
El sedentarisme, 
una epidèmia global
El sedentarisme és el segon factor de risc de mort als països occidentals.
L’objectiu d’aquest dia mundial és promoure l’activitat física com a element 
essencial per a la salut i el benestar, i conscienciar de la importància 
d’incorporar en el nostre dia a dia un estil de vida actiu 
des de ben petits.

esports.gencat.cat/activitatfi sica
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L activitat física genera benes-
tar, salut física i mental, prevé 
malalties, millora la cohesió 
social i la qualitat de vida, i 
proporciona beneficis en molts 

àmbits. Per això, és molt important lluitar 
contra el sedentarisme. Si incorporem 
els hàbits de vida activa des de ben pe-
tits, i ens hi acostumem, d’adults ho tin-
drem après com una rutina. 

EL PAPER DELS PARES
Les criatures aprenen per mimetisme 
copiant sovint el que fan els adults del 
seu entorn més proper. Per tant, si con-
viuen en entorns de sedentarisme, és 
més fàcil que incorporin aquest estil de 
vida inactiu en el seu dia a dia com a fet 
natural.

Els fi lls de famílies actives desenvolupen un 
comportament molt més actiu.

Davant d’aquest repte, els pares han de te-
nir un rol destacat, no només conscienciant 
els seus fi lls de la importància de ser actius, 
sinó donant-los exemple: jugar activament 
amb els fi lls, fer esport en família, fer ús de 
l’oferta d’activitats esportives saludables 
que ofereix cada municipi, o organitzar va-
cances amb activitats esportives incloses o 
que impliquin un oci actiu.

A tot el món, la urbanització, l’augment dels 
llocs de treball sedentaris, un disseny de so-
cietat basat en l’automòbil, els estils de vida 
massa atrafegats i el canvi en l’estructura 
familiar han desplaçat l’activitat física de la 
vida quotidiana. Si a més a més hi sumem 

la incorporació a les nostres vides de les 
noves tecnologies, això fa que els infants, 
els joves i els adolescents passin moltes ho-
res asseguts davant el televisor, l’ordinador, 
la tauleta o el mòbil. Malgrat tot, les noves 
tecnologies també poden esdevenir eines 
capacitadores i de promoció, tot és qüestió 
de saber-ne fer un ús adequat.

Per això cal conscienciar-nos tots plegats 
que cada dia s’ha de fer activitat física.

ACTIVITAT FÍSICA
Segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), quan es parla d’activitat física es fa 
referència a l’energia utilitzada per moure’s. 
Es tracta, per tant, d’una despesa d’energia 
addicional a la que necessita l’organisme 
per mantenir les funcions vitals, com ara la 

INFANT ACTIU
ADULT SALUDABLE

respiració, la diges-
tió, la circulació de 
la sang, etc. 

L’activitat física en-
globa, entre d’altres, 
activitats quotidia-
nes com ara cami-
nar, pujar i baixar es-
cales, fer les feines 
de casa, anar a com-
prar, passejar el gos, 
jugar… 

La mateixa Organització Mundial de la Sa-
lut recomana realitzar un mínim de mitja 
hora al dia d’activitat física en una persona 
adulta i un mínim d’una hora al dia en els 
infants i joves.

SECRETARI GENERAL DE L’ESPORT

“L’ACTIVITAT FÍSICA 
COM A HÀBIT 
DIARI”

Catalunya escalfa motors per afegir-se un any més al Dia Mun-
dial de l’Activitat Física (DMAF), que al nostre país se celebrarà 
el proper 6 d’abril per setè any consecutiu amb l’objectiu de 
promoure l’activitat física com a element fonamental de salut i 
benestar. Enguany, l’acte central a Catalunya tindrà lloc a Sant 
Cugat del Vallès el 10 d’abril, al costat de múltiples activitats pro-
gramades arreu del territori català entre l’1 i el 15 d’abril.

