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Resum 

 
El present estudi examina la viabilitat de portar a terme un programa d’activitat física a 

pacients amb polipatologies cròniques derivats dels centres de salut, CAP Santa 

Catalina i Bases Manresa. I, conèixer si el personal sanitari té recursos per prescriure 

activitat física. La mostra d’aquest estudi conta d’un total de 43 enquestes de diferents 

metges/es i infermers/es dels centres d’atenció primària estudiats i, a més, 5 

entrevistes per poder fer un anàlisi qualitatiu del tema. Pel què fa als resultats, es troba 

una relació entre la falta de prescripció d’activitat física per part del personal sanitari, 

justificat per la manca de protocol i suport polític i econòmic. 

Paraules claus: prescripció, activitat física, personal sanitari, centres d’atenció 

primària, polipatologies cròniques. 

 

Abstract 

 

This study examines the viability to carry out a physical activity program to patients with 

chronic diseases from primary health centre, CAP Santa Catalina and Bases Manresa, 

and to find out if the sanitary personnel have enough resources and knowledge about 

physical activity prescription. The participants for this study or research were 43 

doctors and nurses who answered a questionnaire, and 5 interviews to analyse the 

quality of the study. The results mainly showed a relationship between lack of physical 

activity prescription from sanitary personnel, justified for other lack of protocol, and 

followed by lack of political and economic support.  

Keywords: prescription, physical activity, sanitary personnel, primary health centre, 

chronic diseases. 
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1. Introducció 
	  

En aquest treball final de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, en concret de la Facultat 

d’Educació, Traducció i Ciències Humanes,  volem estudiar la viabilitat de dur a terme 

un programa d’activitat física estructurat a pacients amb polipatologies cròniques 

derivats dels centres d’atenció primària de Santa Catalina i Manresa.  

El motiu pel qual hem dut a terme aquesta recerca ha sigut en primer lloc per l’interès 

que ens va provocar realitzar les pràctiques de tercer en Ciències de l’Activitat Física i 

de l’Esport al Projecte CAP. Es basava en un projecte on el personal sanitari del CAP 

ABS Vic – Nord, derivava els seus pacients amb més d’una patologia crònica. En vista 

de l’èxit i dels beneficis que aquest projecte aportava als usuaris, ens va encuriosir 

perquè no podia funcionar en altres centres d’atenció primària portar un projecte 

d’aquest tipus. En segon lloc, perquè ens interessava fer un projecte útil de cara a una 

inserció laboral un cop finalitzada la carrera. 

Hem considerat que ens podria beneficiar dur a terme aquest treball de forma conjunta 

ja que l’interès, com hem comentat amb anterioritat, era mutu. A més, al voler estudiar 

dos centres d’atenció primària per tenir uns resultats més fiables i poder reforçar la 

nostra hipòtesis, ens facilitava la tasca fer-lo juntes. 

Per elaborar el treball hem seguit la següent estructura. Inicialment, trobem una 

recerca bibliogràfica amb els temes pertinents que són imprescindibles per evidenciar 

la necessitat d’incorporar l’activitat física a les persones que pateixen varies patologies 

cròniques. El primer que es tracta en la fonamentació teòrica són les malalties 

cròniques i els estils de vida saludables, donant èmfasi en els beneficis de l’activitat 

física i el comportament sedentari. Seguidament, trobem la prescripció d’exercici físic, 

amb les recomanacions pels diferents grups d’edat, les específiques per a cada 

patologia i els coneixements i eines útils per prescriure activitat física. 

El tercer punt d’aquest apartat és la situació actual de la percepció d’estat de salut, 

trastorns crònics i mentals i prevalença d’activitat física a les Illes Balears i Catalunya. 

A continuació, els centres d’atenció primària en la prescripció d’activitat física ja que és 

aquí on volem que es dugui a terme la nostra intervenció. Finalment, els estudis que 

han avaluat l’efectivitat dels programes d’activitat física tant al territori català com en 

altres països de cara a corroborar que és útil i necessari desenvolupar programes amb 

aquesta finalitat. 
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El segon punt de la recerca són els objectius d’aquesta, amb la pregunta i la hipòtesis. 

També, en tercer lloc, trobem la metodologia amb el disseny, la descripció de la 

mostra, el procediment, les variables i instruments i anàlisi estadístic de dos tipus 

d’estudi, un quantitatiu basat en una enquesta i un qualitatiu basat en una entrevista. 

El quart bloc són els resultats de la nostra investigació. Començant, per l’estudi 

quantitatiu amb la descripció de la mostra, descripció dels estadis de canvi pera la 

pràctica d’activitat física, la descripció de la pràctica de promoció d’activitat física a la 

consulta, la descripció de la percepció de la importància de la promoció de l’activitat 

física segons el personal sanitari i, finalment, la descripció de les barreres en la 

promoció d’activitat física. En segon terme, l’estudi qualitatiu es divideix en dos punts. 

El primer, la descripció dels entrevistats i seguidament els temes tractats als 

entrevistes, especificant cadascun d’ells. 

Hem englobat la discussió i la conclusió del treball en un mateix punt. Aquí, es farà un 

recordatori dels objectius d’estudi d’aquest treball junt amb les seves implicacions i 

també dels resultats principals. Es relacionaran els nostres resultats amb els estudis 

esmentats al marc teòric. Les limitacions i fortaleses també estan comentades en 

aquest apartat. Farem una predicció futura de les possibilitats que té aquesta 

investigació així com les expectatives que tenim. Finalment, acabarem concloent si és 

certa la nostra hipòtesis formulada. 
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2. Marc teòric 
	  

2.1. Malalties cròniques i estils de vida saludables 
	  

La  OMS (2014) caracteritza les malalties cròniques com aquelles de llarga duració i 

de progressió lenta, considerant-les com la principal causa de mortalitat mundial. 

Representen doncs un 63% de causes de mort, sobretot en casos de sexe femení. 

