L’OBESITAT INFANTIL HA VINGUT PER QUEDAR-SE?

28 DE FEBRER DE 2019

INTRODUCCIÓ
L’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Agrupació organitzen una
jornada on tractaran un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI, l’obesitat infantil.
Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya, el 31,8% de la població de 6 a 12 anys té excés
de pes, el 19,1% té sobrepès i el 12,6% té obesitat.
L’augment del sobrepès i l’obesitat infantil s’explica, bàsicament, per l’abandonament de les dietes
tradicionals mediterrànies substituïdes per d’altres molt riques en hidrats de carboni i greixos, i per la
vida més sedentària dels infants en un context cultural afavoridor del sedentarisme. Es considera que
la gran majoria d’obesitats infantils són conseqüència d’una dieta anòmala en quantitat i qualitat.
Parlarem sobre l’obesitat infantil des de la visió de diferents professionals que parlaran com els
factors genètics i els ambientals contribueixen al risc d’obesitat, de manera que factors conductuals
o d’estils de vida i de l’entorn influencien el desenvolupament de l’obesitat en persones genèticament
predisposades. Tots aquests temes i d’altres s’exposaran al llarg de la jornada.

PROGRAMA
8:45h Acreditacions i lliurament de
documentació
9:15h Inauguració.
-Dr. Joan Guix. Secretari de Salut Pública.
Departament de Salut. Generalitat de
Catalunya
-Sra. Imma Playà. Directora Fundació
Agrupació

9:30h Conferència inaugural “L’obesitat,
una perspectiva sociocultural”
-Dr. Jesús Contreras. Investigador de
l’Observatori de l’Alimentació
Presenta: Sra. Imma Playà. Fundació
Agrupació
10:30h Pausa-cafè

11:00h Taula Rodona. Orígens i mesures
per afrontar l’obesitat infantil
“Genètica o ambient? Bases genètiques i
epigenètiques de l’obesitat”
- Dr. Albert Feliu. Endocrinologia Pediàtrica
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

“Incidència del discurs publicitari en
l’obesitat infantil: Les emocions com a
argument de venda”
- Sra. Mònika Jimenez. Directora del
Centre d’Estudis Observatori Mediacorp
(Universitat Pompeu Fabra)

“Determinants socials i comercials de
l’obesitat”
- Dra. Carmen Cabezas. Subdirectora
general de Promoció de la Salut de
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat
de Catalunya

Modera: Dr. Jaume Serra. Agència de
Salut Pública

MÉS INFORMACIÓ

LLOC

E-mail:
anna.serrapallas@gacm.es
Web:
www.fundacioagrupacio.es

Lloc: Sala d’Actes - Agència Salut Pública
de Catalunya
Adreça: Edifici Salvany
Roc Boronat, 81-95 - 08005 Barcelona

13:00h Cloenda

