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Resum 
L’ob jec tiu d’a quest ar ti cle és con èi xer

els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca ha bi tual en

una po bla ció con cre ta, la po bla ció adul -

ta d’Osca, d’e dats com pre ses en tre els

20 i els 64 anys, i pre tén de de tec tar

quins sec tors de po bla ció pre sen ten ín -

dexs d’ac ti vi tat fí si ca bai xos. Per fer-ho,

es va uti lit zar el Qües tio na ri d’Acti vi tat

Fí si ca de Temps lliu re (AFTL) Tue ro

(1998), que re gis tra la des pe sa ener -

gètica, tant en ac ti vi tats de temps lliu re

com domè sti ques. Els re sul tats tro bats

re flec tei xen que la dona pre sen ta una

des pe sa energ èti ca to tal (DET) més

gran, i una ma jor des pe sa energ èti ca

en temps lliu re (DETL), en ca ra que en

aquest úl tim cas les di ferè ncies no són

sig ni fi ca ti ves. D’a cord amb els re sul tats

ob tin guts, el 31,3 % de la po bla ció

adul ta d’Osca, és se dent ària, i la ma jor

taxa d’i nac ti vi tat es tro ba en tre els

25-39 i 50-59 anys. 

Introducció 

La cons ta ta ció cien tí fi ca dels be ne fi cis

que re por ta l’ac ti vi tat fí si ca ha bi tual per

a la sa lut, en tre els quals es tro ba la me -

nor in cidè ncia de ma lal ties car dio vas cu -

lars, hi per ten sió, os teo po ro si (USA De -

part ment of Health and Hu man Ser vi ces

1996), i dels ris cos de la inac ti vi tat fí si ca 

(Sa llis i Owen 1998), ha ge ne rat una

enor me preo cu pa ció so cial i po lí ti ca, que 

ha do nat com a re sul tat el fo ment de pro -

gra mes i es tratè gies de pro mo ció de la

sa lut que con sis tei xen a ac tuar so bre els

de ter mi nants d’a ques ta, tot ca pa ci tant

els sub jec tes per aug men tar el con trol

so bre la pròpia sa lut i con di cions de vida

(De vís 2001). 

L’ac ti vi tat fí si ca (AF) es pot clas si fi car

te nint en comp te di fe rents cri te ris (ti pus

d’ac ti vi tat, in ten si tat, mas sa mus cu lar

mo bi lit za da, etc.). Din tre de la com ple -

xi tat del me su ra ment de l’AF, so bre tot

en grans po bla cions, aques ta pot fer-se,

bé si gui des cri vint els pa trons d’AF, o bé 

me su rant la des pe sa energ èti ca (DE)

 derivada de l’ac ti vi tat es men ta da. Han

es tat des crits més de 30 mèto des per

me su rar l’AF. Tots ells pre sen ten avan -

tat ges i in con ve nients, se gons la si tua -

ció i la po bla ció es tu dia des. En grans

po bla cions és di fi cul tós d’ob te nir es ti -

ma cions vàli des de l’AF, i és ine vi ta ble

la uti lit za ció de mèto des d’au to in for me, 

que re gis tren tant l’AF dià ria ha bi tual,

com l’AF en pe río des més llargs de

temps. Din tre dels mèto des de me su ra -

ment de l’AF (di rec tes i in di rec tes), al

nos tre país, exis tei xen dos qües tio na ris

va li dats que pro por cio nen una me su -

ra quan ti ta ti va d’a ques ta: el Min ne so ta

Lei su re Time Physi cal Acti vity Ques tion -
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Abstract

The pur pose of this re search is to dis cover the 

lev els of reg u lar phys i cal ac tiv ity in adult

pop u la tion of Huesca, in the age range 20 to

64 years and also try ing to de tect those

poblational sec tors who have low lev els of

phys i cal ac tiv ity. The free time phys i cal

ac tiv ity ques tion naire (AFTL) Tuero (1998),

that reg is ters the en ergy spent in free time

ac tiv i ties as well as in do mes tic ones, was

used in this study. The re sults con clude that

women have a higher to tal en ergy spent (GET), 

and a higher en ergy spent for free time

ac tiv i ties (GETL), though in this case the are

not sig nif i cant dif fer ences. Fol low ing the

re sults, 31,3% of the adult pop u la tion in

Huesca are sedentaries, be ing the most

in ac tive those who are in the age range 25 to

39 and 50 to 59 years

Key words

Mea sure ment, Ha bit ual phys i cal ac tiv ity,

En ergy ex pen di ture, Health pro mo tion
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Des pe sa energ èti ca, Pro mo ció de la sa lut
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nai re, (Tay lor, 1978) i un qües tio na ri

d’AF re cent, (Tor mo et al., 1995). Mit -

jan çant aquests qües tio na ris po dem

con èi xer, doncs, la DE de l’AF i a més a

més di fe ren ciar i ca te go rit zar aques ta

DE se gons la in ten si tat de l’AF de sen vo -

lu pa da (lleu ge ra, mo de ra da i in ten sa).

