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LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE L’OBESITAT  
 

CAL LA 
COL·LABORACIÓ 

DE TOTA LA 
FAMÍLIA 

 
 

CUIDAR-SE NO 
HA DE SER UN 

CÀSTIG 
 
 

CUIDAR-SE ÉS 
DIVERTIT 

 
Actualment estem 
al capdavant dels 
països europeus 
amb l’índex d’obe-
sitat més alt; espe-
cialment en la po-
blació infantil i ado-
lescent.  
Aquesta situació ens 
planteja un proble-
ma que va més 
enllà d’una preocu-
pació estètica; és 
un problema de sa-
lut molt important, 
a nivell estatal. 
 

És prou sabut que l’obesitat no és només un 
problema alimentari, sinó que també és un 
problema de sedentarisme i, en alguns casos 
pot ser un problema genètic. Però la majoria de 
casos, i amb unes conductes saludables ade-
quades, es pot prevenir o fer que es redueixin 
les possibilitats de desenvolupar patologies 
derivades de l’obesitat com ara la diabetis, la 
hipertensió, la colesterolèmia, diverses cardio-
paties...  
 
Els bons hàbits d’una vida sana i l’alimentació 
adequada no van dirigits als nens amb proble-
mes de sobrepès, sinó que van dirigits a tots 
els nens i nenes en general; perquè és en les 
etapes de creixement que es creen més o 
menys cèl·lules adiposes (aquelles que fan de 
rebost per al greix que el cos necessita) en 
funció dels aliments ingerits, i que podrien 
derivar en obesitat al llarg de la vida d’una 
persona. 
 
La clau per a combatre els problemes de 
l’obesitat infantil, tal i com indica la Societat Es-
panyola per a l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO), 
passa per canviar els hàbits alimentaris de 
tota la família, i no només els dels fills i filles, 
ja que serà la única manera que el nen els 
interioritzi. El suport psicològic dels pares i 
l’exercici físic seran dos puntals més a l’hora 
d’assolir la millora dels hàbits saludables. 

 



DECÀLEG PER 
OBLIDAR 

 
- Les criatures, des de 
ben petites, han d’anar i 
tornar de l’escola amb cot-
xe, així no es cansaran ni 
s’embrutaran gens.  
- La millor manera d’ali-
mentar un infant és dei-
xar-lo triar què vol a cada 
àpat. 
- És molt convenient que 
les criatures mengin co-
ses dolces sovint per  do-
nar-los energia. 
- Sempre és aconsellable 
menjar productes que van 
ben envasats i no tenen 
data de caducitat. 
- Seguir un horari estricte 
a l’hora dels àpats és 
quelcom d’altres temps 
passats. 
- Quan les criatures tin-
guin set, no cal donar-los 
aigua; hi ha coses millors 
com les begudes amb 
gas, i molts sucs diversos 
o refrescos que aporten 
més nutrients. 
- No cal que ens preocu-
pem d’educar els nens i 
les nenes en el tema de 
l’alimentació; els podem 
deixar al menjador escolar 
i allà ho faran per nosal-
tres. 
- Els infants no han de fer 
exercici de forma regular 
al menys fins als trenta 
anys. 
- Els nens no han de por-
tar “la cartera” de l’escola 
ni cap altre paquet; això 
ho han de fer els adults.  

5 CONSELLS BÀSICS QUE PODEN 
CANVIAR LA SALUT DELS NOSTRES 

FILLS 
 
1. Cal donar un bon esmorzar als 
infants abans d’anar a l’escola. 
 
2. A l’hora de preparar els àpats cal 
oferir sempre tots els grups d’aliments: 
verdures, fruites, peix, carn, ous, 
llegums, arròs, pasta, patates, làctics... 
 
3. Des de ben petits, els nens i les 
nenes han d’anar aprenent els hàbits 
d’higiene (per exemple, rentar-se les 
mans abans de menjar), els horaris 
dels àpats (fraccionar la seva 
alimentació en 5 o 6 menjades), i els 
horaris de descans (anar a dormir a la 
mateixa hora, llevar-se amb prou temps 
abans d’anar a l’escola per poder 
esmorzar adequadament). 
 
4. Incloure l’exercici físic dins la rutina 
de cada família; anar caminant a 
l’escola, fer sortides familiars amb 
bicicleta, sortir a berenar a la muntanya 
o al bosc, fer alguna excursió, practicar 
algun esport d’equip,... 
 
5. Eliminar del consum diari els 
aliments que contenen massa greixos o 
sucres refinats (brioixeria, xocolates, 
refrescos, embotits greixosos) i 
destinar-los únicament al consum 
ocasional. 
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