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Quin era l’objectiu del projecte? 

Estudiar l’associació de l’entorn urbà (contaminació de l'aire, espais verds, entorn 

social, espais construïts, aliments no saludables) i l’obesitat infantil en tres poblacions 

d'estudi úniques i complementàries. 

 

Què han descobert? 

Hem demostrat que la prevalença de sobrepès i obesitat es va reduir lleugerament a 

tots els sexes i franges d'edat entre el 2006 i 2016. Tot i això, va augmentar a les 

àrees urbanes més desfavorides i en infants de nacionalitats no espanyoles. A les 

zones de menor nivell socioeconòmic, els nivells de sobrepès i/o obesitat van 

augmentar lleument, mentre que a les àrees més riques hi va haver una reducció 

important, augmentant així la bretxa de desigualtat. En tres estudis diferents més vam 

observar que l’exposició a la contaminació atmosfèrica en els primers anys de vida pot 

estar associada a un petit augment en l’índex de massa corporal (IMC) d’infants fins als 

cinc anys, i que pot augmentar el risc de desenvolupar obesitat durant la infància. 

Aquestes associacions han estat més fortes en infants que viuen en àrees 

desafavorides, i s’ha comprovat que els nivells de contaminació atmosfèrica a les 

escoles podria augmentar el risc de tenir obesitat infantil. Altres factors urbans, com 

ara la densitat de població, han estat associats a un augment de l’IMC, mentre que els 



 

espais verds i l’ús del sòl han estat associats a una disminució de l’IMC. Finalment, 

també s’ha percebut que les àrees urbanes amb un nivell més alt de contaminació 

atmosfèrica, soroll i trànsit, entorns alimentaris no saludables, i amb els nivells més 

baixos d’àrees verdes, tenien més probabilitats d’estar associades al sobrepès i a 

l’obesitat infantil durant l’edat escolar (9-12 anys).  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Els programes de prevenció i promoció destinats a reduir els nivells d'obesitat infantil 

poden considerar-se entre les prioritats més importants de salut pública a tot el món. 

Els professionals d'atenció primària poden tenir un paper clau en la prevenció de 

l'obesitat infantil a Catalunya, especialment en edats primerenques, ja que els nostres 

resultats mostren que el pic de major incidència se situa al voltant dels 6-7 anys. Els 

professionals de la salut podrien intervenir identificant els infants amb sobrepès a una 

edat primerenca, a més de proveir les famílies d’informació sobre les conseqüències 

per a la salut de l'obesitat infantil i promoure estils de vida saludables enfocats a la 

prevenció de l'obesitat infantil. Els nostres resultats suggereixen que la contaminació 

atmosfèrica pot influir en el pes durant la infància. L'exposició a la contaminació 

atmosfèrica està molt estesa a tot el món i les conseqüències per a la salut a llarg 

termini de l'obesitat infantil són clares; per tant, fins i tot petits augments en el risc 

d'obesitat infantil associats amb l'exposició a la contaminació atmosfèrica serien 

importants per a la salut mundial. I no oblidem que la contaminació atmosfèrica també 

s'ha associat amb molts altres resultats de salut adversos als infants i l'edat adulta. Per 

tant, la reducció de la contaminació atmosfèrica no només pot prevenir l'excés de pes 

als infants, sinó que també milloraria la salut general a tot el món. La nostra evidència 

també emfatitza la necessitat d'enfocar les polítiques de reducció de la contaminació de 

l'aire durant les etapes primerenques de la vida, a les poblacions més desfavorides i al 

voltant de les escoles. Finalment, per fer ciutats més saludables no nomes s’ha de 

reduir la contaminació però es necessari reduir també els nivells de soroll, augmentar 

els espais verds i millorar els nivells d'activitat física, entre altres accions. 


