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Facilitació d’entorns 
promotors de Salut 

Millora de l’accés a la 
informació en 

alimentació i salut  

675 establiments | 153 municipis| 100.213 comensals 

169 establiments

6.688 informes de revisió de menús

• Actualització basada en l’evidència. 
• Revisió i consens amb 22 professionals (nutrició, 

pediatria, docència, pedagogia, salut pública).
• Edició i presentació de guia i tríptic  (6.000 guies i 

50.000 tríptics).
• Realització de 42 seminaris presencials per a 

professionals implicats (2.500 assistents).
• Elaboració de document amb les 60 preguntes més 

freqüents (PMF) sorgides durant els seminaris. 

• Actualització basada en l’evidència.
• Revisió i consens amb 33 professionals (docència, 

pedagogia, nutrició, salut pública, AFAS, AC).
• Edició i presentació de guia (versió digital).
• Realització de 32 seminaris presencials per a 

professionals implicats (1.750 assistents, pendents 
seminaris programats).

• Pendent elaboració de document amb les preguntes 
més freqüents (PMF) sorgides durant els seminaris i 
tríptic. 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisioprogramacions_menusescolars/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/Alimentacion_0-3_2016.pdf
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Petits canvis sumen salut



Per què?

Efectes sobre el medi ambient i l’entorn

• Consum ↓ a les recomanacions • Consum inadequat • Consum ↑ a les recomanacions

+
• Evidència científica dels seus 

beneficis
• Evidència científica dels seus 

beneficis

• Evidència científica dels seus 

perjudicis



• Fruita:1 ració/dia aprox.

Recomanació mín. 3 racions/dia

• Hortalisses: ½ ració/dia aprox. 

Recomanació mín. 2 racions/dia

• Llegums: menys d’1 ració/set.

Recomanació mín. 3-4 racions/set.

• Fruites seques: 1,6 g/dia

Recomanació 20-25 g de 3 a 7 vegades/set.

CONSUM BAIX

Font: ENALIA 2, AECOSAN



• 19,3% no realitza AF suficient 

Recomanació mín. 150 min/setm.

• 28,3% passa ≥8 hores assegut/dia (32,8% 15-44 anys)

SEGUIMENT BAIX

Font: ESCA 2017



• Aigua begudes ensucrades o alcohòliques

• Aliments integrals aliments refinats

• Oli d’oliva verge altres olis i greixos

ALTERNATIVES MÉS SALUDABLES

• Aliments de temporada i proximitat:
+ frescos, gustosos i econòmics

↑ desenvolupament rural

- impacte ambiental



• Aigua begudes ensucrades o alcohòliques

− Sucs: 50 ml/dia

− Begudes ensucrades: 70 ml/dia

− Begudes alcohòliques: 104 ml/dia

CONSUM INADEQUAT

Font: ENALIA 2, AECOSAN



• Aliments integrals aliments refinats

− Pa blanc: 62 g/dia 

− Pa integral: 5,5 g/dia

CONSUM INADEQUAT

Font: ENALIA 2, AECOSAN



• Sal: 9,8 g/dia 
Recomanació <5 g/dia

• Sucres: 35 g/dia (8% de les calories diàries)
48 g/dia (6m-17a)) (10,4% calories diàries)
53 g/dia (3-9 anys) (12% calories diàries)

Recomanació 5-10% de les calories diàries 

• Carn vermella i processada: 266 g/setmana carn 
vermella i 32 g/dia de carn processada

Recomanació <200 g/setmana
• Aliments ultraprocessats: 1/3 de les calories diàries

Recomanació “com menys millor”

CONSUM ELEVAT

Fonts: AECOSAN, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29277837



• Aliments ↑ nutrients i compostos beneficiosos.

• ↓ risc de malalties cròniques (MCV, obesitat, diabetis, càncer...).

BENEFICIS

• Aliments ↓ nutrients beneficiosos i ↑ compostos de risc.

• ↑ risc de malalties cròniques (HTA, MCV, obesitat, diabetis, càncer...).

RISCOS DEL CONSUM ELEVAT



Estructura de la guia



Com?

1. Revisió de l’evidència científica existent.

2. Experiència adquirida en els darrers anys en el marc del PAAS.

3. Consulta de guies d’altres països (guia de Suècia i de França) amb les 

corresponents adaptacions al nostre entorn social, prioritats, producció i 

disponibilitat.

4. Aportacions  i suggeriments d’un nombrós grup de professionals, a qui s’ha 

consultat i que han revisat la guia i el cartell.

Grup de revisió i assessorament:

• 52 professionals dels àmbits de la nutrició, la salut, la seguretat alimentària,

la sostenibilitat i el consum, l’educació, la pediatria, la comunicació, etc.

• 7 universitats, 6 Departaments, 8 societats científiques i col·legis professionals,

6 entitats i fundacions.





Estratègies de difusió i distribució

Edició en paper dels 2 models de cartell i la guia

Edició en paper de fullet/resum

(versió en castellà)

Distribució a centres de salut, centres educatius,

municipis, biblioteques, etc.

Vídeo

Seminaris de presentació en diferents municipis 

de Catalunya (25 en previsió)

Elaboració de nous materials

CANAL SALUT / ASPCAT

http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici
https://www.youtube.com/watch?v=yNGn8uzJqZ8


https://www.youtube.com/watch?v=yNGn8uzJqZ8


https://www.youtube.com/watch?v=yNGn8uzJqZ8



