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QUE ELS ARBRES NO ENS IMPEDEIXEN 
DE VEURE EL BOSC



EL PROBLEMA

� OMS: l'obesitat, 'epidèmia del segle XXI', és un dels més
importants desafiaments en el terreny de la salut pública,

� Aquesta "epidèmia" té greus conseqüències sobre l'esperança
i qualitat de vida. L'obesitat està relacionada amb les
principals malalties no transmissibles (diabetis, malalties
cardiovasculars, certs tipus de càncer) que estan a la base del
60% de la mortalitat mundial; un percentatge que pot superar
el 70% l'any 2020.

� A Catalunya (ESCA 2012), de la població de més de 18 anys té
excés de pes el 57,7% dels homes i el 40,1% de les dones); i de
la població infantil, de 6 a 12 anys. té excés de pes el 36,5%
dels nens i el 34,3% de les nenes).



DIAGNÒSTICS:  NAOS  I  ESCA

� La creixent obesitat té el seu origen en múltiples causes i
factors que deriven del canvi radical que en els modes de
vida:

� D'una societat rural amb un exigent esforç físic que demandava
ingestes de 3.000 o més calories a una vida totalment sedentària;

� Profunds canvis en les dietes alimentàries amb un consum de dietes
poc saludables: la dieta de nens i joves s'ha allunyat progressivament
de l'anomenada 'dieta mediterrània', augmentant el consum excessiu
de productes carnis, lactis, pastisseria i begudes carbonatades i
disminuint la ingesta de peix, fruites, verdures i cereals.

� La principal causa d'obesitat en nens és la creixent
disponibilitat i consum d'aliments no saludables (snacks i
menjar ràpid), baix consum de fruites i verdures, i una
important ingesta de refrescos pel que fa als hàbits
alimentaris, i el descens de l'activitat física.



LES SOLUCIONS PROPOSADES

� Comunitat científica, autoritats i indústria alimentària
consideren que les claus per a la prevenció de certes malalties
anomenades de "civilització" són la promoció d'una dieta sana
i equilibrada i l'exercici físic.

� Per aquesta raó, es fa necessari un enfocament multifactorial
que condueixi a l'adopció de mesures diverses però
interrelacionades com:

� el foment de l'exercici físic entre els més joves

� la creació programes educatius sobre nutrició i hàbits alimentaris
saludables

� un etiquetatge de productes més complet i de fàcil comprensió.



En qualsevol cas…





The Lancet, 2015: “Cap país ha estat capaç de revertir 
l'epidèmia d'obesitat fins al dia d’avui”. 

Turquía y Grecia; y Chad y Mali: la mIllor dieta

� The Lancet Global Health analitza l'evolució de la qualitat de
la dieta en 187 països entre 1990 i 2010.

� Grècia i Turquia i el Txad i Mali es troben entre els que tenen
una dieta més saludable de tot el món. Els dos primers, per la
influència de les bones costums alimentaris de la
Mediterrània. Els països africans, probablement influïts per la
falta d'accés a aliments preparats i menjar escombraries.

� Les dietes nutricionalment més pobres es concentren als EUA,
Canadà, Europa Occidental, Austràlia i Nova Zelanda. Als
Estats Units, els nens pesen una mitjana de 5 quilos més que
fa 30 anys i un de cada tres té un IMC superior al recomanat.



PaÏsos per esperança de vida
(O.M.S. 2015)
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Per altra banda…



Esperança de vida a Espanya





España es el país más saludable del mundo
(Bloomberg Healthiest Country)

Bruno Martín (El País,  5 NOV 2018  y 25 FEB 2019

• “Existen innumerables factores que influyen en la esperanza de vida, pero
uno en concreto es clave para explicar la longevidad histórica de los

españoles: la dieta mediterránea.”

Però…

• “La dieta mediterránea ya no tiene un seguimiento mayoritario en España”

(Miguel Ángel Martínez, epidemiólogo y experto en salud pública).

• “Se está perdiendo la dieta mediterránea” (Alba Santaliestra, presidenta
del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón).

• “Los expertos advierten que la alimentación en España se está

“globalizando. La alimentación de la gente joven en estos momentos es
muy distinta a la que tuvieron sus padres, y más aún la de sus abuelos con
la adopción de hábitos y alimentos menos saludables, de modo que los
beneficios de la dieta mediterránea y su papel como extensora de la
esperanza de vida en el país cada vez cobran menos importancia…



ÉS PREFERIBLE UNA SOLUCIÓ APROXIMADA 

A UN DIAGNÒSTGIC PRECÍS 

QUE UNA SOLUCIÓ PRECISA 

A UN DIAGNÒSTIC APROXIMAT



NECESSITAT  D’UN  DIAGNÒSTIC  MÈS  PRECÍS

� A més de dir que augmenta el consum de productes lactis, brioixeria i
begudes carbonatades, podria dir-se, també, que augmenta el consum de
productes que són ingeribles en qualsevol lloc i moment i de qualsevol
forma.