Estem convençuts que la resposta de la ciutadania tornarà 
a ser espectacular, com ho va ser l’any passat, quan més de 
200.000 catalans i catalanes van mobilitzar-se participant en 
més de 400 esdeveniments organitzats per 540 entitats.

La complicitat entre la societat civil i les administracions és una 
de les claus de l’èxit d’aquesta jornada, que a Catalunya cele-
brem des del 2010 en el marc del Pla d’Activitat Física, Esport i 
Salut (PAFES) –desenvolupat per la Secretaria General de l’Es-
port (SGE) i el Departament de Salut–, amb la col·laboració de 
la Fundació Agrupació i sota el paraigua del Pla Nacional de 
Promoció de l’Activitat Física (PNPAF).

El Dia Mundial de l’Activitat Física és una de les eines amb 
què cada any fem realitat aquest compromís amb la voluntat 
de conscienciar els adults que incorporin com a mínim trenta 
minuts d’activitat física diària i ampliar-los fi ns als seixanta per 
als nostres infants i adolescents, seguint les recomanacions 
de l’Organització Mundial de la Salut.

L’eslògan del DMAF d’aquest any, “Infant actiu = adult saluda-
ble”, fa referència a la importància d’iniciar des de ben petits 
un estil de vida actiu, tenint en compte que l’activitat física en 
l’etapa infantil afavoreix el creixement i el benestar emocional, i 
millora el rendiment acadèmic i el treball en equip, entre altres 
benefi cis. Aquesta aposta encaixa amb una de les prioritats de 
la nostra política esportiva, la d’inculcar la pràctica de l’activitat 
física en l’estil de vida dels més petits com un fet natural i evitar 
que l’abandonin en arribar a l’etapa universitària i laboral. 

La crida que fem a la ciutadania a participar en el DMAF, però 
també a ser actius cada dia de l’any, s’explica pels múltiples 
benefi cis que té l’activitat física per millorar la nostra qualitat 
de vida davant d’un dels grans enemics de les societats avan-
çades: el sedentarisme, que és el segon factor de risc de mort 
als països occidentals.

JOAN GUIX
SECRETARI DE SALUT PÚBLICA

“MILLORA  
LA SALUT I 
LA QUALITAT  
DE VIDA”

A Catalunya 2 de cada 10 perso-
nes adultes tenen una vida seden-
tària i 2 de cada 10 infants passen 
més de 2 hores al dia en activitats 
d’oci sedentari. La pràctica d’activi-
tat física de manera regular millora 
la salut i la qualitat de vida, alhora 
que suposa un factor protector per 
a diferents problemes de salut crò-
nics (hipertensió, diabetis, dolors 
musculars...) i patologies (malalties 
de l’aparell circulatori i càncer, prin-
cipalment). També millora la salut 
mental. Per contra, el sedentaris-
me és el segon factor de risc de 
mort als països occidentals (més de 
3.000 morts a l’any estimades a Ca-
talunya). Segons l’OMS, la despesa 
sanitària anual d’una persona se-
dentària és 150-300 euros superior 
a la d’una persona activa. 

Per aquests motius, la Generalitat 
té en marxa diverses actuacions per 
impulsar la pràctica de l’activitat físi-
ca saludable, entre les quals desta-
quen el Pla d’Activitat Física, Esport 
i Salut (PAFES) –desenvolupat pel 
Departament de Salut i la Secretaria 
General de l’Esport–, que està inte-
grat tant en el Pla de Salut com en el 
Pla Interdepartamental de Salut Pú-
blica. En el marc del PAFES, més de 
500.000 persones han rebut con-
sells dels seus professionals sanita-
ris durant el 2015, i tots els centres 
de salut han rebut formació sobre  
com donar aquest consell. 

Per augmentar la sensibilització 
de la població, Catalunya s’adhe-
reix per setè any consecutiu al Dia 
Mundial de l’Activitat Física (DMAF), 
en una iniciativa pionera a l’estat 
espanyol.  