Aques ta in for ma ció és re lle vant, per què

la re la ció en tre la quan ti tat i in ten si tat

d’AF i la sa lut és un tema con tro ver tit,

que la in ves ti ga ció cien tí fi ca no ha es -

cla rit en ca ra. 

Esta blir pro gra mes i es tratè gies de pro -

mo ció de l’ac ti vi tat fí si ca que si guin efi -

ca ços per a la sa lut de la po bla ció, exi -

geix di ver ses actuacions: 

n Con ti nuar in ves ti gant so bre les re la -

cions en tre l’ac ti vi tat fí si ca i la sa lut, 

con si de rant-ne no so la ment els be -

ne fi cis sinó tam bé els ris cos, des de

tres pers pec ti ves in te rre la cio na des:

pre ven ti va, te rap èu ti ca i de be nes -

tar. Això ens per metrà de fer orien -

tacions per ti nents, res pec te a la ti -

po lo gia de la pràcti ca sa lu da ble a

rea lit zar. 

n Diagnòstic de ne ces si tats. Cal con èi -

xer les ne ces si tats reals de la po bla -

ció, cosa que pas sa per de ter mi -

nar-ne els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca

 habitual i con èi xer quins són els fac -

tors que po den es tar in fluint en la no

pràcti ca en de ter mi nats sec tors de

po bla ció. 

n Dis seny i po sa da en pràcti ca dels pro -

gra mes. 

n Ava lua ció dels di fe rents ni vells de la

pro gra ma ció: im pac te, pro cés, re sul -

tats. 

El nos tre tre ball se si tua din tre de la fase

de diagnòstic, i con sis teix en un es tu di

epi de miolò gic des crip tiu, l’ob jec tiu del

qual és con èi xer els ni vells d’ac ti vi tat fí si -

ca ha bi tual en una po bla ció con cre ta, la

po bla ció adul ta d’Osca, d’e dats com pre -

ses en tre 20 i 64 anys, i pre tén de de tec -

tar quins sec tors de po bla ció pre sen ten

ín dexs d’i nac ti vi tat fí si ca, cap als quals

adre çar po lí ti ques i es tratè gies de pro mo -

ció de l’AF. 

Mètodes 
Sub jec tes

La mos tra uti lit za da en el nos tre es tu di,

és re pre sen ta ti va de l’u ni vers de sub jec -

tes adults de la ciu tat d’Osca, d’e dats

com pre ses en tre 20 i 64 anys. Con si de -

rats els ob jec tius de l’es tu di, s’es ti ma ac -

cep ta ble un error de mos trat ge màxim de 

+/– 5 % (amb un ni vell de con fian ça del

95,5 %). Aques tes con si de ra cions van

de ter mi nar una di men sió mos tral de

397 sub jec tes. Mal grat tot, con si de rant

els cri te ris de se lec ció in di cats, es va de -

ci dir d’aug men tar la mos tra en 50 uni -

tats més, en pre vi sió de pos si bles in com -

pli ments o pro ble mes. Per tant, la mos tra 

de fi ni ti va va ser de 447 per so nes. La se -

lec ció de la mos tra es va es ta blir com bi -

nant un mos trat ge pro ba bi lís tic i no pro -

ba bi lís tic. La se lec ció de la mos tra es va

rea lit zar se guint aques tes fa ses: en una

pri me ra fase es va uti lit zar un mos trat ge

alea to ri per ru tes i ha bi tat ges, se gons els

cri te ris que pro po sa Orte ga (1987). De

les 600 en tre vis tes rea lit za des, es van

ob te nir 150 sub jec tes que van vo ler par -

ti ci par en l’es tu di. En una se go na fase es

va por tar a ter me un mos trat ge per con -

glo me rats en punts cen trals, rea lit zats

als su per mer cats, mer cats, pla ces, uni -

ver si tat i cen tres de sa lut de la ciu tat. En

aques ta fase es van ob te nir 250 sub jec -

tes que van par ti ci par en l’es tu di, de les

535 en tre vis tes rea lit za des. En una ter -

ce ra fase i per com ple tar la mos tra vam

re có rrer a grups or ga nit zats triats aleatò -

ria ment, te nint en comp te les quo tes as -

sig na des se gons sexe i edat. Aquests

grups organitzats van ser, concretament:

una empresa de neteja, una associació

de veïns i un club social. En aquesta fase

es van obtenir 47 persones que van voler

col·la bo rar en l’estudi. 