� I, a més de dir que disminueix la ingesta de peix, fruites, verdures i cereals
... que disminueix la ingesta d'aquells aliments que necessiten ser cuinats i
formen part de plats i de àpats més o menys estructurarats i que
acostumen a tenir lloc dins d'horaris, llocs i circumstàncies relativament
precises.

� Dit d'una altra manera,
� L'accent del diagnòstic es col·loca del costat dels "aliments" i no dels “àpats".

� Insisteix més en productes ingerits o no ingerits que en les actituds i les raons per les
són ingerits o no ingerits.

� Així, les mesures s'orienten a "modificar" els aliments en lloc de les actituds i les raons
que donen lloc als desequilibris alimentaris i a les conseqüències dels mateixos.



En qualsevol cas…  els interrogants

� Per quins motius les persones, fins i tot coneixent les conseqüències
negatives, es comporten en la seva alimentació de manera "arriscada" per
a la salut?

� Quines possibilitats d'èxit tenen les mesures orientades a canviar els
hàbits alimentaris de la població, tenint en compte que no parteixen d'una
caracterització precisa de la naturalesa dels comportaments alimentaris?

� Fins a quin punt les exigències quotidianes dificulten un règim alimentari
més saludable perquè, per canviar de dieta, cal, també, canviar de vida?

� No hem d'oblidar que, tot i que les normes interioritzades per la majoria
de la població evidencien una alta apropiació dels discursos nutricionals,
no hi ha correspondència directa entre les recomanacions dietètiques
assumides per les persones i els seus consums reals.



La importància dels canvis en els estils de vida

� Escolaritat precoç i prolongació de la mateixa.

� Ruptura de l'aprenentatge culinari.

� Tolerància i consentiment amb les preferències alimentàries
individuals i major autonomia de nens i joves.

� Els constrenyiments horaris i les diferents circumstàncies
(laborals, econòmiques, coneixements alimentaris, etc.) que
faciliten o dificulten el seguiment de les recomanacions
dietètiques.

� Missatges nutricionals ràpidament canviants, contradictoris
i/o de difícil compliment.



RUPTURA DE L'APRENENTATGE CULINARI 
MENYS TEMPS DEDICAT A CUINAR

“La gente joven no da 

un palo al agua... y la 

culpa la tenemos noso-

tros”

FONT: Observatorio de la Alimentación: Comemos como vivimos. Alimentación, salud y estilos de vida, Barcelona, Alimentaria, 2006.



PROFUNDES DISCREPÀNCIES ENTRE 
ALLÒ CONSUMIT I ALLÒ RECOMENAT

FONT: Observatorio de la Alimentación: Comemos como vivimos. Alimentación, salud y estilos de vida, Barcelona, Alimentaria, 2006.



LA PIRÀMIDE DEL GUST

FONT: Observatorio de la Alimentación: Comemos como vivimos. Alimentación, salud y estilos de vida, Barcelona, Alimentaria, 2006.



IMPORTANTS COINCIDÈNCIES ENTRE 
ALLÒ PREFERIT  I ALLÒ CONSUMIT



ELS CONSTRENYIMENTS HORARIS.
CANVIS EN ELS HORARIS DELS ÀPATS A EUROPA

FONT: Observatorio de la Alimentación: La alimentación y sus circunstancias. Salud, conveniencia y placer. Barcelona, Alimentaria, 2004.



ELS CONSTRENYIMENTS HORARIS.



ELS CONSTRENYIMENTS HORARIS.
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Missatges nutricionals 

ràpidament canviants, 

contradictoris 

i / o de difícil compliment.



“Evolució” o canvis constants de les 
recomenacions dietètiques



NUTRICIONALITZACIÓ…
ANALFABETISME  ALIMENTARI?

Un ejemplo: Bebida láctea, descremada y
enriquecida en ácidos Omega-3, ácido oleico y
vitamina E... LA ETIQUETA:

“Ingredientes: “Leche desnatada, sólidos
lácteos, aceites vegetales (girasol alto oleico y oliva),
aceite de pescado azul, lecitina de soja, emulgente (E-
472c) y vitaminas (A, B6, Ácido Fólico, C, D y E); Ácido
Oleico: 1.30g/100ml; Ácido Omega-3 (EPA y DHA):
60mg/100ml = 0.06% (p/v) en producto final”. Cuadro
nutricional: (valores medios por 100ml): “Valor energético:
53kcal (222kj); Proteínas: 3.50g; Hidratos de carbono:
5.20g; Grasas: 2.00g; Saturadas: 0.43g;
Monoinsaturadas:1.31g; Polinsaturadas: 0.26g; Calcio:
132mg (16% CDR); Vitamina A: 120µg (15% CDR);
Vitamina D: 0.75µg (15% CDR); Vitamina E: 1.50mg (20%
CDR); Ácido Fólico: 30µg (15% CDR); Vitamina B6:
0.30mg. (15% CDR); Vitamina B12: 0.40µg (40% CDR)”
[CDR: Cantidad Diaria Recomendada].