L’eslògan d’enguany és especial-
ment rellevant: “Infant actiu = adult 
saludable”, ja que destaca la impor-
tància d’incorporar l’activitat física 
quotidiana des de la infantesa. En 
aquesta etapa, els benefi cis es 
multipliquen, ja que l’activitat física 
afavoreix el creixement i el benes-
tar emocional i millora el rendiment 
acadèmic i la cohesió dels grups. 

SECRETARI DE SALUT PÚBLICA

DE VIDA”

TRUCS 
PER 
SER 
MÉS 
ACTIUS

INFANTS +5 ANYS ADOLESCENTS UNIVERSITARIS ADULTS

 Quan faci una hora que 
estigueu asseguts, apagueu 
la tele, deixeu la consola i 
l’ordinador i aneu a jugar!

 Per concentrar-vos i rendir més 
en els estudis, busqueu temps 
per fer exercici: caminar, córrer,
ballar, jugar un partit, etc.

Sumeu entre 8.000 i 10.000
passos al dia. Podeu fer ús d’un 
podòmetre o d’una app al mòbil.

 Aneu a comprar 
caminant a un comerç proper.  Si heu
d’anar més lluny i agafeu l’autobús o el 
metro, baixeu una parada abans.

A la feina intenteu no estar 
asseguts més d’una hora seguida.
Contragueu els músculs
de cames, esquena i abdomen mentre 
estigueu asseguts.

Jugueu amb els néts. Si,
a més, els porteu a peu a l’escola, tots hi 
guanyareu, ells i vosaltres, ja que fareu 
salut. Cada pas compta!

 Si us desplaceu en transport 
públic, baixeu una o dues parades 
abans per caminar: amb 10 
minuts n’hi ha prou!

Aprofi teu el cap de 
setmana per fer activitats
amb la família i els amics, com 
excursions i jocs de pilota.

 Apunta’t a alguna de les
activitats esportives de l’escola, 
institut o centre esportiu.

En els desplaçaments
entre els diferents equipaments 
del campus aneu a peu o en 
bicicleta.

GENT GRAN

“VOLEM QUE 
ELS MÉS PETITS 
INTERIORITZIN 
LA PRÀCTICA 
DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA EN EL 
SEU ESTIL DE 
VIDA COM
UN FET 
NATURAL”

GERARD M. 
FIGUERAS, 
SECRETARI 
GENERAL DE 
L’ESPORT

“ELS INFANTS 
APRENEN PER 
MIMETISME, 
PER TANT 
ÉS MOLT 
IMPORTANT 
QUE CREIXIN 
EN FAMÍLIES 
ACTIVES.”

ANTONI REIG, 
DIRECTOR 
DEL CONSELL 
CATALÀ DE 
L’ESPORT

Cada any el Dia Mundial de l’Activitat Física posa el focus en un aspecte prioritari 
de salut d’interès mundial. Enguany l’eslògan “Infant actiu = Adult saludable” vol 
posar en relleu la importància d’iniciar des de ben petits la pràctica d’una activitat 
física saludable i com mantenir aquest hàbit al llarg de la vida per millorar i 
preservar la nostra salut

ADULT SALUDABLE

GERARD M. FIGUERAS I ALBÀ
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CREACIÓ DE L’OMS

L’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) és un organisme de 

l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU), amb seu a Ginebra, creat amb 

la fi nalitat de promoure la millora de les 
condicions sanitàries a tot el món. 

CREACIÓ DEL 
DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA (DMAF)

El DMAF es va començar a celebrar el 6 d’abril del 2002 
a São Paulo (Brasil), gràcies a l’impuls de l’organització 
Agita Mundo. Una organització independent a la qual 

l’OMS dóna tot el seu suport i que qualifi ca com a 
essencial en la lluita contra el sedentarisme.

CIUTATS ACTIVES,
VIDA SALUDABLE!