Algunes patologies cròniques són les malalties cardiovasculars, els infarts, càncer, 

malalties respiratòries i la diabetis. 

Michie (2003, citat a Martos, Pozo i Alonso, 2010) defineix la malaltia crònica com 

aquella que comporta un trastorn a l’estil de vida del pacient i es tracta d’un procés 

incurable que implica viure tota la vida amb aquesta. Les persones que pateixen 

aquesta tipologia de malalties són qui haurien d’implicar-se més en aquelles conductes 

promotores i protectores de la salut, incloent l’activitat física com un dels pilars 

d’aquestes conductes. Ferrer (1995, citat a Martos, Pozo i Alonso, 2010), considera 

necessari que l’individu que pateix una malaltia crònica ha de modificar 

permanentment l’estil de vida. 

Les característiques de les patologies cròniques segons la OMS (2003, citat a Martos, 

Pozo i Alonso, 2010), són les següents; permanents; poden derivar a una incapacitat 

residual; causada per una alteració patològica no previsible; necessita un entrenament 

específic per a la rehabilitació del pacient; llarg període de seguiment i tractament. 

Martos, Pozo i Alonso (2010) afirma que les persones amb malalties cròniques poden 

patir un malestar físic degut als símptomes de la malaltia i el seu tractament. 

Conseqüentment, aquest malestar genera al pacient una pèrdua progressiva de la 

capacitat funcional per poder dur a terme les activitats de la vida diària, com mobilitat o 

qualsevol activitat física en general, factor que repercuteix directament amb la qualitat 

de vida d’aquest. La branca emocional també es veu afectada, produint episodis de 

depressió, pors i comportaments negatius, que poden desencadenar en nous 

problemes de salut psicològics. A nivell social, aquestes persones poden tenir 

problemes econòmics ja que apareixen dificultats laborals per alguna incapacitat, 

elevats costos dels tractaments patològics. A més, també s’alteren les relacions 

socials com a causa de la por de sentir-se una càrrega o pel sentiments depressius 

que tenen. La mateixa autora, defensa la importància del paper de l’activitat física per 

millorar aquestes tres dimensions de la salut. 
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Mataix y González Gallego, 2003 dins de Márquez i Garatachea (2009), també 

corroboren la relació intrínseca existent entre l’activitat física regular i els beneficis per 

a la salut.  Márquez i Garatachea (2009) relacionen l’activitat física amb les patologies 

més freqüents que pateix la població a nivell general. 

La primera relació que ens fan els autors és entre l’activitat física i la salut 

cardiovascular, on veiem clar que la mortalitat per aquest malaltia coronària cardíaca 

està íntimament relacionada amb paràmetres d’estils de vida que inclouen la pràctica 

d’activitat física diària. La manca d’activitat física és un factor de risc en el 

desenvolupament de la malaltia coronària, per tant, és un factor modificable que hauria 

de prendre major rellevància (Becerro , 2003 citat a Márquez i Garatachea, 2009). La 

OMS (2010) remarca que és el quart factor de risc més important de la mortalitat en el 

món. 

La influència de l’activitat física sobre aquest tipus de patologia, es veu en el perfil de 

lípids en sang ja que un individu actiu millora el metabolisme dels lípids i lipoproteïnes 

plasmàtiques, independentment del sexe i l’edat. També té beneficis sobre l’infart de 

miocardi o malalties isquèmiques del cor, ja que origina efectes antitrombòtics, 

augment de la vascularització del miocardi i una millor estabilitat dels impulsos 

elèctrics del cos (Bouchard i Despres, 1995 citat Márquez i Garatachea, 2009). 

Comenten que també és beneficiós per la hipertensió arterial, actuant com un efecte 

protector en l’increment de la pressió arterial que es produeix amb l’edat (Becerro, 

2008 citat a Márquez i Garatachea, 2009). I, ACSM afirma que les persones actives 

que pateixen hipertensió arterial tenen menys risc de morir. Doncs, seria raonable 

prescriure activitat física com a tractament pels individus amb hipertensió essencial 

suau a moderada. 

Márquez i Garatachea (2009) expliquen la relació entre l’exercici físic i la diabetis tipus 

II, detallant que el sedentarisme és el responsable d’un 2% de les morts a Estats Units. 

Conseqüentment, l’activitat física modifica la composició corporal, augmentant la 

massa muscular i reduint el teixit adipós, tenint una acció sinèrgica sobre la insulina, 

facilitant l’entrada de glucosa a la cèl·lula la qual cosa farà augmentar la sensibilitat 

dels receptors a la insulina.  

Per una banda, Márquez, Rodríguez i de Abajo (2006) estableixen una relació entre 

exercici físic i obesitat. El balanç energètic és el factor desencadenant d’aquesta 

patologia, sent necessària una relació equivalent entre la ingesta calòrica i la despesa 

energètica. Tenir un estil de vida actiu pot provenir l’obesitat i l’augment de pes i, 
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associat a una dieta hipocalòrica, por tenir efectes beneficiosos amb persones que ja 

la pateixen. Fogelholm [et. al.], (2000, citat a Márquez i Garataceha, 2009), comenten 

un avantatge existent en les persones obeses actives reduint la tendència a patir 

afeccions cardíaques i diabetis. 

D’altra banda, l’activitat física té una relació directa amb el síndrome metabòlic, ja que 

la inactivitat física juntament amb un elevat percentatge de teixit gras, afavoreixen i 

milloren la resistència a la insulina i la tolerància a la glucosa. Doncs, és molt efectiu 

en la prevenció i el retard de l’aparició de factors de risc metabòlics (Shceen, 2004 

citat a Márquez i Garatachea, 2009). 

