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El risc de diabetis disminueix amb la disminució de pes 

 

Fins i tot una pèrdua de pes del 5% del pes corporal inicial pot ser suficient per a 
disminuir el risc de diabetis entre els pre-diabètics. Perdre un 5-10% del pes corporal 
actual pot prevenir la diabetis tipus 2 en gairebé 6 de cada 10 persones. 

 

Els estudis fets a Finlàndia, Estats Units i els Països Baixos en que els participants rebien 
una intervenció sobre els estils de vida han demostrat que és possible disminuir el risc 
de diabetis  gairebé un 60%, si es compleixen els objectius del programa. 

 

A Finlàndia , no en l’estudi sinó en la vida real, es va aconseguir una reducció del risc de 
desenvolupar la diabetis de gairebé el 70%. 

 

La manera més sensata de controlar el pes és fent petits canvis i perdent pes lentament 
i gradualment, amb el temps. No cal passar gana o canviar el conjunt d’hàbits 
d’alimentació i exercici; això no és intel·ligent.  

 

Les dietes de moda i les dietes io-io no són adequades. Poden donar resultat a curt 
termini, però probablement es recuperi el pes que es perd: això no és saludable, ja que 
es perd greix i teixit muscular quan es perd pes, i al recuperar-lo, és probable que sigui 
més greix que múscul. 

 

Menjar és una tasca molt complicada, que es veu afectada per molts aspectes.  

 

Alguns dels factors que afecten el comportament alimentari i l’elecció d’aliments son: 

 

- Regulació biològica, per exemple el nostre balanç entre consum i despesa 
d’energia 

- Entorn: anuncis, olor, aliments a la vista 

- Factors psicològics: sentiments, actituds, estat d’ànim. 

- Pensament conscient i inconscient 

- Coneixements i habilitats 

- Gustos i preferències  
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Actualment tenim el menjar disponible en abundància. És per això que a més de la 
regulació biològica, altres factors tenen un paper molt important en el comportament 
alimentari i l’elecció d’aliments.  

 

Per exemple, si algú menja xocolata quan se sent cansat, no servirà de res dir-li a la 

persona que no mengi més xocolata. Pot ser útil observar els factors que fan que la 

persona estigui cansada i canviar-los (per exemple, dormir més, fer un passeig a l’aire 

lliure, etc.) 

 
Els menjars regulars i adequats són la base de tots els programes de control de pes (o 
ho haurien de ser). És important menjar el suficient per tal de controlar el pes i viure 
sense grans pulsions.  
 

És important menjar el suficient. Ingerim grams i volum d’aliments, no quilocalories, 
per la qual cosa és vital canviar el contingut dels àpats per a disminuir el contingut 
d’energia i mantenir el volum, o bé augmentar-lo.  

 

La clau està en afegir molta fruita i verdura, quantitats moderades de productes lactis 
baixos en greix, grans integrals i llegums. 

 

Hi ha alguns estudis sobre la gana i l’ànsia per menjar segons la qualitat dels aliments 
consumits.  

 

Hi ha una diferència entre la qualitat de la gana en funció de la densitat de nutrients 
dels aliments consumits: com i en quin lloc del cos sent la gana. Si mengem aliments de 
bona qualitat i obtenim els nutrients suficients, el cos ho sabrà, “demanarà” menys 
aliments i la gana no serà tan gran. I l’ànsia per menjar tampoc serà tan freqüent, per 
bé que encara hi haurà espai per a algunes llaminadures. Però els aliments buits de 
nutrients (com els dolços, les begudes ensucrades, els cereals refinats, molts menjars 
ràpids, etc) ens faran menjar més i tindrem més ànsia, perquè estan desproveïts de 
nutrients i el cos no n’obté suficient quantitat. No tot el menjar ha de ser ric en 
nutrients, però seria bo que la major part ho fos.  

 

Recordeu: el 80:20, el vuitanta per cent bo i el vint per cent no tan bo, és suficient. 

 

També pot ser d’ajuda: menjar més lentament; deixeu els coberts mentre mastegueu; 
mastegueu bé. 

 

Molt important parlar una mica de l’alcohol 

  
L’ alcohol té un alt contingut d’energia, 7 kcal/gram 
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Exemples: 

 

Una ampolla de cervesa, 4,5 % (33 cl): 120–150 kcal 

Una ampolla de cervesa, 7-8 % (33 cl): 200–250 kcal 

Un got de vi blanc o negre (12 cl): 75 kcal 

Un got de vi blanc dolç (12 cl): 115 kcal 

Una copeta d’alcohol d’alta graduació (conyac, whisky, vodka) (4 cl): 90 kcal 

Una copa de crema de licor (4 cl): 120 kcal 

Una copa de licor (4 cl): 100 kcal 

Una ampolla de sidra seca (33 cl):120 kcal 

Una ampolla de sidra dolça (33 cl): 170 kcal 

Una ampolla de sidra light (33 cl): 90 kcal 

 

Un altre exemple de que les petites coses son importants 

1 galeta extra / dia  = 50 kcal extra/ dia  = 18250 kcal / any = (+) 2’5 kg/any 

15 min caminar extra / dia = - 50 kcal / dia = - 18250 kcal / any = (-) 2’5 kg/any 

 

Per últim, recordar sempre que hem de fixar-nos objectius intel·ligents (SMART) 

Cal saber què voleu fer i mesurar què heu fet. Podeu aconseguir objectius intel·ligents, 

però, per desgràcia, també podeu fer eleccions imprudents. Si els vostres objectius són 

massa ambiciosos, massa difícils o no són el tipus d’objectiu que realment voldríeu que 

fos, el vostre èxit serà escàs. Per això hi ha diverses regles mnemotècniques que us 

podem ajudar a posar objectius intel·ligents.  

Específic (Specific): què, com, on, quan, amb qui ho penseu fer  

Mesurable (Measurable): cal que sigueu capaços de mesurar el vostre èxit  

Assolible (Achievable): establiu petits objectius que pugueu assolir –sempre podeu 

establir-ne de nous un cop hagueu assolit els previs  

Pertinent (Relevant): fixeu-vos objectius que us facin sentir bé i que siguin adients per 

a assolir l’objectiu últim  

Oportú (Timely): fixeu-vos objectius que ara per ara siguin rellevants i poseu-vos un 

termini  

Exemple:  

El meu objectiu és prendre fruita i verdura (3-5 peces): 

• Específic: Us menjareu una peça de fruita a la tarda a la feina. Compreu 5 peces de 

fruita els dilluns al matí i així ja en tindreu per a tota la setmana. Poseu-les al calaix de 

la feina, per tal de no oblidar-les. També podeu configurar una alarma per al mòbil que 

us ho recordi. 
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• Mesurable: En acabar la setmana us haureu menjat totes les fruites (si us en heu 

deixat alguna, és que no ho heu aconseguit).  

• Assolible: Aquesta és la vostra meta per al primer mes. No heu de canviar res, ja que 

de totes maneres aneu a la botiga de queviures cada dilluns al matí. Encara us podeu 

prendre la barra de xocolata a les tardes. L’únic extra és la fruita.  

• Pertinent: Menjar més fruita i verdura és important per a vosaltres, ja que n’heu 

menjat molt poca fins ara. Penseu que la fruita us animarà si esteu cansats/des.  

• Oportuna: Aquesta és una bona manera de començar, ja que les jornades de treball 

són molt regulars. Per això us doneu un termini d’un mes, per a poder tenir èxit. 

 


