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Enquesta de Salut de Catalunya 2006. 18-74 anys. 
Proporció d’homes/dones sedentaris/mínimament actius (Activitat Física habitual)

““Al Al voltantvoltant dd’’unun 40% de la 40% de la poblacipoblacióó adultaadulta
ééss sedentsedentàària o mria o míínimament activanimament activa””

HomesHomes DonesDones
Percentatges per grups dPercentatges per grups d’’edat i per factors de riscedat i per factors de risc



InactivitatInactivitat
ffíísicasica

un risc per a la salutun risc per a la salut

Organització Mundial de la Salut (2002).
* Informe sobre la salut en el món 2002: reduir els riscs i promoure una vida sana
** http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/index.html

60%60% del total de morts*
(1,9 milions**) 

47%47% de la malaltia mundial*    

És un dels 10 factors de risc

que contribueixen a l’aparició

de malalties cròniques

Malalties Cardiovasculars
Càncer
Obesitat
Diabetes mellitus tipus 2

CAUSEN



EfectesEfectes principalsprincipals de la de la prprààcticactica
regular regular dd’’activitatactivitat ffíísicasica

Prevenció i control de:
Malaltia cardiovascular 
Obesitat / Sobrepès
Diabetes mellitus tipus 2
Càncer de colon
Malalties osteomusculars

Millora de la salut mental

Disminució de la mortalitat

Font: ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_benefits/en/index.htm
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Incorporar la prescripció i el consell d’activitat física com a eina 
terapèutica d’utilització en l’atenció primària de salut.

Actualitzar els coneixements i habilitats dels professionals 
implicats mitjançant cursos de formació i reciclatge, coordinadament amb 
equips docents multidisciplinars que proporcionin les eines necessàries 
per desenvolupar els seus rols.

Dotar els serveis d’atenció primària de consultors especialistes en 
medicina de l’educació física i l’esport.

Potenciar la utilització d’equipaments esportius existents a nivell 
territorial.

Establir canals de comunicació dintre dels equips multidisciplinars.

Impulsar la col·laboració entre els diferents sectors i institucions 
implicats en cada cas.
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Adults sedentaris amb
factors de risc cardiovascular:

CaracterCaracteríístiquesstiques

Derivació a un Programa d’EF** Supervisat

75-80%

15-20%

2-3 0/00

Consell General d’Activitat Física

Consell i prescripció d’AF* Assessorada

Recomanacions d’Activitat Física

*Activitat Física **Exercici Físic

Punt d’Entrada al Programa

Hipertensió arterial

Centre de Salut

Població

Diabetis Mellitus 2

Obesitat Dislipèmia



Professionals ImplicatsProfessionals Implicats

Metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària (MFMF)

Diplomats Universitaris en Infermeria (DUIDUI)

Metges especialistes en Medicina de l’Educació Fisica i de 
l’Esport (MEFIDEMEFIDE)

Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (LCAFELCAFE)



CONSELL GENERALCONSELL GENERAL

Consell d’increment de 
pràctica progressiva a 
intensitats entre baixes i 
moderades.

Activitat física (AF) 
saludable ofertada en el 
municipi.

Població sedentària sense 
impediment per a la pràctica 
d’AF.







ProgramaPrograma
ASSESSORATASSESSORAT

Consell periòdic d’increment 
de pràctica d’AF amb objectius 
progressius.

Planificació tècnica  de rutes 
saludables per caminar a cada 
municipi.

Població sedentària amb 
factors de risc cardiovascular i 
algunes malalties cròniques 
estables.







ProgramaPrograma
SUPERVISATSUPERVISAT

Consell de pràctica d’exercici 
físic (EF) amb avaluació inicial i 
final per un MEFIDE.

Grups de 15 persones màxim 
dirigits per un tècnic especialista 
en salut (LCAFE) als 
equipaments esportius.

Població diana: sedentària, 
home >45a., dona >55a. amb 2 ó
més FR CV* o DM2**. Supervisió
en iniciar la pràctica.
*FR CV: Factor de Risc Cardiovascular.  **DM2: Diabetis Mellitus tipus 2







DissenyDisseny de Rutes de Rutes 
SaludablesSaludables

RegiRegióó SanitSanitààriaria NumNum. . 
MunicipisMunicipis

NumNum..
RutesRutes

Girona 11 45

Lleida 5 20

Alt Pirineu i Aran 4 12

Camp de Tarragona 8 32

Terres de l’Ebre 5 19

Catalunya Central 8 41

Barcelona 19 67

TOTAL  TOTAL  6060 236236
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