Instru ment

L’ins tru ment uti lit zat per va lo rar els ni -

vells d’ac ti vi tat fí si ca o des pe sa energ èti -

ca, és el Qües tio na ri d’Acti vi tat Fí si ca

de Temps lliu re (AFTL) Tue ro (1998).

Aquest qües tio na ri és una adap ta ció

del qües tio na ri Min ne so ta Lei su re Time

Physi cal Acti vity Ques tion nai re (MLTAQ),

(Tay lor et al., 1978), que Elo sua, Ma rru -

gat et al., (1994), van adap tar i van

 validar per a la po bla ció es pan yo la. L’ad -

mi nis tra ció del qües tio na ri s’ha rea lit zat

mit jan çant en tre vis ta per so nal, con cre ta -

da (dia, lloc i hora) du rant la fase de se -

lec ció de la mos tra. L’en tre vis ta va ser

rea lit za da pels in ves ti ga dors de l’es tu di.

Anàli si es ta dís ti ca: es va rea lit zar en un

PC, apli cant el pro gra ma es ta dís tic SPSS

10.0. Se gons la pre sen ta ció de les da des

s’han apli cat els mèto des es ta dís tics se -

güents. Per rea lit zar l’es tu di des crip tiu

bàsic es va uti lit zar la mit ja na (com a me -

su ra de tendència cen tral) i la des via ció

estàndard (com a me su ra de dis per sió), a

més a més dels in ter vals de con fian ça

(95 %). En les va ria bles qua li ta ti ves, les

fre qüèn cies ab so lu tes i els per cen tat ges,

que des criuen la dis tri bu ció dels ca sos en

les di fe rents ca te go ries de les va ria bles. A

més a més, es va rea lit zar el test de la t de 

Stu dent per com pa rar mos tres in de pen -

dents, la pro va no pa ramè tri ca de la U de

Mann-Whit ney per com pa rar mos tres in -

de pen dents, l’anà li si de la va riàn cia pa -

ramè tri ca en el cas que es vul gui com pa -

rar més de dos grups, i el test no pa ramè -

tric de Krus kall-Wa llis que s’a pli ca quan

no es com plei xen els supò sits de nor ma li -

tat i igual tat de va riàn cies, quan les mos -

tres són pe ti tes, o quan la va ria ble de pen -

dent és or di nal. 

Resultats i discussió 

L’es ta dís ti ca des crip ti va de la va ria ble ni -

vells d’AF, comprèn, d’u na ban da, la DE

(kcal/dia), de ri va da de les ac ti vi tats de

temps lliu re (DETL), i d’u na al tra, la DE

de ri va da de les ac ti vi tats domè sti ques,

(DEAD). Per tant, la va ria ble ni vells d’AF

o DET (des pe sa energ èti ca to tal), és la re -

sul tant de la suma de to tes dues des pe ses 

energ èti ques, ex pres sa des en kcal/dia.

A la tau la 1 po dem apre ciar els re sul tats

de la DETL (kcal/dia), se gons sexe i edat.

La DETL mit ja na de la po bla ció adul ta

d’Osca de sexe mas cu lí és de (210,17 ±

399,51 kcal/dia), re sul tats que es tan en
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la lí nia dels tro bats en al tres es tu dis, com 

per exem ple, el d’Ains worth, Ri chard -

son, Ja cobs i Leon (1993), (250 kcal/

dia), no es dis po sa de la DE), i per so bre

de la DETL as sen ya la da per Fol son et al.

(1985), (193 kcal/dia, no es dis po sa de

DE), i in fe rior a la re gis tra da per au tors

com Lamb, Bro die (1991), (329,8 ±

267,9 kcal/dia); Star ling, Coth, Mat -

thews, Poeh lamn (1998), (410 ± 320

kcal/dia); Brooks (1987), (677 ± 1.086 

kcal/dia). 

La DETL tro ba da en el nos tre es tu di, pel

que fa a la dona, es tro ba en lí nia amb

l’es ti ma da en al tres po bla cions, com ho

re flec tei xen els es tu dis de Lamb, et al.

(1991), (220,4 ± 214,8 kcal/dia); en

can vi, és su pe rior a l’es ti ma da per al tres 

au tors, com ara Ains worth et al. (1993,

pàg. 6), (183 kcal/dia, no es dis po sa

de DE). 

