en els 
comportaments individuals i en 
les institucions implicades en la 
promoció de la dieta saludable i 
l'activitat física. 

Les següents entitats del sector 
privat poden tenir un important 
paper de foment de les dietes 
saludables i l’activitat física:

- Indústria alimentària 
- Minoristes 
- Empreses de restauració
- Fabricants de material esportiu
- Empreses publicitàries i d’oci 
- Empreses farmacèutiques 
- Medis de comunicació

Les següents entitats del sector 
privat poden tenir un important 
paper de foment de les dietes 
saludables i l’activitat física:

- Indústria alimentària 
- Minoristes 
- Empreses de restauració
- Fabricants de material esportiu
- Empreses publicitàries i d’oci 
- Empreses farmacèutiques 
- Medis de comunicació

L'Estratègia Mundial sobre règim 
alimentari, activitat física i salut 
fomenta la formulació i promoció
de polítiques, estratègies i plans 
d’acció nacionals i regionals per 
millorar la dieta i encoratjar 
l'activitat física.

L'Estratègia Mundial sobre règim 
alimentari, activitat física i salut 
fomenta la formulació i promoció
de polítiques, estratègies i plans 
d’acció nacionals i regionals per 
millorar la dieta i encoratjar 
l'activitat física.



- Evitar afegir sucres i midons a la llet artificial 
- Acceptar la capacitat del nen per regular la seva pròpia ingesta de 

calories, en comptes d’obligar-lo a buidar el plat 
- Garantir la ingesta de micronutrients necessària per fomentar un 

creixement lineal òptim 

 Per nens i adolescents: 

- Donar-los un esmorzar saludable abans d’anar a l’escola 
- Donar-los refrigeris saludables (cereals integrals, hortalisses, fruites) 
- Fomentar la ingesta d’aliments rics en calories i pobres en 

micronutrients (refrigeris envasats)  
- Reduir la ingesta de begudes ensucrades 
- Fer el possible per que els àpats es facin en família 
- Reduir l’exposició a les pràctiques mercadotènciques (per exemple: 

reduir el temps dedicat a veure la televisió) 
- Ensenyar als nens a resistir la temptació i les estratègies 

mercadotènciques 
- Proporcionar informació i aptituds per a que puguin escollir opcions 

alimentàries saludables 

Suggeriments per a la promoció de l’activitat física en la llar: 

- Reduir el temps d’inactivitat (televisió, ordinador) 
- Encoratjar la idea d’anar al col·legi i a altres activitats socials a peu o en 

bicicleta en condicions de seguretat 
- Integrar l’activitat física en les rutines de la família, buscant temps per 

fer passejades en família o participar conjuntament en jocs actius 
- Assegurar-se de que l’activitat sigui apropiada per l’edat i proporcionar 

equip protector 

2) Recomanacions per escoles: 

Suggeriments per a la promoció d’una nutrició saludable a l’escola: 

- Oferir una educació sanitària que ajudi als estudiants a adquirir 
coneixements, actituds, creences i aptituds necessàries per prendre 
decisions fonamentades, tenir conductes saludables i crear condicions 
propícies per a la salut 

- Oferir programes alimentaris escolars que incrementin la disponibilitat 
d’aliments saludables a les escoles (per exemple: esmorzar, dinar o 
refrigeris a preus reduïts) 

- Disposar de màquines expenedores que només venguin aliments 
saludables, com aigua, llet, fruites i verdures, sandvitxos i refrigeris amb 
poques grasses 

- Garantir que els aliments servits a les escoles compleixin requisits 
nutricionals mínims 

- Oferir als estudiants i al personal serveis de salut escolar que ajudin a  
fomentar la salut i el benestar, així com a preveure, reduir, seguir, 
tractar i derivar els problemes de salut o trastorns importants 

- Utilitzar els jardins de l’escola com instrument per conscienciar als 
alumnes sobre l’origen dels aliments  

- Fomentar la participació dels pares 

 



Suggeriments per a la promoció de l’activitat física a l’escola: 

- Oferir classes diàries d’educació física amb activitats variades adaptades 
a les necessitats, interessos i capacitats del màxim nombre d’estudiants 

- Oferir activitats extracurriculars: esports i programes no competitius 
- Encoratjar l’ús de mitjans de transport no motoritzats per anar a l’escola 

i a altres activitats socials 
- Oferir accés als estudiants i a la comunitat a instal·lacions adequades 

per a la pràctica d’activitats físiques 
- Encoratjar als estudiants, professors, pares i altres membres de la 

comunitat que realitzin activitats físiques 

3) El paper de l’OMS: 

L’OMS té l’objectiu de fomentar la següent sèrie d’accions per millorar els hàbits 
alimentaris i promocionar l’activitat física entre els nens: 

- La celebració de debats amb la indústria alimentària transnacional i el 
sector privat pel suport dels objectius de l’Estratègia i de l’aplicació de 
les recomanacions en els països 

- El recolzament a l’execució dels programes a petició dels Estats 
Membres 

- El recolzament i la promoció de la investigació en àrees prioritàries per 
facilitar l’aplicació i avaluació del programa, en estreta col·laboració amb 
les organitzacions del sistema de les Nacions Unides i altres òrgans 
intergovernamentals (FAO, UNESCO, UNICEF, Universitat de les Nacions 
Unides, etc.), instituts d’investigació i altres associats 

