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Quin era l'objectiu del projecte? 

Explorar els factors dietètics que s'associen a la prevalença i la incidència de l'obesitat 

infantil. 

 

Què han descobert? 

1. La dieta, als 7 anys, es pot mesurar amb una eina fiable i vàlida com ara el 

qüestionari de freqüència d’aliments, de 46 ítems.  

2. Una major adherència a la dieta mediterrània durant l’embaràs s’associa a un risc 

menor de tenir un nen amb un patró de creixement accelerat des del naixement fins 

als 4 anys. 

3. Una major adherència a la dieta mediterrània durant l’embaràs no s’associa a un risc 

major  cardiometabòlic als 4 anys. 

4. El consum alt de greixos transindustrials no naturals està associat a una prevalença 

major de sobrepès (inclosa l’obesitat) als 4 anys. 

5. El consum de begudes ensucrades, especialment sucs, s’associa a una major 

prevalença d’obesitat als 4 anys. 

6. Un indicador de factors d’estils de vida, entre els quals s’inclou un patró mediterrani, 

no està associat a un pitjor desenvolupament neuropsicològic als 4 anys. 



7. Una major adherència a la dieta mediterrània als 4 anys no s’associa a una major 

prevalença de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal als 4 anys, però sí a una major 

incidència de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal als 8 anys. 

8. Una alta adherència a un patró d’estil de vida saludable als 4 anys redueix el risc de 

sobrepès, obesitat i obesitat abdominal. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Ajudarà a prevenir l’obesitat infantil, amb el foment i el seguiment d’una dieta 

mediterrània en la població infantil. Per això, hem preparat un vídeo informatiu per a la 

població infantil, amb consells per evitar el consum d’aliments rics en greixos trans, 

com ara la rebosteria industrial o els aliments fregits i el consum de begudes 

ensucrades. 

 

  