I, MALGRAT LES ETIQUETES...? 
QUE PODEN ARRIBAR A INCLOURE ELS ALIMENTS?



Si  o no…?  A qui/què hem de fer cas?
Contradiccions, cacofonia alimentària…

� Saltarse el desayuno o la merienda se asocia con un mayor
riesgo de obesidad (La Vanguardia, 25/09/2017).

� “No pasa nada si no desayunamos”. (La Vanguardia,
17/04/2018).

� “Desayunar no sirve para perder peso”: Una evidencia
científica bastante robusta ha tardado mucho tiempo en
hacerse hueco: el desayuno no esa comida tan imprescindible
que nos hicieron creer (El País, 5/02/2019)



Si  o no…?  A qui/què hem de fer cas?
Contradiccions, cacofonia alimentària…

� No hay que comer de todo: Uno de los tópicos más repetidos
de la alimentación dice que "hay que comer de todo, con
moderación". Es falso! (El País, 19-10-2016).

� "Obligar a los niños a comer es contraproducente" (El País,
6/06/2018).

� No hay que obsesionarse con las recomendaciones de la
OMS (El País, 16/06/2016). Se sabe bien que los
conocimientos científicos cambian. En las últimas décadas
hemos aprendido cómo hacer mejores estudios; con
frecuencia, superando errores, como los que se cometieron
con el café y el cáncer de páncreas o el de vejiga urinaria.



Si  o no…?  A qui/què hem de fer cas?
Contradiccions, cacofonia alimentària…

� Los cereales ya no son tan beneficiosos.

� Las galletas NO son saludables, aunque lleven el logo de los pediatras.

� Los refrescos no son el nuevo tabaco, ni de broma.

� ¿Todo lo que comemos da cáncer? Muchos alimentos tienen al mismo
tiempo estudios a favor y en contra. ¿Quién tiene razón? ¿Qué podemos
hacer?

� La ciencia confirma que los transgénicos son igual de sanos que el resto de
alimentos.

� Café: de cancerígeno y enemigo cardiovascular a oncoprotector y
antioxidante.

� Un análisis muestra una gran polarización entre los estudios que piden
reducir el consumo de sal en toda la población y los que creen que la
medida no sería beneficiosa.

� Los que deciden qué es saludable obedecen al marketing.



LO MILLOR DELS ALIMENTS… EN UNA PASTILLA;
I, AMB UN ALTRE PASTILLA, ELIMINEM LO DOLENT



Lo que dice The Lancet
(A. Ortí, El País, 27-2-2019)

Composición del plato hecho público por la comisión EAT-Lancet (enero de
2019 para salvar el planeta y dar de comer a los 10.000 millones de personas
que se espera que habiten la Tierra en 2050. 2.500 kilocalorías diarias
repartidas así:

• leche entera o equivalentes de productos lácteos (250 gramos)

• arroz, trigo, maíz y otros cereales (232)

• proteínas (209 gramos: 75 de legumbres, 50 de frutos secos, 29 de pollo y
otras aves, 28 de pescado y 14 de ternera, cordero o cerdo)

• 13 de huevos (uno o dos a la semana)

• patatas y yuca (50)

• grasas añadidas (52, sobre todo, de aceites insaturados)

• azucares (31)

• verduras (300)

• frutas (200).



UNA 

CONCLUSIÓ?



Sense correspondència entre les recomanacions
nutricionals per una dieta saludable i els consums

alimentaris reals:  No és que no fem cas…

� La població interioritza cada cop més els discursos nutricionals però les
pràctiques alimentàries segueixen motivades, també, per diferents
constrenyiments materials, simbòlics, rituals i identitaris...

� La manca de correspondència entre les recomanacions nutricionals i els
consums reals s’explica per les circumstàncies que condicionen les
"decisions" alimentàries i pels diferents tipus d'objectius (plaer, comoditat,
salut, sociabilitat, gana, ritualitat, tradició, etc.) de cadascuna de les
diferents ingestes alimentàries ... perquè cada presa pot respondre a una
lògica específica i diferent.

� Per tant, insistir només en els aliments i els seus particulars components i
en l'educació nutricional i no en els estils de vida i en les seves relacions
específiques amb consums alimentaris concrets suposa avalar que les
solucions estan a modificar la composició dels aliments i no en possibilitar
la modificació dels constrenyiments i els estils de vida d'una gran part de
la població.


