
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

  
El 43% dels nostres escolars entre set i vuit anys tenen sobrepès 

 
 

• Espanya ocupa un dels primers llocs a Europa en prevalença d'obesitat 
infantil. 
 

• Les persones amb sobrepès tenen un risc d’entre un 30% i un 40% més 
elevat de patir un accident cerebrovascular o d’una malaltia cardíaca. 

 
Coincidint amb l'inici del curs escolar, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
juntament amb el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid i Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Fisioterapeutes de Navarra, i dins de la campanya “12 mesos, 12 consells de salut”, 
han decidit alertar sobre el que ja es pot considerar una epidèmia: el sedentarisme que 
afecta la població infantil.  

Així, a través del videoconsell s’ofereixen indicacions pràctiques per fer front a aquest 
problema, atès que Espanya ocupa un dels primers llocs a Europa en prevalença 
d'obesitat infantil. Hi ha dades que ens indiquen que el 43% dels nostres escolars 
entre set i vuit anys tenen sobrepès i que amb 9 anys passen, de mitjana, una hora i 
mitja diària veient la televisió, i fins a 2 hores durant l'adolescència. Aquestes dades 
són molt importants si tenim en compte que les persones amb sobrepès tenen un risc 
d’entre un 30 i un 40% més elevat de patir un accident cerebrovascular o d’una 
malaltia cardíaca. 

Per evitar que el sedentarisme es perpetuï, els fisioterapeutes recomanen limitar les 
activitats sedentàries dels menors a una hora al dia com màxim. Amb aquesta finalitat 
conviden als adults a fer regals que estimulin l'activitat física, a canviar les activitats 
familiars sedentàries per activitats físiques en família, a no col·locar una televisió a 
l'habitació dels infants i a no mirar-la mai durant els àpats.  
 
A més, demanen controlar l’ús dels videojocs i, en cas que els nens hi juguin, animar-
los a triar aquells que estimulin el moviment físic.  
 
En aquest sentit, el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Sr. Manel 
Domingo, afirma que “és fonamental l’activitat física durant el pati i després de les 
classes per tal d’eliminar el sedentarisme de les aules”. Afegeix, també, que “la 
càrrega de les motxilles escolars no ha de superar mai el 15% del pes de l’infant, 
incloent-t’hi el material escolar, i tant els nens com el professorat han de saber quina 
és la postura adequada per potenciar al màxim l’ergonomia de la cadira”.  
 



En cas de no atendre aquestes recomanacions podrien aparèixer símptomes com 
mals d’esquena, sobretot als trapezis i a la zona mitja de la columna vertebral. 
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