JUNTS PER UNA VIDA 
ACTIVA I FELIÇ

JUNTS PER UNA VIDA 
ACTIVA I FELIÇ

ACTIVITAT FÍSICA
SENSE BARRERES

ACTIVITAT FÍSICA: UN GOL 
D’OR PER A LA SALUT

SEDENTARISME = MALALTIA,
ACTIVITAT FÍSICA = SALUT!

INFANT ACTIU = 
ADULT SALUDABLE

DIA MUNDIAL DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA

2010 2012 20152011 20142013 20161945

Acollirà
l’acte central

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per 7è any consecutiu Catalunya se suma a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
per celebrar avui, dia 6 d’abril, el Dia el Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) amb 
l’objectiu de sensibilitzar la població sobre l’epidèmia del sedentarisme i promoure 
l’activitat física com un element essencial per a la salut i el benestar de les persones

Cada any una comissió internacional decideix per consens el tema prioritari i l’eslògan a comunicar.

Sant Cugat celebrarà la 
jornada del Dia Mundial de 
l’Activitat Física (DMAF) amb 
un acte central el diumenge 
10 d’abril.

MARXA INFANTIL
A partir de les 9 h del matí 
es farà la 58a 
edició de la 
marxa infantil, 
que sortirà del 
Parc de Ramon 
Barnils / pla del 
Vinyet i en què 
s’informarà els 
més joves dels 
objectius de la 
jornada i es farà 
conscienciació 
de la importància 
de practicar 
activitat física.

CAMINADA 
D’ADULTS
En paral·lel, 
d’11 h a 13 h, 
coincidint amb 
les darreres 
sortides de la marxa infantil, 
es durà a terme la caminada 
d’adults, que és l’activitat 
central de la jornada, amb un 
recorregut de 4 quilòmetres, 
apte per a totes les edats, 
amb sortida del Parc Ramon 
Barnils.

Lobjectiu d’aquest dia mundial, 
que se celebra el 6 d’abril, és re-
clamar que l’activitat física, “que 
és un dret de tot ésser humà, no 
es converteixi en un privilegi”. Així 

mateix, es vol incrementar entre la població 
el coneixement dels diferents benefi cis que 
té per a la salut l’activitat física i fer créixer 
el nivell d’activitat física moderada entre els 
ciutadans.

La jornada forma part d’una iniciativa més 
àmplia de l’OMS que fa una crida a tots els 
països, regions i comunitats perquè s’esfor-
cin per tenir un compromís polític i social 
més gran per combatre les malalties cròni-
ques i de sobrepès que genera el seden-
tarisme. Aquesta organització indica que 

el 60% de la població no compleix amb la 
recomanació mínima de fer 30 minuts diaris 
d’activitat física.

L’activitat física-esportiva en l’etapa infantil 
té múltiples benefi cis, com afavorir el crei-
xement i el benestar emocional, millorar el 
rendiment acadèmic i treballar els valors 
personals i socials, entre d’altres. 

Catalunya participa en el Dia Mundial de 
l’Activitat Física des del 2010 gràcies a l’im-
puls del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut 
(PAFES) desenvolupat per la Secretaria Ge-
neral de l’Esport (SGE) i el Departament de 
Salut, amb la col·laboració de la Fundació 
Agrupació, i a través de diverses iniciatives 
de promoció arreu del territori.

ACTIVITATS 
DE L’1 AL 15 
D’ABRIL
Les activitats pre-
vistes a casa nos-
tra van començar 
l’1 d’abril, s’allarga-
ran fi ns al 15 i tenen 
l’acte central el dia 10 a 
Sant Cugat del Vallès.

El PAFES, que forma part del Pla Interdepar-
tamental de Salut Pública i del Pla Nacio-
nal de Promoció de l’Activitat Física, pretén 
millorar la salut i la qualitat de vida de les 
persones mitjançant l’activitat física.

Aquest pla actua capacitant professio-
nals de la salut i de l’esport perquè pu-
guin aconsellar en diverses situacions, 
de manera que el moviment sigui una 
eina terapèutica més. Des del PAFES, es 
col·labora amb els municipis per disse-
nyar entorns comunitaris saludables per 
a les persones que reben el consell de 
practicar activitat física.