La següent relació que ens expliquen els mateixos autors és entre la pràctica esportiva 

i el càncer, disminuint l’aparició de tumors i millorant la funció immunitària, mantenint 

els nivells hormonals i la disminució en el temps del trànsit intestinal amb un increment 

de la motilitat gastrointestinal. Estudis com Thune i Furber, (2001 dins de Márquez i 

Garatachea, 2009), especifiquen que la pràctica regular d’activitat física redueix un 40 

– 50% el risc de patir càncer de colon. Els canvis hormonals que produeix l’esforç són 

beneficiosos pel sexe femení pel què fa a la minimització de patir càncer de mama. 

González (2003) afirma la relació entre l’activitat física i la salut òssia muscular, una 

evidència ja que l’exercici regular influeix augmentant la mineralització de l’esquelet, 

major densitat òssia així com la massa òssia. Per tant, disminueix la fragilitat òssia 

derivant amb una reducció del risc de fractura, caiguda i un augment de l’equilibri. A 

més, comporta un augment de la massa i força muscular que suposen una 

independència funcional de l’individu així com una millora en la qualitat de vida, 

disminuint el risc de patir malalties a nivell múscul – esquelètic. 

Escolar, Romero i Corrales (2003) expliquen els canvis fisiològics existents per un 

increment del consum d’energia sobre la salut mental, produint una secreció 

d’endorfines amb afecte neuropsicològic. Aquest fet provoca una disminució de 

l’ansietat i la depressió , menor percepció del dolor, major afectivitat en les relacions 

socials. En resum, l’activitat física millora la salut mental gràcies a un increment del 

benestar subjectiu. 

Dobbins, Husson, DeCorby, LaRocca (2013), en el seu estudi de promoció d’activitat 

física en adolescents, van concloure que la intervenció influïa positivament en la 

reducció de la mortalitat en aquest grup de població. Fletcher, (1996 citat a Casimiro, 

Delgado i Águila, 2014), en el seu estudi de realització d’un programa d’exercici físic 

per a la millora de la forma física, van veure la incidència que tenia l’activitat física 
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sobre la mortalitat. Així, un comportament físicament actiu assegurarà una longevitat 

en la vida de l’individu.  

En aquesta línia, perquè un comportament sigui actiu, no depèn únicament de 

practicar activitat física de forma regular, sinó que també d’adoptar un estil de vida 

saludable.  

Ruiz, García i Piéron (2009), consideren que el concepte d’estil de vida ha adquirit 

importància durant la última dècada. Cada vegada són més els òrgans institucionals 

que es preocupen pels problemes de salut en relació a la inactivitat física i, dels 

beneficis d’una pràctica regular. Segons la OMS (2010) la inactivitat física cada 

vegada s’estén més en molts països i això té una conseqüència en la salut general de 

la població mundial, en la prevalença de malalties no transmissibles com les malalties 

a nivell cardiovascular, càncer de mama i colon o diabetis.  

La qualitat de vida i l’estat de salut d’un individu són dos conceptes que estan 

directament lligat, així com també ho estan la salut amb l’activitat física. Així, la 

Organització Mundial de la Salut, en la declaració de Alma – Ata (1978), citat a Ruiz, 

García i Piéron (2009:20), consideren la salut com “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad”. I, Lawton 

(1985) dins de Biedma [et. al.] (2009), entén la qualitat de vida fent referència  

aspectes com la satisfacció amb la vida, el benestar, la salut i la competència física, 

l’ambient físic o la percepció de l’ambient. L’altra concepte lligat dins aquesta relació 

intrínseca que hem comentat anteriorment és l’activitat física, Tercedor (2000) i Martín 

– Pastor (1995) citat a Márquez i Garatachea (2009), qualsevol moviment del cos 

produït pel múscul esquelètic, que té com a resultat una despesa energètica. 

En aquesta línia són molts els estudis epidemiològics, com Paffenbarger & Hale, 975; 

Paffenbarger, hyde, Wing & Hsieh, 1986; Paffenbarger & Hyde, 1988; Raitakari et. al., 

1994; Raitakari et. al., 1997; Rowland, 1999) citat a Ruiz, García i Piéron (2009), que 

indiquen la clara relació entre activitat física i salut. 

2.1.1. Beneficis de l’activitat física  
	  

L’activitat física comporta diferents nombrosos beneficis com la reducció de patir 

diverses malalties i la millora de la salut mental (Nieman, 1998; Márquez [et.al.], 2006, 

dins de Márquez, Garatachea, 2009). A nivell més específic, ACSM’s (2005), remarca 

els beneficis de la pràctica regular d’activitat física, classificant-los amb tres grans 
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grups: millora de les funcions cardiovasculars i respiratòries; reducció de factors de 

risc de patir malaltia coronaria; 

disminució de la morbiditat i la 

mortalitat.  

L’exercici físic repercuteix 

positivament a la salut de les 

persones, minimitzant el risc de 

lesions i complicacions. La Guia de 

Prescripció d’Exercici Físic (PEFS) 

(2007), explica que la pràctica 

regular d’activitat física és 

fonamental per minimitzar el risc a 

patir malaltia coronària, mantenir la 

independència i autonomia de 

l’individu i per millorar la socialització 

d’aquest. Tant PEFS (2007) i 

ACSM’s (2005), conclouen com 

l’activitat física té una forta evidència 

en la reducció de la mortalitat, 

malalties cardiovasculars, la 

hipertensió, síndrome metabòlic, 

diabetis tipus II, càncer de mama i de 

colon, depressió i caigudes. A més, millora la composició corporal del cos, 

incrementen la capacitat respiratòria i muscular, millora la salut funcional i les funcions 

cognitives. 

 

2.1.2. El comportament sedentari 
	  

Totes aquestes patologies s’accentuen amb un comportament sedentari de l’individu. 

Healy i Owen (2010), defineixen la conducta sedentària com una conducta social i 

física en que l’ésser humà es mou molt poc i estar molt temps assegut en les activitats 

de la seva vida diària. Els valors metabòlics equivalents a aquesta baixa despesa 

energètica és de 1 – 1’5 METs.  