Les da des tro ba des res pec te a la DETL i

en tots dos se xes, di fe rei xen de la ma jo -

ria d’es tu dis de sen vo lu pats. La in ves ti ga -

ció cien tí fi ca, en ge ne ral, de mos tra que

els ho mes rea lit zen ni vells més alts d’AF

en el temps lliu re que no pas les do nes. A 

l’es tu di rea lit zat per Mar tí nez Gon zá lez

et al. (2000), es re mar ca que hi ha di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves (p < 0,05), en -

tre el per cen tat ge d’ho mes eu ro peus

(75,8 %) que fa AF, res pec te a les do nes

(71,1 %). A les ma tei xes con clu sions

arri ben Do mín guez-Ber jón, Bo rrell, Ne -

bot., Pla sén cia (1998), quan afir men

que en la po bla ció bar ce lo ni na adul ta, la

inac ti vi tat fí si ca és més gran en les do -

nes, re sul tats que són con fir mats per al -

tres in ves ti ga cions, com ara les rea lit za -

des al nos tre país per Ca ne llas i Ro vi ra

(1996), o Gar cía Fe rran do (2001), que

assenyala que el 41 % dels barons fan

activitat esportiva, davant del 21 % de

les dones. 

Aques tes di ferè ncies en tre se xes, són

més grans, quan es con si de ra ex clu si -

va ment com a AF, la pràcti ca es por ti va, 

o quan la de fi ni ció d’AF in cor po ra la in -

ten si tat o la fre qüèn cia de pràcti ca

(Step hens, Ja cobs, Whi te, 1985), en -

ca ra que, se gons Gar cía Fe rran do

(2001), l’e dat se pa ra més que el gène -

re pel que fa a la rea lit za ció d’ac ti vi tats

es por ti ves. 

Les cau ses fo na men tals per què exis tei -

xin aques tes di ferè ncies, en tre els ni -

vells d’AF en el temps lliu re, en tre

 homes i do nes, cal cer car-les en els di fe -

rents fac tors so cials, edu ca tius, o en la

in fluèn cia dels mit jans de co mu ni ca ció,

a més a més dels di fe rents pre ju di cis i

es te reo tips que “es ta blien cri te ris d’ex -

clu sió o ba rre res per a la par ti ci pa ció de

les do nes” se gons (Do mín guez-Ber jón et 

al., 1998, pàg. 107), en ca ra que en els

úl tims anys s’ha pro duït un ac cés su pe -

rior de la dona a l’àmbit de l’AF i l’Esport 

(Váz quez, 1993). Aques ta par ti ci pa ció

me nor de la dona en la pràcti ca d’AF i

Esport, es cop sa tam bé en es tu dis on es

quan ti fi ca la DETL, uti lit zant com a uni -

tat de me su ra la kcal/dia. En ge ne ral, els 

adults de sexe mas cu lí de di fe rents po -

bla cions, te nen una DETL més gran que

no pas els adults de sexe fe me ní. La ma -

jo ria d’es tu dis que pre sen ten una DETL

més gran de 300 kcal/dia, co rres po nen

a sub jec tes ba rons. En aques ta lí nia,

Lamb et al. (1991), tro ben una DETL en 

adults ba rons de (329,8 ± 267,9 kcal/

dia). Tam bé Brooks (1987), Star ling et

al. (1998), re cu llen en els seus es tu dis,

apunts 77 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (55-61)

activitat física i salut

57

SEXE EDAT n MITJANA ± DE I.C. 95%

Hom e

20-24 18 970,00 ± 940,78 (839,03 ; 1100,97)

25-29 30 129, 95 ±  206,60 (28,50 ; 231,40)

30-34 31 123,69 ± 180,47 (23,89 ; 223,49)

35-39 31 123,14 ± 188,19 (23,34 ; 222,94)

40-44 25 219,08 ± 184,13 (107,94 ; 330,21)

45-49 23 181,07 ± 240,62 (65,208 ; 296,93)

50-54 20 101,06 ± 163,01 (–23,18 ; 225,31)

55-59 19 99,33 ± 193,07 (–28,14 ; 226,81)

60-64 19 149,27 ± 248,79 (21,80 ; 276, 75)

To tal 216 210,17 ± 399,51 (156, 59 ; 263,75)

Dona

20-24 25 584,62 ± 370,92 (473,49 ; 695,75)

25-29 26 163,51 ± 256,15 (54,53 ; 272,48)

30-34 34 207,05 ± 179,95 (111,75 ; 302,34)

35-39 30 174,69 ± 176,74 (73,24 ; 276,14)

40-44 28 270,15 ± 235,76 (165,14 ; 375,16)

45-49 31 216,51 ± 201,74 (116,71 ; 316,32)

50-54 23 154,17 ± 144,07 (38,31 ; 270,04)

55-59 17 105,94 ± 187,73 (–28,82 ; 240,70)

60-64 17 215,22 ± 240,62 (80,45 ; 349,99)

To tal 231 235,62 ± 258,71 (202,08 ; 269,16)

n TAULA 1.
Des pe sa energ èti ca en temps lliu re (DETL) en kcal/dia, se gons edat i sexe.



una DETL per als ho mes de (677 ±

1.086 kcal/dia), i de (410 ± 320 kcal/

dia) per a les do nes.