22%

18%

16%

19%

7%

13%

5%

PARTICIPACIÓ DELS 
ANYS ANTERIORS

EVOLUCIÓ

Àmbits de les entitats

 Àmbit municipal
 Organismes 

institucionals
 Àmbit sanitari
 Àmbit educatiu
 Àmbit esportiu
 Empresa
 Altres

220.000

165.000

110.000

55.000

0

Persones

2010 2011 2012 2013 2014 2015

203.366

174.771

64.29666.356

36.890

201.892

700

525

350

175

0

 Esdeveniments /  Entitats involucrades

2010 2011 2012 2013 2014 2015

493

175

116

272
205

276

516

422
289

391

671

538

“GENÈTICA-
MENT ESTEM 
DISSENYATS 
PER 
MOURE’NS”

DRA. MARIONA 
VIOLÁN, 
COORDINADORA 
DEL PLA 
NACIONAL DE 
PROMOCIÓ 
DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA

MAICA 
RUBINAT, 
TÈCNICA DEL 
PLA NACIONAL 
DE PROMOCIÓ 
DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA

“ADOPTAR 
UN ESTIL DE 
VIDA ACTIU ÉS 
UNA DECISIÓ 
PERSONAL 
QUE ES 
POT VEURE 
ALTERADA PER 
LES PERSONES 
AMB QUI ET 
RELACIONES I 
L’ENTORN ON 
VIUS”

MERCÈ 
CONESA, 
ALCALDESSA 
DE SANT 
CUGAT DEL 
VALLÈS

“SANT CUGAT 
ÉS UNA 
POBLACIÓ 
AMB UNA 
MITJANA DE 
37 ANYS, QUE 
REALITZA 
MOLTA 
ACTIVITAT 
FÍSICA I 
QUE VOL 
EXERCIR LA 
CAPITALITAT 
DE L’ESPORT”

REGISTREU 
LES VOSTRES 
ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS 
AL FORMULARI

COM S’HI 
POT
PARTICIPAR

El REPTE 
d’enguany és 
superar les més de 
200.000 persones 
que hi van participar 
el 2015.

Per tal d’assolir 
aquest REPTE 
cal que tothom 
s’inscrigui com a 
participant.

Per registrar-s’hi 
a títol individual 
cal emplenar el 
formulari número 1.

En cas de ser una 
institució o entitat 
cal emplenar el 
formulari número 2.

CADA
ESDEVENIMENT
SUMA!

AJUDA’NS A 
INCREMENTAR 
LA PARTICIPACIÓ 
DELS ANYS 
ANTERIORS!

2002
CATALUNYA PARTICIPA 
PER PRIMERA VEGADA 

EN EL DMAF
Iniciativa pionera a l’estat 

espanyol.

DE LA POBLACIÓ 
60%
NO FA 30 MINUTS 

AL DIA 
D’ACTIVITAT FÍSICA  

SEGONS L’OMS
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ELS RISCOS  
D’UNA VIDA 
SEDENTÀRIA

BENEFICIS DE 
L’ ACTIVITAT FÍSICA

Prevé o millora les malalties cardiovasculars 
o metabòliques.
L’activitat física és molt adequada per a 
persones que tendeixen a patir o pateixen 
obesitat, hipertensió, diabetis i dislipèmia.

3

2

4

6

5

Ajuda a prevenir i tractar l’excés de pes. 
Els resultats dels estudis realitzats fi ns ara 
indiquen que caminar a ritme ràpid cada dia 
pot ser sufi cient per mantenir el pes estable.

Prevé alguns tipus
de càncer.

De 3 a 4 hores setmanals 
d’activitat física aeròbica 

redueixen el risc de càncer 
de còlon i de mama.

Prevé l’aparició de 
diabetis de tipus 2. 

Aquests efectes s’han 
observat tant en homes 

com en dones.

Contribueix a recuperar-se 
després d’una malaltia o 
intervenció quirúrgica. 

