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Una societat múltiple, amb diferents necessitats i diferents 

potencialitats 



Múltiples oportunitats per a la promoció de la salut 

liderades des de diferents sectors de la comunitat/ 

administració  



Causes que actuen a nivell internacional, nacional, local, 

comunitari e individual 



Enfocament  ecològic de les 
actuacions: nivells d’influència 

Intrapersonal 

Interpersonal 

Organitzatiu 

Comunitari 

Polític 

(Emmons, 2000) 



Enfocament ecològic de las actuacions: 

promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable 

Intrapersonal Interpersonal Organitzatiu 

Comunitari 

Polític 

Aplicación del modelo  de A. Gielen, 2005 sobre 
Emmons 2000 

Família 

Amics 

Companys de 

feina 

Coneixements 

Actituds 

Creences 

Treball 

Escola 

 

Gran 

Petita 

 

Lleis  & 

normes 

Programes 

preventius i 

assistencials  

Actuacions  des de les 

consultes /assistencials 

Internet/TIC 

Fulletons 

Actuacions en 

famílies,   

act. grupals- 

Passejades 

saludables 

Revisions menus/ 

/MEAB 

EpS escolar  

Accions en escoles 

Accions en empreses 

Actuacions en punts 

de venda 

Act territorials 

Desplegament 

programa autonòmic: 

AMED, PAFES 

Accions comunitàries 

Salut en els barris 

Estratègies internacionals 

Lleis 

Pla de Salut 

Pla  autonòmic:  PAAS 

Campanyes  mediàtiques 



• 45,2% excés de pes  

• 26,1% sobrepès 

• 19,1% obesitat 

• 42,5% excés de pes 

• 25,7% sobrepès 

• 16,8% obesitat 

ALADINO (Estudio de prevalencia de obesidad infantil, 

2011; AESAN, MSSSI ) Criteris OMS 

 Prevalença 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.xabierpita.es/2009/06/14/Bandera-Espana.jpg&imgrefurl=http://www.xabierpita.es/deportes/&usg=__gR8h9lp2j8DfB3hqt0rMlodpPuE=&h=192&w=288&sz=2&hl=es&start=4&sig2=Nn46WDUCGPByRHi_Sh4wvw&um=1&tbnid=4NkpvgFHCLbBlM:&tbnh=77&tbnw=115&prev=/images?q=bandera+espa%C3%B1a&hl=es&rlz=1T4SKPB_esES297ES297&um=1&ei=MhBHS42aNdL4-QbZmrRe


ESTRATÈGIA 

NAOS; AESAN, MSSSI 

Estratègia mundial OMS sobre  

dieta, activitat física i salut 



 Objectius del PAAS 

• Sensibilitzar la població per tal que percebi com a 
assumibles opcions que promoguin la salut 
mitjançant la pràctica regular d’activitat física i 
d’una alimentació saludable 

 
• Desenvolupar accions informatives i educatives 

així com intervencions sobre l’entorn que 
afavoreixin (facilitadores) l’adquisició i 
manteniment d’estils de vida saludables 
 

• Promoure acords i compromisos en els diferents 
àmbits (intersectorialitat) per a potenciar 
estratègies de cooperació amb la finalitat de ser 
més eficients en la utilització dels recursos 
 



 Objectius del PAAS 

• Sensibilitzar a la població para que perciba como 
assumibles opcions que promuevan la salud 
mediant la pràctica regular de actividad física y de 
una alimentació saludable 
 

• Desarrollar acciones informativas y educativas así 
como intervenciones sobre el entorno que 
favorezcan (facilitadores) la adquisición  y 
mantenimiento de estilos de vida saludables 
 

• Promover acuerdos y compromisos en los 
distintos ámbitos (intersectorialidad) per a potenciar 
estrategias de cooperació amb la finalitat de ser més 
eficientes en la utilització de los recursos 



http://www.pafes.cat/pafes-pla-activitat-fisica-esport-salut


El PAAS com a eina de la prevenció de 

l’obesitat infantil 

Escola / 

Institut 

Comerç i 

restauració 

Mitjans de 

comunicació 

Ajuntament 

Empresa 

Centre 

comunitari 

Atenció 

Primària de 

Salut 

Indústria 

alimentària 



Pla integral  per a la promoció de la 

salut mitjançant l’Activitat Física i 

l’Alimentació saludables (PAAS)  

• Pla intersectorial  Més de 65actuacions en 4 àmbits:  Educatiu, 
Comunitari, Sanitari i Laboral 

• Més de 2000 revisions de menús escolares realitzades  

• Més de 355.000 escolars en el P. de promoció del consum de fruita “A 
l’escola, la fruita entra sola”  (Generalitat + UE)  

• Més de 41.000 comensals en establiments AMED promotors de 
alimentació mediterrània en 78 municipis 

• Projecte de promoció de l’activitat física a través de l´ús d’escales 
implantat en centres sanitaris i altres 

• Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES) (amb SGE)  en col·laboració 
amb ajuntaments i altres, implantat en més de 174 municipis (més de 644 
rutes planificades, més de 200.000 consells des de APS) - El 
sedentarisme se ha reduït en un 35% en el grup d’edat 56-74 anys  

• Actuacions de promoció del envelliment saludable tant per a la població 
general com a la institucionalitzada.  