Imatge 1.Beneficis de la pràctica d'activitat física regular. Font. ACMS's 
guidelines for exercise testing and prescription (2005). 
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Márquez, Rodríguez i de Abajo (2006), comenten que la societat actual li costa trobar 

temps i motivació per mantenir una bona forma física. Segons les dades extretes de 

les últimes Enquestes Nacionals de Salut, un 80% aproximadament de la població 

espanyola no realitza prou activitat física per mantenir la salut. Doncs, el sedentarisme 

és una preocupació actual dels països desenvolupats que es tradueix a un augment a 

patir afeccions cardíaques, diabetis, càncer, permet controlar millor el pes i la salut 

dels ossos i els músculs, i té beneficis a nivell psicològic. 

Aquests autors, consideren necessari que les autoritats fomentin l’activitat física i 

conscienciïn a la població dels beneficis aportats per un estil de vida actiu. 

2.2. Prescripció d’exercici físic 
	  

El concepte de prescripció d’exercici físic segons PEFS (2007:29) significa “proposar 

la realització d’activitats o exercici físic de manera responsables i individualitzada en 

funció de les característiques i les limitacions de cadascú, amb l’objectiu de millorar la 

salut i la forma física”.  

Els mateixos autors remarquen la importància de formar els professionals de la salut i 

l’exercici físic de totes les eines i recursos necessaris per poder prescriure activitat 

física als seus usuaris. 

Els programes d’exercici físic poden estar assessorats, en que la persona compleix les 

pautes del professional amb un control periòdic, i la persona segueix el programa 

preestablert sola. També pot estar supervisat, és a dir, quan la persona dur a terme la 

pràctica totalment dirigida pel professional responsable o, per contra, no supervisada 

(PEFS, 2007). 

Per a la prescripció d’exercici físic, el PEFS (2007) dóna un seguit de consells 

generals per a la pràctica saludable de l’exercici físic. En primer lloc, escollir una 

activitat agradable i adequada; establir objectius realistes; tenir constància; determinar 

la quantitat d’exercici físic que cal fer; fer activitats en grup; fer una autoavaluació; 

escollir la roba i el calçat adequats; tenir precaució; seguir un ordre progressiu en les 

activitats; aclarir dubtes. Tot indica que la prescripció d’activitat física ha de tenir en 

compte els dos principis d’entrenament que proposa l’ACSM (2005) que són el principi 

de la sobrecàrrega i especificitat. El primer busca l’adaptació progressiva de la càrrega 

d’entrenament per aconseguir una capacitat funcional eficient i, el principi 

d’especificitat, té el fi d’adequar el programa d’activitat física de manera que es 

treballin les necessitats individuals de cada persona. 
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2.2.1. Recomanacions pels diferents grups d’edat 
	  

Inicialment és necessari definir dos conceptes bàsics que fan referència a la intensitat 

en que es dur a terme l’activitat física; moderada i vigorosa. OMS (2010:16) defineix 

l’esforç moderat com “en una escala absoluta, intensidad de 3’0 a 5’9 veces superior a 

la actividad en estado en reposo. En una escala adaptada a la capacidad personal de 

cada individuo, la actividad física moderada suele corresponder a una puntuación de 5 

o 6 en la escala de 0 a 10”. Per altra banda, la mateixa organització, concreta el 

concepte d’activitat física vigorosa com “en una escala absoluta, intensidad 6’0 veces 

o más superior a la actividad en reposo para los adultos, y 7’0 o más para los niños y 

jóvenes. En una escala adaptada a la capacidad personal de cada individuo, la 

actividad física vigorosa suele corresponder a entre 7 y 8 en una escala del 0 al 10”. 

ACSM (2009) estableix unes recomanacions per adults de 18 – 64 anys i per a adults 

d’una edat superior als 65. El primer grup, haurien d’acumular 150 minuts de 

moderada – vigorosa intensitat d’activitat aeròbica per setmana o be 75 minuts 

d’activitat física aeròbica vigorosa cada setmana, per obtenir beneficis saludables. 

Aquesta activitat aeròbica es practicarà a través de sessions d’una durada mínima de 

10 minuts. Pel què fa el treball de força, s’haurien de fer activitats que impliquessin els 

grans grups musculars, dos dies per setmana. L’altre grup en el qual ens centrem, 

haurien d’acumular també 150 minuts d’activitat física aeròbica amb una intensitat 

moderada – vigorosa o be 75 minuts d’activitat física aeròbica vigorosa cada setmana, 

per obtenir beneficis saludables per tal de millorar les habilitats funcionals i obtenir 

beneficis saludables. El treball muscular també es buscarà implicar els grans grups 

musculars dos dies per setmana. I, adquirirà un valor fonamental el contingut de la 

mobilitat articular i l’equilibri per prevenir caigudes, treballant-ho tres dies per setmana 

o més. 

Si l’estat de salut els hi impedeix fer aquestes recomanacions, es mantindran actius 

dins les seves possibilitats. 

Aquestes pautes són aplicables a tots els adults independentment del seu gènere, 

raça, ètnia o nivell d’ingressos. També podem dur-les a terme amb persones amb 
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discapacitat, ajustant-les a la seva capacitat de fer exercici i als riscos i limitacions 

específiques. 

Aquestes recomanacions teòriques podrien ser el primer pas abans d’establir 

estratègies per a promoció d’activitat física. La OMS (2010), comenta que l’adopció 

dels nivells d’activitat física recomanats per a la salut i la seva integració en les 

polítiques, programes i intervencions constitueix un primer pas important per donar a 

conèixer els nivells d’activitat física a les comunitats i el públic en general. Així, 

fomentar la seva acceptació i compliment entre el col·lectiu que pateix malalties 

cròniques, serà necessari preparar missatges adaptats a cada centre de salut i 

difondre-ho entre els interessats, grups de professionals i la comunitat en general. 

2.2.2. Recomanacions específiques per cada patologia crònica 
	  

Tenint en compte les patologies explicades amb anterioritat i la relació intrínseca que 

tenen aquestes amb l’activitat física, és necessari concretar els objectius a treballar, 

les activitats, precaucions, condicionament físic i generals. 