Permet moure’s amb més 
facilitat, agilitat i rapidesa.

Actualment, moltes persones pateixen 
estrès, ansietat i depressió, que afecten 
encara més els qui viuen a les ciutats. 
Fer una activitat física de manera 
regular permet reduir o eliminar aquests 
símptomes, a més de millorar l’estat d’ànim, 
l’autoconfi ança i l’autoestima. Per això és 
bo tenir una rutina i buscar una estona cada 
dia per caminar o fer altres tipus d’activitats 
físiques. També ajuda a millorar la qualitat 
del son i, per tant, a estar més descansats 
per afrontar la jornada.

Des del punt de vista social, la pràctica 
d’una activitat física també té molts 
avantatges. Així, en casos de discapacitat 
física o psíquica augmenta l’autonomia i 
la integració social. A més, intervé en la 
prevenció, el control i l’abandonament 
de comportaments perjudicials per a la 
salut com l’alcoholisme, el tabaquisme i 
la drogoaddicció. Fer caminades en grup, 
com s’aconsella, facilita el contacte amb 
la gent i permet xerrar i riure mentre es fa 
l’activitat física. 

Dur a terme una activitat física regular i en uns nivells adequats, sense excessos, aporta 
molts benefi cis físics a les persones. La llista és molt llarga: millora l’estat muscular i 
cardiorespiratori; millora la salut òssia i funcional; redueix el risc d’hipertensió, cardiopatia 
coronària, accident cerebrovascular, diabetis, càncer de mama i còlon, i depressió; 
disminueix el risc de caigudes i de fractures vertebrals o de maluc, i és fonamental per a 
l’equilibri energètic i el control de pes, entre altres aspectes. Per això, és molt important la 
prevenció, i aquí és on ens hem de conscienciar que des de ben petits hem de deixar a 
banda el sedentarisme i ser actius. Quan siguem grans ho notarem.

Millora la força, la capacitat de moviment, 
la fl exibilitat i la resistència cardiovascular. 
S’observa un gran benefi ci sobre la salut del 
cor en les persones que acumulen com a mínim 
150 minuts setmanals d’activitat física moderada.

Fa augmentar la memòria i la capacitat 
d’aprenentatge en joves i infants.
Desconnectar fent exercici els permet 
concentrar-se i rendir més en els estudis.

Millora l’estat anímic i facilita 
les relacions socials.
La pràctica d’una activitat física regular 
provoca que estiguem més relaxats i contents 
i ens protegeix de patir depressió i ansietat.

1

8

9

10

Benefi cis físics

psicològics
Benefi cis

socials
Benefi cis

Diversos estudis assenyalen 
que les persones actives 
tenen un 30% menys de risc 
de morir (per qualsevol causa) 
que les inactives i, a més, 
tenen més qualitat de vida.

FACTOR DE 
RISC DE MORT 

ALS PAÏSOS 
OCCIDENTALS

SEGON

+ DE 3.000

30,4%

MORTS L’ANY 

6 i 12 ANYS

ESTIMADES 
A CATALUNYA

TENEN EXCÉS DE PES

DELS INFANTS 

EL SEDENTARISME, 
L’ENEMIC A COMBATRE
El sedentarisme s’ha convertit en una epidèmia a tot el món, sobretot als països 
desenvolupats. Diversos estudis epidemiològics han confi rmat que la inactivitat 
és causa de malaltia

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2013-2014 (ESCA)

É s sedentària la persona que 
acumula menys de 30 minuts 
caminats al dia, menys de 8.000 
passes diàries o menys de 150 
minuts setmanals. El sedentaris-

me ja està considerat una epidèmia global, 
ja que, en termes de salut, és la segona 
causa de mortalitat deguda a les malalties 
cròniques, per darrere de la hipertensió ar-
terial i davant del tabaquisme, que produ-
eixen cada any a tot el món més de cinc 
milions de morts evitables. 