• Guia de l’empresa saludable amb la Cambra de Comerç  



Infància i adolescència: 
Revisió de menús escolars basada en guies 

  Promoció del consumo de fruita  

Recomanacions MEAB 

  Activitats des dels centres de salut   

  Activitats comunitàries (alimentació,   

  esport, lleure actiu, ...)    

  Suport/ assessorament per a tallers en    

  escoles/centres comunitaris/agrupacions 

   

Desenvolupament de una “caixa d’eines” per a 

intervencions comunitàries 



 Àmbit Educatiu 

• Revisió de menús escolars 

• A la nostra escola mengem + fruita 

• Recomanacions sobre màquines expenedores d’ aliments 

i begudes ( MEAB ) / carmanyoles 

• Guies: 

•  “L’alimentació saludable en l’etapa escolar” 

•  “Recomanacions per a l’alimentació en la primera   

infància” 

• Tallers i activitats de promoció del consum de fruita i 

verdura en les escoles de Catalunya 

• Programa Salut i Escola /Pla Salut, Escola i Comunitat 

La Estrategia PAAS como herramienta de prevención de la obesidad infantil 



 Actuació conjunta amb el Departament d’Ensenyament. 

 Guía : L’alimentació saludable en l’etapa escolar  (2 edicions) 

 Revisió de menús basada en la guia 

 Oferta integrada en las activitats d’inspecció sanitària / Salut i 

Escola, etc. 

 Seguiment 

 Ampliació a l’etapa preescolar 

Revisió de menús escolars 



Aspectes que s’avaluen en les 

programacions… 

Adequació de la informació continguda en la 

programació de menús dirigida a las famílies 

Freqüència d’utilització de diferents aliments i 

tipus de preparacions 

Adequació de textures, temperatures i quantitats 

de las preparacions en base a  

    l’estacionalitat i l’edat dels comensals 



Seguiment dels informes 

emesos 

A partir del curs 2008-9 s’inicien 

experiències pilot de seguiment dels 

informes enviats per a detectar el grau 

d'adherència e implantació dels 

suggeriments realitzats 

 



PReME Catalunya 2006-2012 



Millora de la qualitat de les  

programacions a través del PReME 

• Han millorat de manera significativa: 

Ítem  Abans (%)  Després (%) 

Fregits 79  91 

Fruita  fresca en  

postres  
43 80 

Aliments frescos 76 91 

Hortalitzes 

diariament  
58 93 

Freqüència  

recomanada  

d’ aliments  

42  61 



Edició 2012 

Edició 2005 

Edició 2010 

2011 



Amb la  participació de  AMPAS, centres escolars  i els  

Serveis Regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 



 

 

Dinars de carmanyoles en les escoles 
Recomanacions per a les famílies 

  

 
Com preparar un dinar  

equilibrat?  

Assegurar-vos que las 

carmanyoles estan netes i són 

segures! 

Consells per a la preparació del 

menjar ... 

Transport fins  al centre 

escolar... 

 



•Recomanacions sobre 

 la publicitat i la ubicació  

 de las MEAB 

•Recomanacions sobre  

 el contingut de las MEAB 



Promoció del consumo de  fruita  

en las escoles 

• Acció intersectorial + interdepartamental 

• Cofinanciació UE-CCAA 

• Fruita variada, estacional, de proximitat 

• Afegida a l’habitual en els menjars escolars 

• Acompanyat d’activitats d’Educació para la 

salut/ Sensibilització/marketing social   



Demarcació 

CURS 2009/2010 CURS 2010/2011 CURS 2011/2012 

Nombre 

escoles 

Nombre 

nens 

Nombre 

escoles 

Nombre 

nens 

Nombre 

escoles 

Nombre 

nens 

Barcelona 88 18.683 459 89.175 563 158.569 

Catalunya 

Central 28 6.619 125 17.099 134 25.570 

Girona 38 8.729 198 28.530 195 42.015 

Lleida 17 3.845 158 18.892 178 27.625 

Tarragona 31 7.717 142 22.318 149 33.733 

Terres de l'Ebre 11 2.443 53 5.584 56 8.307 

Total general 213 48.036 1.135 181.598 1.275 295.819 

 

Curs 2012-2013    1438 escoles  inscrites/ 355.881 nens (3-12 anys) 



Festival de la infància 
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Subtítol 
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• La taula dels aliments.1989 

• Piràmide de l’Alimentació Saludable. 2006 

     Font Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC 2004 

• Piràmide de l’Alimentació Saludable. 2012. 