La DETL tro ba da en la po bla ció fe me ni na

en la ma jo ria d’es tu dis, o és més pe ti ta de 

200 kcal/dia, o està com pre sa en tre les

200-250 kcal/dia. En el pri mer cas se si -

tuen els es tu dis rea lit zats per Ais worth et

al. (1993), que pre sen ten una DETL de

(183 kcal/dia, no es dis po sa de DE) o Fol -

son et al. (1985), (111 kcal/dia, no es

dis po sa de DE). En el se gon cas, tro bem

els tre balls de sen vo lu pats per Lamb et al.

(1991), (220,4 ± 214,8 kcal/dia), Star -

ling et al. (1998), (207 ± 211 kcal/dia).

A ho res d’a ra, s’es tan pro duint di fe rents

can vis que pro pi cien l’ac cés de la dona a

la pràcti ca d’AF, com ara els mo vi ments

de rei vin di ca ció fe mi nis tes, el con trol de

la na ta li tat, els in dub ta bles be ne fi cis que 

re por ta l’AF, tant per al be nes tar com per 

a les ar ques de l’es tat, l’e vo lu ció de l’e -

du ca ció fí si ca, etc. Mal grat aquests fac -

tors que po ten cien l’ac cés de la dona a

les pràcti ques fí si ques en el temps de

lleu re. La di ferè ncia en tre el ni vell de

pràcti ca en tre se xes a Espan ya, l’any

1990, era de 18 uni tats per cen tuals a fa -

vor dels ba rons (47 % da vant del 29 %).

Ara per ara, aques tes di ferè ncies es man -

te nen “la crei xent presè ncia de la dona

en el sis te ma edu ca tiu i la seva in cor po -

ra ció al món la bo ral ex tra domè stic que

s’ha pro duït en els úl tims anys, no ha

afa vo rit el seu ac cés a la pràcti ca”, se -

gons l’es tu di rea lit zat per (Gar cía Fe rran -

do, 2001, pàg.65), afir ma ció que no es

cons ta ta en el nos tre tre ball, atès que la

dona adul ta, presenta una DETL més

gran que els homes, encara que aquestes 

diferències no siguin significatives. 

La ma jor DE en ac ti vi tats de temps lliu re

(kcal/dia), es pro dueix en la fran ja d’e dat

com pre sa en tre els (20-24 anys), tant en 

ho mes com en do nes. La me nor DETL

(kcal/dia), en can vi, co rres pon a la fran ja

d’e dat com pre sa en tre els (55-59 anys),

tant en homes com en dones. 

S’ob ser va que en la fran ja d’e dat en tre

40-49 anys, en tots dos se xes, es pro -

dueix un in cre ment en la DETL res pec te

a fran ges d’e dat més jo ves (25-29 anys), 

re sul tats que no coin ci dei xen amb els

tro bats per Gar cía Fe rran do (2001),

quan afir ma que l’e dat se pa ra molt més

que no pas el gène re, la de di ca ció a ac ti -

vi tats fí si coes por ti ves de temps lliu re, en -

ca ra que an te rior ment Step hens i Cas -

per sen (1992), tro ben que en la po bla ció 

ca na den ca i fin lan de sa, s’ob ser va un

aug ment de l’AF en temps lliu re en els

grups d’edat més vells comparats amb

els més joves. 

Així, en tre la fran ja d’e dat com pre sa en -

tre els 25-34 anys, i la de 45-54 anys,

exis tei xen, se gons l’es tu di rea lit zat per

Gar cía Fe rran do (2001), onze uni tats

per cen tuals de di ferè ncia. Els re sul tats

re co llits en la nos tra in ves ti ga ció, no as -

sen ya len una dis mi nu ció pro gres si va i

gra dual de la DETL amb l’e dat. Un as -

pec te a des ta car, és que la DETL en la

fran ja d’e dat en tre 60-64 anys, és més

gran que l’ob tin gu da en la fran ja de

25-39 anys. 