La hipertensió arterial (HTA) segons el PEFS (2007), l’exercici físic té com a objectius 

per aquesta patologia controlar la pressió arterial dins els valors recomanats, prevenir 

la morbiditat i la mortalitat degudes a HTA, evitar l’excés de pes, incentivar un canvi 

d’estil de vida deixant de fumar, de beure alcohol, de consumir sodi i una ingesta de 

potassi, calci i magnesi, reduir la ingesta de colesterol i greixos saturats. Woolf – May 

(2008) considera bàsica la relació entre el gast energètic i la activitat física, sent el 

millor indicador de la influència de l’exercici en la pressió arterial. Per tant, suggereix 

que qui gasti més de 2000kcal a la setmana, té un risc inferior a desenvolupar HTA. 

Taula 1. Recomanacions d'AF per l'HTA. Font. PEFS. 

HIPERTENSIÓ ARTERIAL 

Capacitat 

física 

Objectius Tipus de treball Càrrega Consideracions 

especials 

Força - Mantenir 

la 

funcionalitat 

en les 

activitats de 

la vida 

diària. 

- Tipus de 

treball 

complementària 

en la reducció 

de la pressió 

arterial en 

repòs.  

- 40 – 50% 1RM. 

- 6 – 8 exercicis. 

- 1 sèrie per 

exercici. 

- 12 – 15 

repeticions. 

- 30 – 60 segons 

- Evita el treball 

isomètric. 

- Evitar la 

maniobra de 

Valsalva. 

- Entrenament 

de força només 
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- Millorar el 

to i la força 

dels 

diferents 

grups 

musculars. 

 

- Preferiblement 

entrenament en 

circuit. 

- Participació 

de la major 

quantitat 

possible de 

grups 

musculars. 

- Exercicis 

poliarticulars. 

de descans entre 

sèries. 

- 30 – 40 minuts 

per sessió. 

- 3 – 4 dies a la 

setmana. 

 

si forma part 

d’un programa 

integral, no de 

manera 

independent. 

 

 

Resistència - Controlar 

la pressió 

arterial. 

- 

Incrementar 

la despesa 

calòrica. 

- 

Incrementar 

el consum 

màxim 

d’oxigen. 

- Tipus 

d’activitat 

predominant en 

la reducció de 

la pressió 

arterial en 

repòs. 

- Activitat amb 

participació de 

grans grups 

musculars, que 

es puguin 

mantenir de 

forma rítmica i 

contínua. 

- 30 – 60 minuts 

diaris de forma 

contínua o 

intermitent. 

- 3 – 5 dies a la 

setmana 

(preferiblement 7 

dies a la setmana). 

- 40 – 60% 

freqüència 

cardíaca de 

reserva. 

- 700 – 

2000kcal7setmana. 

- Escala 

d’autopercepció de 

l’esforç: 12 – 13 

(Escala de Borg) 

- Evitar 

intensitats 

elevades 

(intensitat > 

70% VO2 màx. 

és menys 

eficaç en 

reducció de la 

pressió arterial 

en repòs i 

augmenta el 

risc de 

complicacions 

cardiovasculars 

i de lesions 

ortopèdiques). 

Flexibilitat - Disminuir 

el risc de 

problemes 

musculars 

associats a 

la pràctica 

- Tècniques 

d’entrenament. 

- 10 – 12 

estiraments. 

- 3 – 5 repeticions. 

15 – 30 minuts per 

sessió. 

- 2 – 3 dies a la 

- No fer rebots 

durant 

l’estirament. 

- Repetir el 

cicle inspiració 

– expiració 
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d’exercici 

físic. 

setmana. durant 

l’estirament. 

- No superar 

l’arc de 

moviment 

màxim de 

l’articulació. 

 

PEFS (2007) per aconseguir els objectius esmentats anteriorment són necessaris 4 – 

6 mesos de treball regular, tenint en compte un seguit de pautes com evitar intensitats 

elevades, allargar la fase de refredament, no fer activitats de força si la pressió no està 

controlada, no fer treball de força si la pressió arterial sistòlica és > 180mmHg o la 

pressió arterial diastòlica > 110mmHg, no fer exercici físic si la pressió arterial sistòlica 

> 200mmHg o la pressió arterial diastòlica > 115mmHg. 

El PEFS (2007) presenta una sèrie d’objectius que pot aconseguir la pràctica regular 

d’activitat física sobre la diabetis; reduir la resistència a la insulina, els requeriments 

posteriors d’insulina; millorar el perfil lipídic; incrementar la despesa energètica; 

millorar la HTA lleu i moderada; millorar l’estabilitat cardiovascular; augmentar la 

resistència cardiorespiratòria i la flexibilitat; millorar l’autoimatge, l’autoconfiança; la 

sensació de benestar i qualitat de vida; reduir l’índex de massa corporal en cas 

d’excés de pes, per tal d’evitar resistència en l’absorció insulínica del teixit adipós. 

Woolf – May (2008), per aquesta patologia recomana no prescriure activitat física fins 

que la persona no hagi aconseguit valors adequats de dieta de control metabòlic i 

glucèmica. El mateix autor considera que serà primordial realitzar períodes de 

preescalfament i refredament molts perllongats. 

Taula 2. Recomanacions d'AF per la diabetis. Font. PEFS. 

DIABETIS 

Capacitat 

física 

 Objectius Tipus de 

treball 

 Càrrega Consideracions 

especials 

Força - Mantenir la 

funcionalitat 

en les 

activitats de la 

vida diària. 

- Participació 

de grans 

grups 

musculars. 

- Exercicis 

- 60 – 70% 

1RM. 

- 3 – 5 sèries 

- 8 – 12 

repeticions. 

- Establir un 

període 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 
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- Millorar el to 

i la força dels 

diferents 

grups 

musculars. 

- Augmentar 

la massa 

corporal 

magra. 

poliarticulars. 