– Reunió amb grup d’experts “Pirámide versus my Plate” 

(juny 2011) 

– Taula de treball IV Jornada PAAS novembre 2011 

 

Antecedents… 
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•The 2010 Dietary Guidelines — The Best Recipe for Health? Walter C. 

Willett, M.D., Dr.P.H., and David S. Ludwig, M.D., Ph.D. New England 

Journal of Medicine. 2011 Oct 27;365(17):1563-5. 

•MyPlate y material adjunto http://www.choosemyplate.gov/ 

 (Gobierno  EEUU). 

•Healthy Eating Plate (Universitat de Harvard): 

contrapropuesta de Harvard al MyPlate del Gobierno 

.Conclusions sobre el grup de treball MyPlate VS Piràmide 

•Piràmide de la Dieta Mediterrània 2010 (FDM) 

•Piràmide de l’Alimentació Saludable de Harvard, 2008. 

 

Documentació utilitzada per a  

l’ actualització de la piràmide 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.choosemyplate.gov/
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Grup de treball 

Abel Mariné 

Anna Bach 

Carmen Cabezas 

Cèlia Puig 

Conxa Castell 

Elena Roura 

Emili Mas 

Eulàlia Roure 

Gemma Revuelta  

Gemma Salvador 

Imma Palma 

Jaume Serra 

Jesus Contreras  

Jordi Salas 

Julio Basulto 

Lluís Serra 

Lourdes Ribas 

Maria Manera 

Nancy Babio 

Nené Romero 

Pilar Cervera 

Victòria Arija 

Victòria Castell 

 

Díptic informatiu sobre l’alimentació saludable (en fase d’elaboració) 
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Material PAAS d’informació sobre  

alimentació i activitat física 
• 150.000 exemplars editats de cadascun  

• Difusió  a tots els centres sanitaris   

Mini- Vídeos “Càpsules de salut” para las pantalles de 

las sales d’espera dels centres sanitaris   



Foment de la compra saludable  

Assessorament a iniciatives de cadenes de 

distribució diverses que fomenten la compra 

saludable, amb activitats especialment 

dissenyades per a la població infantil i juvenil  



Promoció del lleure actiu/ 

activitat física saludable 

• Elaboració consensuada, difusió i 

distribució de piràmide i díptic  

• Col·laboració interdepartamental:  

– Plans educatius d’entorn (patis oberts, 

camins escolares, etc) 

– Pla d’esport escolar  

• Accions municipals i  

comunitàries 

 



“Caixa d’eines” per a 

intervencions comunitàries 

A partir de les 

experiències 

comunitàries / bones 

pràctiques en curs en 

Catalunya, 

especialment les que 

han mostrat bons 

resultats  

Projectes Avall, Thao, EDAL, SI!, RECS,  shape-UP 



Altres accions amb el 

suport PAAS… 

 

 

              Guia didàctica de productes  

agroalimentaris del Vallès Oriental 

Projecte TAS – Fundació 

Alícia  

Projecte 

“Alimentació, Nutrició i Salut” 
Consell Comarcal Vallès Oriental  

Projecte Nens en 

moviment 

Calendari  refranys i aliments 

Projecte Nereu  

Observatori de la Salut  

Carles Vallbona (OSVA) 

Projecte FCB “Som el que 

mengem” 



• Jornades bianuals 

• Reunions del grup d’experts bianuals i ad-hoc 

• Convocatòria de premis: 2 edicions 

• Participació en grups de treball del MSSSI/NAOS 

• 5 premis estatals rebuts 

• Participació en projectes internacionals: Food, etc. 
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Difusió, comunicació i 

treball en xarxa  



La trajectòria del PAAS avança en base a la sinèrgia 

entre múltiples actors, de diversos  entorns i sectors  

que proposen, consensuen i actuen 

coordinadament  per a  promoure la salut a través 

de l’activitat física i l’alimentació saludables, fent 

fàcils les opcions saludables i capacitant les 

persones per a prendre decisions generadores de 

salut.  
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http://canalsalut.gencat.cat 