- La col·laboració amb la FAO (Food and Agriculture Organization) i altres 
organitzacions del sistema de les Nacions Unides, el Banc Mundial i els 
instituts d’investigació en la seva avaluació de les repercussions de 
l’Estratègia en altres sectors 

- La continuació del treball conjunt amb els Centres Col·laboradors de la 
OMS per crear xarxes d’augment de la capacitat en matèria 
d’investigació i formació, la mobilització de contribucions de les ONGs i 
la societat civil, i la facilitació de recerques col·laboratives i coordinades 
sobre les necessitats dels països en desenvolupament en matèria 
d’aplicació de l’Estratègia 

4) El paper de la societat civil i les ONGs: 

- Dirigir la mobilització i advocar per la inclusió de la dieta saludable i 
l’activitat física dels nens en els programes de salut pública 

- Recolzar l’àmplia difusió d’informació sobre la prevenció de les malalties 
no transmissibles en la infància a través de les dietes saludables i 
l’activitat física 

- Formar xarxes i grups d’acció que fomentin la disponibilitat d’aliments 
saludables i les possibilitats de que els nens realitzin activitats físiques 

- Fomentar i promoure programes de promoció de la salut i campanyes 
d’educació sanitària pels nens 

- Efectuar un seguiment i col·laborar amb altres parts interessades com 
les entitats del sector privat 

- Contribuir a que els coneixements i les dades probatòries siguin 
portades a la pràctica 

 



5) El paper del sector privat: 

L’Estratègia Mundial sobre règim alimentari, activitat física i salut encoratja a la 
indústria alimentària i als fabricants de material esportiu a que: 

- Fomentin les dietes saludables i l’activitat física dels nens en 
consonància amb les directrius nacionals, les normes internacionals i els 
objectius generals de l’Estratègia Mundial sobre règim alimentari, 
activitat física i salut 

- Redueixin les grasses saturades, els àcids grassos trans, els sucres 
lliures i la sal en els productes alimentaris processats i redueixin la mida 
de les racions  

- Augmentin la introducció d’opcions alimentàries innovadores, saludables 
i nutritives pels nens 

- Revisin les pràctiques mercadotècniques actuals dirigides als nens, 
especialment pel que fa a la promoció i comercialització d’aliments rics 
en grasses saturades, àcids grassos trans, sucres lliures i sal 

- Proporcionin als nens i als joves informació adequada i comprensible 
sobre els productes i la nutrició 

- Col·laborin en la formulació i aplicació de programes d’activitat física 
pels nens 

 

Conclusions 

El nombre de nens amb sobrepès i obesitat està augmentant en tots els països 
desenvolupats a una velocitat preocupant: actualment s’estima que hi ha uns 155 
milions de nens en edat escolar amb excés de pes. En algunes parts d’Europa, 
sobretot al sud, existeixen prevalences de sobrepès que superen el 35%, inclús 
més que en països històricament amb problemes de salut infantil com Estats Units. 
Es calcula que a Europa 1 de cada 5 nens té excés de pes. A Espanya, els estudis 
més recents mostren que un 9,26% dels nens d’entre 3 i 12 anys pateix obesitat i 
un 11,22% sobrepès. 

Per entendre les causes d’aquestes elevades taxes de prevalença s’han realitzat 
diferents estudis amb l’objectiu d’identificar els factors de conducta que influeixen 
en l’aparició de l’obesitat. D’aquests estudis es conclou que els nenes no realitzen 
suficient activitat física i pel contrari cada vegada dediquen més temps a activitats 
sedentàries, com mirar la televisió o jugar als videojocs. Així mateix es constata 
que els nens espanyols no dormen les hores necessàries, fet que predisposa a que 
tinguin un excés de pes. 

Respecte l’alimentació, recents estudis demostren que encara que a les escoles 
cada vegada es tingui més consciència sobre la necessitat de fomentar el consum 
d’una dieta sana i equilibrada, encara que són molts els nens que no segueixen una 
dieta segons les seves necessitats fisiològiques. A més, degut als canvis 
demogràfics, culturals i socials, moltes famílies cada vegada dediquen menys esforç 
i menys temps a fomentar una cultura d’alimentació sana als seus fills, amb la qual 
cosa aquests no reben cap educació al respecte i com a conseqüència la seva dieta 
es basa en aliments rics en grasses. 

Per combatre l’obesitat infantil, l’OMS advoca per la prevenció abans que la curació. 
Per aquest motiu, en la seva Estratègia Mundial sobre règim alimentari, activitat 
física i salut per combatre l’obesitat infantil proposa una sèrie de recomanacions a 



diferents nivells, des dels pares fins al paper dels governs i autoritats locals, com a 
mesura d’actuació per garantir la prevenció de l’obesitat infantil. 

Com a resum, les principals recomanacions es detallen en 5 punts: 

1. Augmentar el consum de fruites, hortalisses, llegums, cereals integrals i 
fruits secs 

2. Reduir la ingesta total de grasses i substituir les saturades per les 
instaurades 

3. Reduir la ingesta de sucres 
4. Mantenir l‘activitat física: un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física 

d’intensitat moderada o vigorosa que sigui adequada per a la fase de 
desenvolupament i consti d’activitats diverses  

5. Pels nens de fins a 10 anys es recomana que dormin 10 hores  
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