- 

Recomanable 

el treball en 

màquines i 

pes corporal. 

 

- 3 – 5 dies 

per setmana. 

 

objectius. 

- Incrementar 

progressivament 

les càrregues de 

treball. 

- Respectar el 

temps de 

recuperació 

entre sèries. 

Resistència - Aconseguir 

fer un mínim 

de 30 minuts 

continuats 

d’activitat 

física. 

-Treball 

aeròbic, amb 

participació de 

grans grups 

musculars. 

- 40 – 70% 

VO2 màx. 

- 50 – 75% 

FCM. 

- 20 – 60 

minuts per 

sessió. 

- Test de 

conversa. 

- 4 – 7 

sessions per 

setmana. 

- Augmentar 

progressivament 

el temps de 

treball. 

- Ajustar la 

respiració a 

cada moviment. 

- Hidratar-se 

adequadament. 

- Establir un 

període 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

- Controlar la 

freqüència 

cardíaca. 

 

Requereix uns 4 – 6 mesos per assolir els objectius i caldrà tenir en compte que el 

pacient no realitzi sol l’activitat, ha de tenir molta cura dels peus per tal d’evitar 

qualsevol tipus de ferida, evitar exercicis que posen en perill la pressió arterial, 

hidratar-se correctament. 

Seguint amb les indicacions de PEFS (2007), la finalitat d’un programa d’activitat física 

sobre la obesitat és incrementar la despesa energètica, reduir la ingesta, millorar el 

perfil metabòlic, millorar la capacitat respiratòria i benestar psicològic. 
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Taula 3. Recomanacions d'AF per a la obesitat. Font: PEFS. 

OBESITAT 

Capacitat 

física 

Objectius Tipus de 

treball 

Càrrega Consideracions 

especials 

Força  - Mantenir la 

funcionalitat 

de les AVD. 

- Millorar el to i 

la força dels 

diferents 

grups 

musculars. 

- Augmentar la 

massa 

corporal 

magra. 

- Participació 

de grans 

grups 

musculars. 

- Exercicis 

poliarticulars. 

- 

Recomanable 

el treball en 

màquines i 

pes corporal. 

 

- 50 – 70% 

1RM. 

- 3 – 5 sèries. 

- 8 – 10 

exercicis. 

- 8 – 12 

repeticions 

per exercici. 

- 60 – 90 

segons de 

descans entre 

sèries. 

- 2 – 3 dies 

per setmana. 

 

- Establir un 

període 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

- Incrementar 

progressivament 

les càrregues de 

treball. 

- Respectar el 

temps de 

recuperació 

entre sèries. 

- Controlar 

situacions 

d’hiperglucèmia 

i hipoglucèmia. 

Resistència - Augmentar la 

despesa 

energètica. 

- Reduir pes. 

- Millora la 

funcionalitat. 

- Aconseguir 

fer 30 minuts 

d’activitat 

física. 

- Treball 

aeròbic, amb 

participació de 

grans grups 

musculars. 

 

- 30 – 60 

minuts per 

sessió. 

- 5 – 7 dies a 

la setmana. 

 - 50 – 80% 

FCM. 

- Test de 

conversa. 

- Establir un 

període 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

- Incrementar 

progressivament 

les càrregues de 

treball. 

- Respectar el 
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temps de 

recuperació 

entre sèries. 

- Controlar 

situacions 

d’hiperglucèmia 

i hipoglucèmia. 

- Controlar FC. 

 

Pel què fa al paràmetre intensitat, Woolf – May (2008), considera que s’ha d’evitar un 

exercici vigorós intens al principi (60 – 90% de la capacitat aeròbica) i el programa 

hauria de començar amb un exercici lent a nivell baix – moderat (30 – 50% de la 

capacitat aeròbica). S’han d’evitar exercicis d’impacte, s’ha de fer un seguiment 

nutricional i per aconseguir els objectius es necessiten 6 – 12 mesos. 

En relació al càncer, l’exercici pot millorar o mantenir la capacitat de treball, controlar el 

pes corporal, millorar l’estat d’ànim, reduir la fatiga, millorar la qualitat de vida, 

mantenir o millorar el to o força dels músculs, disminuir la rigidesa deguda a la 

inactivitat, ser més independent i millorar l’equilibri (PEFS, 2007).  

Taula 4. Recomanacions d'AF pel càncer. Font: PEFS. 

CÀNCER 

Capacitat 

física 

Objectius  Tipus de 

treball 

Càrrega Consideracions 

especials 

Força - Mantenir la 

funcionalitat 

de les AVD. 

- Millorar el to i 

la força dels 

diferents grups 

musculars, 

sobretot a 

nivell 

paravertebral. 

- Augmentar la 

massa 

- Participació 

grans grups 

musculars. 

- Exercicis 

poliarticulars. 

 

- 30 - 60% 

1RM. 

- 1 – 2 sèries. 

- 4 – 6 

exercicis. 

- 10 – 15 

repeticions. 

- 30 – 90 

segons de 

descans entre 

sèries. 

- Evitar exercicis 

de força 

màxima. 

- Establir 

períodes 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

- Incrementar 

progressivament 

les càrregues de 
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corporal 

magra. 

treball. 

Resistència  - Estimular la 

pràctica 

d’activitats 

aeròbiques. 

 - Treball 

aeròbic amb 

participació de 

grans grups 

musculars. 

- 50 – 75% 

VO2 màx. 

- 60 – 80% 

FCM. 

- Test de 

conversa. 

- EPE: 11 -14 

(Escala de 

Borg 6 – 20). 

- 3 – 5 dies 

per setmana. 

- Establir 

períodes 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

- Controlar FC. 

Flexibilitat - Millorar o 

mantenir el 

grau de 

mobilitat 

articular. 

- Treball 

d’estiraments 

relacionats 

amb les AVD, 

combinats 

amb exercici 

d’higiene 

postural. 