És ac cep tat i sem bla evi dent que l’AF i

per tant la DE que se’n de ri va, de cli na

amb l’e dat de for ma im por tant, com així

ho cons ta ten els tre balls d’USA Sur geon

Ge ne ral’s Re port Physi cal Acti vity and

Health (1996); Star ling et al. (1998),

Bij nen et al. (1999), Star ling (2001),
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SEXE EDAT n MITJANA ± DE I.C. 95%

Hom e

20-24 18 65,67 ± 49,15 (–23,72 ; 155,07)

25-29 30 36,00 ± 87,74 (–33,24 ; 105,25)

30-34 31 49,52 ±138,02 (–18,60 ; 117,64)

35-39 31 79,28 ±122,14 (11,15 ; 147,40)

40-44 25 82,69 ±140,70 (6,83 ; 158,55)

45-49 23 102,25 ±162,54 (23,16 ; 181,34)

50-54 20 45,21 ± 79,77 (–39,59 ; 130,02)

55-59 19 60,00 ± 84,95 (–27,00 ; l47,02)

60-64 19 60,50 ±127,13 (–26,51 ; 147,51)

To tal 216 64,20 ± 117,51 (48,44 ; 79,96)

Dona

20-24 25 238,03 ± 276,18 (162,17 ; 313,89)

25-29 26 434,85 ± 281,10 (360,46 ; 509,23)

30-34 34 414,81 ± 241,07 (349,76 ; 479,86)

35-39 30 566,68 ± 266,74 (497,43 ; 635,92)

40-44 28 554,09 ±186,51 (482,41 ; 625,77)

45-49 31 616,73 ± 181,35 (548,61 ; 684,86)

50-54 23 519,84 ± 215,95 (440,75 ; 598,93)

55-59 17 643,95 ± 268,90 (551,95 ; 735,94)

60-64 17 527,69 ± 273,50 (435,70 ; 619,68)

To tal 231 497,26 ± 265,20 (462,88 ; 531,64)

n TAULA 2.
Des pe sa energ èti ca en ac ti vi tats domè sti ques (DEAD) en kcal/dia, se gons sexe i edat.



Gar cía Fe rran do, (2001) i Ce ba llos,

(2002). 

No vick, Jill son, Cof fin i Freed man (1985),

ra ti fi cant aques ta afir ma ció, van tro bar

una cla ra di ferè ncia en la rea lit za ció d’AF

se gons l’e dat. Així, a me su ra que aug -

men ta va l’e dat, aug men ta va la inac ti vi tat

fí si ca. Men tre que en tre els sub jec tes d’e -

dats com pre ses en tre els 18-24 anys, el

47 % dels sub jec tes eren inac tius, dels

25 als 44 anys la taxa d’i nac ti vi tat aug -

men ta va fins el 65 %, i era del 78 % dels

45 als 64 anys. 

Aques tes da des es tan en sin to nia, amb

les que pre sen ten in ves ti ga cions d’al -

tres paï sos, com ara les rea lit za des a

Austràlia per Armstrong, Bar man i Da -

vies (2000), on el ma jor per cen tat ge de

par ti ci pa ció es pro dueix en la fran ja d’e -

dat com pre sa en tre els 18-29 anys

(74 %), i les ta xes més bai xes es lo ca lit -

zen en tre els 45-59 anys (50 %). 

A la tau la 2 s’in clouen els re sul tats de la

des pe sa energ èti ca en ac ti vi tats domès -

tiques, DEAD (kcal/dia), se gons sexe i

edat. 

La ma jor DE en ac ti vi tats domè sti ques

en ho mes (kcal/dia), es pro dueix en la

fran ja d’e dat com pre sa en tre els 45- 

49 anys, men tre que en do nes es pre sen -

ta en la fran ja com pre sa en tre els 55-

59 anys. Són els més jo ves (20-24 anys),

de tots dos se xes, els que pre sen ten una

me nor DEAD, en ho mes, i en do nes. 

La po bla ció adul ta mas cu li na de la ciu tat 

d’Osca, pre sen ta una DEAD mit ja na

(kcal/dia) in fe rior a la DEAD tro ba da per

Ains worth et al. (1993), (134,7 kcal/

dia, no es dis po sa de DE), o per Tal bot et 

al. (1999), (188,8 ± 172,6 kcal/dia).

Pel que fa al sexe fe me ní, la DE de ri va da

de l’ac ti vi tat domè sti ca su po sa una DE,

su pe rior a la tro ba da per au tors com

Ains worth et al. (1993), (238,2 kcal/

dia), o les pre sen ta des per Tal bot et al.

(1999), (391,0 ± 258,5 kcal/dia). 

Els re sul tats de la DET (des pe sa energ -

èti ca to tal), ex pres sats en (kcal/dia), del

to tal de la po bla ció ana lit za da, es pre -

sen ten a la tau la 3. 

