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Causes que actuen a nivell internacional, nacional, local, 
comunitari e individual en la prevalença d’obesitat 



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 

Moderador
Notas de la presentación
The most commonly used ecological model for intervention planning identifies the levels of influence as seen on this slide.. First, is the intrapersonal level -- the individual’s knowledge, attitudes, beliefs; Second, is the interpersonal level -- the influence of significant others -- families, friends, co-workers - on the individual’s knowledge, attitudes and beliefs;Third, is the organizational level -- the influence of our workplaces, schools, and churches for example;Fourth, is the community level -- the influence of the larger communities in which  we live;Fifth, is the policy level - the influence of social policies on our communities, organizations,and lives. From the motor vehicle safety experience, we see the direct benefits of interventions at the policy level -- in fact the IOM reports mention the successes at the more upstream levels that have been realized in both motor vehicle safety and tobacco control. These are models for other health problems to learn from.   However, the motor vehicle safety story as well as the experience in tobacco control also included substantial elements from each of the other levels as well -- speaking from my own experience with car safety seat programs, successful approaches included the combination of legislation, education, and access to products. This was achieved by working at the policy level (with legislators), the community level (with public education campaigns and community based car seat loaner programs), the organizational level (through health departments and physicians offices), as well as the interpersonal and intrapersonal level through education and counseling programs.
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Excés de pes (població infantil i juvenil) 
 
Índex de massa corporal (IMC)* en població de 6 a 12 anys, per sexe 
(en %). Catalunya, 2013-2014 

Un 30,4% de la població 
de 6 a 12 anys té excés 
de pes (el 32,2% dels 
nens i el 28,6% de les 
nenes). Té sobrepès el 
18,7 i obesitat l’11,7%. 

Resultats 
Estat de salut 
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Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013-2014. Departament de Salut. 
* IMC obtingut a partir del pes i la talla declarats, segons OMS. 

  

Evolució 2006-11 



Excés de pes (població infantil i juvenil) 
 

Resultats 
Estat de salut 

Índex de massa corporal (IMC)* en població de 0 a 14 anys, per classe social i per 
nivell d’estudis (en %). Catalunya, 2013-2014 

Obesitat: és major 
entre els menors de 15 
anys de les classes més 
desfavorides o quan la 
mare té estudis 
primaris o no en té.  
Sobrepès: prevalença 
més alta entre els 
menors de 15 de 
classes mitjanes i quan 
la mare té estudis 
secundaris , primaris o 
no en té. 
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Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013-2014. Departament de Salut. 
* IMC obtingut a partir del pes i la talla declarats. 

Classe social segons l'ocupació Nivell d'estudis de la mare 



ESTRATÈGIA 
NAOS; AESAN, MSSSI 

Estratègia mundial OMS sobre  
dieta, activitat física i salut 



 Objectius del PAAS 
• Sensibilitzar a la població per a 

que percebi com assumibles opcions  que 
promoguin la salut mitjançant la pràctica 
regular d'activitat física i d’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 
potenciar estratègies de cooperació amb 
la finalitat de ser mes eficients en la 
utilització dels recursos 

Sensibilització 

Capacitació i 
Facilitació 

Intersectorialitat  



 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 



Àmbit  sanitari 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit laboral 
 
 

 
 
 
 

Àmbit comunitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i  

http://intranet.salut/pub/Du9/html/ca/dir1266/doc5830.asp
http://www.pafes.cat/pafes-pla-activitat-fisica-esport-salut


Àmbits d’actuació 

Escola / 
Institut 

Comerç i 
restauració 

Mitjans de 
comunicació 

Ajuntament 

Empresa 

Centre 
comunitari 

Atenció 
Primària de 

Salut 

Indústria 
alimentària 



Infància i adolescència: 
Escola:  

Revisió de menús  basats en guies 
Promoció del consum de fruita  
Recomanacions MEAB 

Centres de salut:  
Cribratge d’obesitat 6-14 anys /Consells 
Promoció lactància materna   

 Programes comunitaris (alimentació,   
  esport, oci actiu, ...)    

  Suport/assessorament  
 Tallers en  escoles/centres comunitaris/agrupacions 
  Actuacions d’altres departaments /entitats  

  Accions en el marc de la crisis  
Desenvolupament de una “caixa d’eines”per a intervencions 
comunitàries 



 Àmbit Educatiu 
• Revisió de menús escolars 
• Guies: 

• “L’ alimentació saludable a la etapa escolar” 
• “Recomanacions per a l’alimentació en la primera 

infància” 
• Recomanacions sobre: 

• màquines expenedores d’aliments i begudes 
• carmanyoles 
• menús en campaments d’estiu 
• Tallers i activitats de promoció del consum de fruita i 

verdura/ peix  per a les escoles de Catalunya 
• “A l’escola la fruita entra sola” 

• 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 



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  
les postres  

43 80 

Aliments frescos 76 91 
Hortalitzes 
diariament  

58 93 

Freqüència  
recomanada  
d’ aliments  

42  61 



•Recomanacions sobre 
 la publicitat i la ubicació  
 de las MEAB 

•Recomanacions sobre  
 el contingut de las MEAB 



 
 
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... 
 





Promoció del consum de  fruita  
a les 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 per a la 

salut/ Sensibilització/marketing social   



Fruita variada, estacional 
per  esmorzar o berenar 
+ 
Tallers acompanyament 
+ 
Web (materials, 
audiovisuals, jocs) 



Altres activitats a l’àmbit educatiu  

Projecte Can Seixanta 
F. Agrupació + Salut + 
Ensenyament 
 
Jornades  de  F. Agrupació: 
• Obesitat Infantil 
• TCA 
 
... 



 Àmbit Sanitari 
• Cribratge obesitat de 6 a14 anys inclòs en contracte 

programa 
• Promoció lactància materna 
• Programa Infància amb salut 
• Programa Salut i Escola / Pla salut, escola i comunitat 
• Materials d’Educació per a la salut 
• Formació per a professionals 
• Programes territorials en el marc del Pla de Salut 
• Suport a programes multifactorials d’intervenció 

La Estrategia PAAS como herramienta de prevención de la obesidad infantil 
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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” per a les pantalles 
de les sales d’espera dels centres sanitaris   



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 

 











 Àmbit Comunitari / Crisis 
• Programes comunitaris: desenvolupament en el marc 

del Pla de salut /Suport 
• Festival de la infància i altres activitats comunitàries 

Hello fruits 
• Accions en punts de venda /punts de decisió 
• Col·laboració amb entitats/ONG en el marc de la 

crisis econòmica 
• Caixa d’eines  

 

La Estrategia PAAS como herramienta de prevención de la obesidad infantil 





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  



Festival de la infància 
    



“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 



L’alimentació i l’activitat física són determinants importants 
per a la salut de la població infantil i juvenil 

 
S’observa una tendència favorable en l’evolució de la 

prevalença de l’excés de pes, però cal seguir fent 
actuacions per seguir millorant 

 
El PAAS suposa la resposta intersectorial en quatre àmbits 

per promoure l’alimentació i l’activitat física saludables en 
infants i joves.  
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http://canalsalut.gencat.cat 
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