EN TERMES DE SALUT 
La inactivitat física contribueix a l’incre-
ment del nivell d’obesitat a la infància, 
l’adolescència i l’edat adulta. Segons 

l’Enquesta de Salut de 
Catalunya (ESCA) el 

22,2% de la po-
blació de 3 a 14 
anys de casa 
nostra té un 
estil de vida 
sedentari, i de-
dica de mitjana 

un mínim de 2 
hores cada dia a 

mirar la televisió o a jugar amb videojocs, 
entrar a l’ordinador o consultar l’internet. 
Això fa que el 30,4% de la població de 6 
a 12 anys tingui excés de pes (el 28,6% 
de les nenes i el 32,2% dels nens). El 
18,7% tenen sobrepès, mentre que l’11,7% 
tenen obesitat.

Així, les persones que mantenen uns nivells 
raonables d’activitat, especialment en l’edat 
adulta i la vellesa, tenen menys probabili-
tats de patir malalties cròniques o una mort 
prematura. I a més dels benefi cis físics, tam-
bé n’hi ha de psicològics i socials.

EN TERMES DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 
El fet de promoure el transport actiu, com 
caminar i anar en bicicleta, i d’utilitzar el 
transport públic pot reduir la contamina-
ció nociva de l’aire i les emissions de gas 
d’efecte d’hivernacle, les quals també 
són conegudes perquè tenen un efecte 
negatiu en la salut.

EN TERMES ECONÒMICS
La inactivitat física afecta substancial-
ment els costos directes i indirectes dels 

serveis de 
salut i té un impacte sig-
nificatiu en la productivitat. Cal tenir en 
compte els importants costos econò-
mics per malaltia, absentisme laboral o 
en els sistemes de salut. Una dada gens 
menyspreable és que es calcula que els 
costos mèdics de les persones actives 
són un 30% inferiors als que ocasionen 
les inactives. Així, les persones sedentà-
ries tenen un cost anual d’entre 150-300 
euros per any, segons l’OMS.

DADES PUBLICADES
A LA REVISTA MÈDICA

THE LANCET

MORTS
PREVISIBLES

AL MÓN

5,3 MILIONS

“ LA CLAU ÉS 
FER SENZILLES 
LES OPCIONS  
SALUDABLES” 

DRA. CARMEN 
CABEZAS, 
SUBDIRECTORA 
GENERAL DE 
PROMOCIÓ DE 
LA SALUT

Facilita el descans i la qualitat del son.
Disminueix el risc de patir insomni i 
interrupcions del son. L’apnea és un dels 
trastorns del son que limiten més la qualitat 
de vida.

7
Millora la salut
articular i òssia.

D’una banda,  millora el 
metabolisme de l’os i 

n’evita el deteriorament 
i, de l’altra, disminueix 
el risc de fi ssura òssia 

i de patir caigudes 
ja que millora la 

fl exibilitat, l’equilibri i la 
coordinació.

Benefi cis

serveis de 
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FEM SALUT CAMINANT
30 MINUTS CADA DIA 
COM A MÍNIM
S’han dissenyat més de 800 rutes saludables en uns 300 municipis d’arreu de 
Catalunya, que sumen en total més de 2.700 quilòmetres i han estat validades 
prèviament per tècnics del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)

Els experts recomanen que cada dia 
caminem una estona, per fer salut, 
però a la vegada per combatre el 
sedentarisme. El mínim recomanat 
són uns 30 minuts diaris. Una bona 

eina per fer-ho són les més de 800 rutes sa-
ludables de 300 municipis de Catalunya, en 
les quals el recorregut per caminar assegura 
la dosi d’activitat física diària que es necessita. 

Aquests recorreguts poden ser urbans, periur-
bans i naturals, són de nivell fàcil o moderat i 
estan a l’abast de tothom. Tots tenen algun va-
lor afegit: poden tenir interès històric i patrimo-
nial, estar situats en indrets especialment inte-
ressants o de medi natural, o seguir el trajecte 
d’antigues vies de ferrocarril, canals, camins 
públics, camins de ronda, senders... També 
són transitables en bicicleta.