La DET (kcal/dia) més gran tro ba da cor -

respon a la fran ja d’e dat com pre sa en tre

els (20-24 anys), tant en ho mes com en

do nes. Al con tra ri, la fran ja d’e dat com -

pre sa en tre els 50-54 anys, en ho mes, és 

la que pre sen ta la DET me nor, men tre

que en do nes co rres pon a la fran ja d’edat 

de 30-34 anys. 

Unes da des sem blants ex pres sa l’es tu -

di rea lit zat per Gar cía Fe rran do (2001), 

so bre les pràcti ques i con duc tes dels

es pan yols en l’úl ti ma dèca da, on el ma -

jor per cen tat ge de pràcti ca tam bé se si -

tua en la fran ja que abas ta des dels 15

als 24 anys (53 %), da vant del (36 %)

als 25-34 anys, o so la ment el (17 %)

en la fran ja que va des dels 55 als

65 anys. 

Tam bé Step hens et al. (1992), re mar -

quen que en ge ne ral, els adults de més

edat rea lit zen menys AF, en re la ció amb

els més jo ves, i l’AF que rea lit zen és fo -

na men tal ment mo de ra da, a ex cep ció de 

paï sos com el Ca nadà i Finlàndia, on

s’ob ser va un aug ment de l’AF en els

grups d’e dat més vells, com pa ra ti va -

ment amb els grups im me dia ta ment

més jo ves. 

Es cop sa l’e xistència de di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves (p < 0,05), en tre el grup de

menys edat, 20-24 anys i els grups com -

pre sos en tre, 25-29 anys, di ferè ncia

 mitjana de 545,11 kcal/dia; 30-34 anys,

 di ferè ncia mit ja na de 503,93 kcal/
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SEXE EDAT n MITJANA ± DE I.C. 95%

Hom e

20-24 18 1035,67 ± 953,75 (870,55 ; 1200,80)

25-29 30 165,95 ± 248,37 (38,04 ; 293,86)

30-34 31 173,21 ± 260,68 (47,39 ; 299,04)

35-39 31 202,42 ± 276,91 (76,59 ; 328,25)

40-44 25 301,77 ± 239,22 (161,66 ; 441,89)

45-49 23 283,32 ± 354,09 (137,24 ; 429,40)

50-54 20 146,28 ± 200,34 (–10,37 ; 302,93)

55-59 19 159,34 ± 229,33 (–1,38 ; 320,06)

60-64 19 209,78 ± 318,65 (49,05 ; 370,50)

To tal 216 274,37 ± 437,77 (215,66 ; 333,09)

Dona

20-24 25 822,65 ± 465,90 (682,54 ; 962,77)

25-29 26 598,36 ± 357,08 (460,96 ; 735,76)

30-34 34 621,86 ± 333,95 (501,71 ; 742,01)

35-39 30 741,37 ± 342,40 (613,46 ; 869,28)

40-44 28 824,24 ± 339,51 (691,84 ; 956,64)

45-49 31 833,25 ± 260,57 (707,43 ; 959,08)

50-54 23 674,01 ± 263,17 (527,93 ; 820,10)

55-59 17 749,89 ± 355,27 (579,97 ; 919,80)

60-64 17 742,91 ± 258,79 (573,00 ; 912,83)

To tal 231 732,89 ± 342,41 (688,50 ; 777,28)

n TAULA 3.
Des pe sa energ èti ca to tal (DET) en (kcal/dia), se gons gène re i edat.



dia; 35-39 anys, di ferè ncia mit ja na de

444,34 kcal/dia; 50-54 anys, di ferè ncia

mit ja na de 483,27 kcal/dia; 55-59 anys,

di ferè ncia mit ja na de 473,61 kcal/dia;

60-64 anys, di ferè ncia mit ja na de

450,28 kcal/dia. 

Con si de rant el sexe, hi ha di ferè ncies es -

ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves (p < 0,05)

en la DET en tre ho mes, (274,37 ±

437,77 kcal/dia) i do nes (732,89 ±

342,41). Les do nes te nen una DET en tre 

(385,70 i 531,32 kcal/dia) més gran

que els ho mes. Exis tei xen es tu dis que re -

col zen les di ferè ncies exis tents en tre l’ac -

ti vi tat fí si ca en tre ho mes i do nes a fa vor

dels pri mers, en ca ra que se gons Dub bert 

(1997), aques tes di ferè ncies han d’és ser 

in ter pre ta des amb pre cau ció. Les me su -

res o cri te ris que tra di cio nal ment s’han

uti lit zat per com pro var aquest fet (rea lit -

za ció d’ac ti vi tat es por ti va, rea lit za ció

d’ac ti vi tats amb un mí nim d’in ten si tat,

etc.), po den no ser vàli des per con èi xer

els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca en les do nes

(Blair et al., 1989; Mar cus et al., 1995). 