- mobilització 

específica de 

l’articulació 

especulo – 

humeral en el 

cas del càncer 

de mama. 

- 2 – 7 

sessions per 

setmana. 

- Vigilar 

l’execució 

correcta dels 

exercicis i fer un 

bon control de la 

respiració. 

- Tècniques no 

estressants.  

 

Woolf – May (2008) indica que el metge de l’activitat física ha de consultar amb el 

metge i l’equip oncològic del pacient per comprovar si està suficientment preparat per 

practicar activitat física. Els objectius s’assoleixen a llarg termini. El PEFS (2007) 

recomana no fer exercici en canvis aguts de l’estat general, evitar intensitats elevades, 

si es produeixen vòmits, diarrea o febre no s’ha de fer cap tipus d’esforç físic, en 
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períodes d’anèmia s’ha de reduir el volum de pràctica i, respectar el grau de moviment 

de les articulacions.  

Pel què fa a la salut òssia trobem artritis i osteoporosis. Començant amb l’osteoporosi 

l’exercici presenta els següents objectius; obtenir un màxim de densitat de massa 

òssia òptim en edat adulta; disminuir la pèrdua de massa òssia a partir de la 

finalització de creixements, reduir el risc a fractures òssies; mantenir un sistema 

locomotor i de l’equilibri amb bones condicions (PAFS, 2007). López i López (2008), 

abans de prescriure activitat per aquesta malaltia, s’ha d’avaluar especialment factors 

de risc cardiovascular, agudesa visual i auditiva, així com d’equilibri ja que amb 

persones d’edat avançada poden sofrir col·lisions durant la pràctica. També, s’ha 

d’avaluar la força muscular i la funcionalitat de les articulacions que seran sotmeses a 

càrrega. 

Taula 5. Recomanacions d'AF per l'osteoporosi. Font. PEFS. 

OSTEOPOROSI 

Capacitat 

física 

Objectius Tipus de 

treball 

Càrrega Consideracions 

especials 

Força  - Incrementar 

la densitat 

mineral òssia. 

- Reduir el 

risc de 

fractura 

òssia. 

- Augmentar 

la força 

general. 

- Treball 

dinàmic de 

força i/o 

resistència:  

- músculs 

quàdriceps, 

isquitoibials, 

glutis, 

adductors i 

abductors. 

- Treball 

isomètric: 

músculs 

erectors de la 

columna- 

- 50 – 80% 1RM. 

- 1 – 4 sèries. 

- 8 – 20 

repeticions per 

sèrie. 

- 2 – 3dies per 

setmana. 

- Evitar exercici 

amb flexió de la 

columna 

vertebral i 

preferiblement 

treballar en 

bipedestació. 

- Si hi ha dolor 

no. fer aquest 

entrenament 

Resistència - Incrementar 

el VO2 màx i 

el llindar 

anaeròbic. 

- Treball 

aeròbic de 

baix impacte 

amb 

- 40 – 70% 1RM. 

- 10- 60 minuts 

per sessió. 

- 3-5 dies a la 

- Si hi ha dolor 

no fer aquest 

entrenament. 

- Augmentar 
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- Millorar la 

resistència 

general. 

- Influir en la 

composició 

corporal. 

 

participació 

de grans 

grups 

musculars. 

 

setmana. 

- EPE: 12 – 16 

(escala de Borg 

6 – 20). 

progressivament 

el temps de 

treball. 

- Ajustar la 

respiració a 

cada moviment. 

- Establir un 

període 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

Controlar FC. 

- Indicar un 

treball variat. 

Velocitat No és recomanable fer cap tipus d’exercici explosiu. 

Flexibilitat - Millorar 

l’estructura i 

la postura 

corporal. 

- Mantenir o 

millorar la 

mobilitat 

articular 

necessària 

per 

l’autonomia 

personal. 

- Prevenir la 

pèrdua de 

l’espai 

articular, 

especialment 

a nivell 

vertebral. 

- Exercicis 

actius 

generals de 

mobilitat 

articular.  

- Estiraments 

actius 

generals. 

- Treball actiu 

de reeducació 

postural, 

insistint 

especialment 

en la columna 

vertebral. 

- Treball 

respiratori de 

relaxació. 

- 20 – 60 minuts 

per sessió. 

- 5 – 7 dies a la 

setmana. 

- Sempre 

respectant 

durant 

l’execució de les 

diferents sèries i 

repeticions, 

l’aparició de 

fatiga local que 

podria 

comportar cert 

estrès ossi o 

artromuscular. 

- Respectar 

l’aparició de 

dolor sigui quin 

- Estirar totes 

les cadenes 

musculars. 

- Moure totes 

les articulacions 

de forma 

individualitzada. 

- Evitar 

maniobres 

forçades, 

especialment 

les torsions 

d’esquena i 

extremitats 

inferiors 

associades a 

components de 

flexió i/o 

coaptació 
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sigui el rang de 

moviment 

assolit. 

 

articular. 

- Procurar una 

higiene postural 

correcta durant 

l’execució dels 

exercicis. 

Coordinació - Incrementar 

l’equilibri 

dinàmic. 

- Augmentar 

la seguretat i 

disminuir el 

risc de 

caigudes i 

fractures. 

- Integrat amb 

l’entrenament 

de les altres 

capacitats, 

especialment 

de la força. 

 

- 

Progressivament 

dissenyar 

formes 

d’execució dels 

exercicis amb 

més inestabilitat 

per involucrar-hi 

músculs 

estabilitzadors i 

sistemes 

d’equilibri. 

- Utilitzar des de 

màquines de 

suport fins a 

plataformes 

inestables, si es 

vol una major 

progressió. 

 

PEFS (2007) comenta que els objectius assenyalats s’aconsegueixen a llarg termini, 

minimitzant el risc de caigudes i afavorint les activitats l’aire lliure. 