Són recorreguts validats com a saluda-
bles, amb totes les característiques tècni-
ques per ser assumibles. Es poden fer sol 
o acompanyats, si és així serà una bona
oportunitat per socialitzar-nos. Un element 
important per fer algunes d’aquestes rutes 
saludables són els caminadors experts, 
unes persones que n’animen d’altres, es-

pecialment gent gran, a sortir de casa, a re-
lacionar-se, i tot això amb el suport de pro-
fessionals de l’exercici físic i la salut.

CONSELLS PER A UNA CAMINADA
•Utilitzeu roba còmoda i calçat adequat.
•Escalfeu i feu estiraments, per evitar
lesions. 
•Porteu aigua i aneu bevent de manera
regular. 
•Heu de caminar a una velocitat que
permeti parlar sense difi cultats. 
•Després dels àpats eviteu fer una activitat
intensa.
•Eviteu temperatures extremes.
•Eviteu les hores de màxima insolació,
i poseu-vos protecció solar. 
•Porteu rellotge.
•Podeu mesurar els passos amb un podòme-
tre, o una app al telèfon mòbil. Controlareu la 
distància i el progrés que aneu fent. 
•Respecteu les normes de seguretat viària,
a més de l’entorn i el medi natural. 
•En cas d’accident, truqueu al 112, telèfon
gratuït d’emergències. 

MÉS INFORMACIÓ:
esports.gencat.cat/rutessaludables

RUTES SALUDABLES

Com va convertir-se en 
caminador expert?
Feia temps que caminava pel meu 
compte, però després de superar 
uns problemes de salut els pro-
fessionals del CAP d’Almacelles, 
la població on visc, em van con-
vidar a ser físicament actiu i en-
grescar altra gent del poble a fer 
activitat física, sobretot a caminar.

Quina és la seva funció?
Animar la gent a caminar. Tenim 
un grupet d’entre 10 i 12 persones 
que caminem una hora els dilluns 
i dimecres, i fem entre 4 i 5 quilò-
metres a un ritme tranquil. A més, 
cada 15 dies quedem amb la gent 
del CAP per caminar. Aquell dia 
ens ajuntem més de 20 persones.

Quina edat tenen?
El meu grupet, que primer era de 
4 persones i ara ja és de 12, sol 
ser de gent gran, amb una mitjana 
de 60 anys. Jo, per exemple, tinc 
66 anys.

Cada quan s’ha de caminar?
El més recomanable és cada dia. 
És molt important fer estiraments 
abans i després de caminar.

Donen molts consells a la gent?
Sí. Els caminadors experts insis-
tim molt en aspectes com el cal-
çat o la indumentària que s’ha de 
portar, i també en la respiració. 
Són detalls que s’han de tenir en 
compte.

ENTREVISTA

“M’AGRADA 
ANIMAR 
LA GENT A 
CAMINAR”
MIQUEL SIMÓN

CAMINADOR EXPERT

XARXES SOCIALS

facebook.com/DMAF2016

DMAF2016#
@DMAF2016

“MAI NO ÉS 
TARD PER 
APRENDRE 
A CAMINAR, 
JO N’ESTIC 
REAPRENENT 
ALS 
CINQUANTA”

CARLES 
CAPDEVILA, 
DIRECTOR 
FUNDADOR
DEL DIARI 
‘ARA’

DR. SEBASTIÀ 
MAS, 
PROFESSOR DE 
L’INEFC I TÈCNIC 
ESPORTIU

“AMB ELS 
CAMINADORS 
EXPERTS 
D‘’APADRINA 
UN SEDENTARI’ 
DONEM EINES A 
LES PERSONES 
GRANS PERQUÈ 
SURTIN DE CASA, 
ES RELACIONIN, 
S’HO PASSIN BÉ I 
FACIN POBLE TOT 
FENT EXERCICI 
FÍSIC”