Per sa ber amb pre ci sió l’ac ti vi tat fí si ca

en la dona, cal con èi xer l’ac ti vi tat de sen -

vo lu pa da a casa, amb els nens, i amb al -

tres ac ti vi tats no pròpies del temps de

lleu re. 

Les do nes van te nir una ma jor DE mit ja -

na en ac ti vi tats domè sti ques que no pas

en el temps de lleu re. En ho mes, ben al

con tra ri, la DETL va ser su pe rior a la

DEAD. Altres es tu dis, com els rea lit zats

per Ains worth et al. (1993); Hen der son,

Bia les chki et al. (1989) ci tats per Tal bot

et al. (1999), van arri bar a les ma tei xes

con clu sions, i as sen ya len que la dona té

una ma jor DE en ac ti vi tats domè sti ques i

una de me nor en ac ti vi tats de temps de

lleu re. És evi dent, doncs, que en les do -

nes, la DEAD con tri bueix de forma

important a elevar la DET. 

A la tau la 4, po dem apre ciar les DE mit -

ja nes, de cada una de les va ria bles que

com po nen la DET. 

De la DET mit ja na i te nint en comp te la

po bla ció en ge ne ral de tots dos se xes, el

56,32 % de la DET s’as so leix mit jan çant

les ac ti vi tats domè sti ques, men tre que el 

43,67 % és el fruit de la DETL. A la llum

d’a quests re sul tats, es pot afir mar que la

DE de ri va da de les ac ti vi tats ca so la nes o

domè sti ques, con tri bueix sig ni fi ca ti va -

ment a la DET de la po bla ció d’es tu di,

com tam bé ho ra ti fi quen Ains worth et al. 

(1993). 

Conclusions 

Exis tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre

se xes en re la ció amb la des pe sa energ èti -

ca to tal. Les do nes pre sen ten una des pe -

sa energ èti ca to tal més gran que no pas

els ho mes. En tots dos se xes, la des pe sa

energ èti ca to tal, pa teix una in vo lu ció amb 

l’e dat, en ca ra que d’u na for ma irre gu lar. 

No hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre

se xes en re la ció amb la des pe sa energ èti -

ca de temps de lleu re, en ca ra que les

 dones pre sen ten va lors su pe riors als ho -

mes. Les da des no as sen ya len un des -

cens pro gres siu i gra dual amb l’e dat. 

Exis tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre 

se xes en re la ció amb la des pe sa energ èti -

ca en ac ti vi tats domè sti ques. Les do nes

te nen una des pe sa energ èti ca en ac ti vi -

tats domè sti ques més gran que no pas

els ho mes. Aquests va lors no pa tei xen

de te rio ra ment amb l’e dat, com ho fa

palès que no exis tei xin di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves en tre els di fe rents grups. 

Ba sant-nos en les da des re co lli des, el

31,3 % de la po bla ció adul ta d’Osca es

pot con si de rar com a se dent ària; aquest

se den ta ris me és més apre cia ble en ho -

mes (58,8 %), que no pas en do nes

(5,6 %). 

Con si de rant la DETL, i tant en ho mes

com en do nes, els sub grups de 25 a

64 anys no acon se guei xen la DE re co ma -

na da per ge ne rar be ne fi cis sa lu da bles,

men tre que si con si de rem la DET, els

sub grups d’e dat com pre sos en tre 25 i

39 anys i en tre 50 i 64 anys, en el cas

dels ho mes, no arri ben a la DE re co ma -

na da, men tre que en el cas de les do nes

tots els sub grups d’e dat arri ben a la DE

mí ni ma re co ma na da per pro vo car mi llo -

res en la sa lut. 

El nos tre es tu di se si tua en la pri me ra

fase que qual se vol pro gra ma de pro mo -

ció de l’AF ha de com pren dre. Concre -

tament, ens ha permès d’i den ti fi car

 subgrups prio ri ta ris d’ac tua ció, com ho

po den ser, en el nos tre cas, els ho mes de

25 a 39 anys i els de 50 a 64 anys.

Aquest es tu di ha de com ple tar-se, abans

de la po sa da en pràcti ca dels pro gra mes

que aug men tin els ni vells d’AF, en els

sec tors de po bla ció més se den ta ris, amb

la iden ti fi ca ció dels fac tors que po den in -

fluir en la no pràcti ca d’a quests sub grups 

de po bla ció. No més així po drem disse -

nyar es tratè gies efi ca ces que per me tin

d’a fa vo rir l’ac cés i l’ad herè ncia a la pràc -

tica d’AF. 
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