Sayce i Fraser (2002) afirmen que l’activitat física regular ajuda a mantenir els ossos 

forts, així protegint l’estructura òssia millorant l’equilibri, la coordinació, flexibilitat, força 

muscular i postura. Redueix el risc de caigudes i les seves possibles fractures. López i 

López (2008) remarquen que s’ha d’evitar dur a terme exercicis que causin dolor, és a 

dir, que el recorregut articular respecti el llindar de dolor. 

L’artritis i l’artrosi englobades en el bloc de salut òssia i muscular, a través de l’activitat 

física pot disminuir el dolor i la hidroartrosi, millorar la condició física i la qualitat de 

vida, disminuir el consum de fàrmacs, disminuir els factors de risc cardiovasculars, 

prevenir deformitats i actituds vicioses i, millorar l’autoestima i les relacions socials 

(PEFS, 2007). 
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Taula 6. Recomanacions d'AF per la artritis i artrosis. Font: PEFS. 

ARTRITIS I ARTROSIS 

Capacitat 

física 

Objectius Tipus de 

treball 

Càrrega Consideracions 

especials 

Força -Reduir el 

dolor i la fatiga 

muscular i 

articular. 

- Augmentar la 

força general. 

- Treball de 

força – 

resistència. 

- Treball en 

circuit. 

- Exercicis 

isomètrics i 

dinàmics. 

- Intensitat 

segons la 

tolerància 

individual. 

- 1 – 4 sèries.  

- 8 – 20 

repeticions 

per sèrie. 

- 2 – 3 dies 

setmana. 

-Treballar la 

major part dels 

grups musculars 

de forma 

dinàmica i 

isomètrica. 

- Controlar 

l’impacte sobre 

la zona 

afectada. 

- No provocar 

dolor. 

Resistència - Incrementar 

l’VO2  màx i el 

llindar 

anaeròbic. 

- Millorar la 

resistència 

general. 

- Treball 

aeròbic, 

especialment 

en medi 

aquàtic. 

- 20 – 60 

minuts per 

sessió. 

- 3 – 5 dies 

setmana. 

- 40 – 885% 

FCM. 

- EPE: 12 – 16 

(Escala de 

Borg 6 – 20). 

- Controlar 

l’impacte sobre 

la zona 

afectada. 

Augmentar 

progressivament 

el temps de 

treball. 

- Ajustar la 

respiració a 

cada moviment. 

- Establir un 

període 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

- Controlar FC. 
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Flexibilitat - Guanyar o 

mantenir 

mobilitat 

articular. 

- Prevenir la 

pèrdua de 

l’espai 

articular. 

- Contribuir a 

la millora local 

i general de la 

circulació de 

fluids.  

- Facilitar el 

treball de les 

altres 

capacitats 

físiques 

bàsiques. 

- Contribuir a 

la gestió del 

dolor per tal 

de disminuir la 

ingesta de 

fàrmacs. 

- Exercicis 

actius de 

mobilitat 

articular, 

especialment 

de les 

articulacions 

més 

afectades. 

- Treball actiu 

isomètric de 

les cadenes 

musculars, 

especialment 

de la 

musculatura 

profunda de 

l’esquena. 

- Treball 

respiratori de 

relaxació. 

- 15 – 40 

minuts per 

sessió. 

- 2 – 7 dies 

per setmana. 

- Evitar 

maniobres 

forçades, 

especialment 

les torsions 

d’esquena i 

extremitats 

inferiors 

associades a 

components de 

flexió i/o 

coaptació 

articular. 

- En fases 

agudes de la 

malaltia afavorir 

el treball passiu 

de relaxació. 

- Procurar una 

higiene postural 

correcta durant 

l’execució dels 

exercicis per 

poder treballar 

amb màxima 

decoaptació 

articular, 

especialment a 

la columna 

vertebral. 

 

Continuant amb PEFS (2007) els objectius es podran obtenir a llarg termini. Si 

apareixen signes de sospita de compromís cardiovascular i respiratori, s’ha d’evitar fer 

exercici físic, controlant el dolor articular durant l’execució dels diferents exercicis i, si 

existeix inflamació, no dur a terme cap tipus d’activitat. Sayce i Fraser (2002) 
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remarquen la importància de mantenir un equilibri entre el descans i l’activitat, així 

quan les articulacions estan inflamades i produeixen dolor, cal descansar. Tanmateix 

l’exercici ajuda a mantenir la màxima funció de les articulacions i músculs. 

Sobre la salut mental, ens centrarem en l’ansietat, en la qual l’activitat física pot 

esdevenir per aquesta prendre consciència del propi cos per tal de controlar-ne les 

alteracions fisiològiques, anticipar recursos davant la sensació de perill, millorar 

l’autoimatge i autoconfiança, la sensació de benestar, i la qualitat de vida (PEFS, 

2007). 

Taula 7. Recomanacions d'AF per l'ansietat. Font: PEFS. 

ANSIETAT 

Capacitat 

física 

Objectius Tipus de 

treball 

Càrrega Consideracions 

especials 

Força  - Mantenir la 

funcionalitat 

en les AVD. 

- Millorar el to 

i la força dels 

diferents 

grups 

musculars. 

- Augmentar 

la  massa 

corporal 

magra. 

- Participació 

de grans 

grups 

musculars. 

- Exercicis 

poliarticulars. 

- 

Recomanable 

el treball amb 

màquines i/o 

pes corporal. 

- 30 – 50% 

1RM. 

- 8 – 12 

repeticions. 

- 2 dies a la 

setmana. 

- Establir un 

període 

d’adaptació 

abans de 

plantejar 

objectius. 

- Incrementar 

progressivament 

les càrregues de 

treball. 

 

Resistència - Aconseguir 

fer un mínim 

de 30 minuts 

continuats 

d’activitat 

física. 

- Treball 

aeròbic amb 

participació de 

grans grups 

musculars. 

- 70% FCM. 

- 20 – 60 

minuts al dia. 

- 3 – 5 dies a 

la setmana. 

- Augmentar 

progressivament 

el temps i la 

intensitat del 

treball. 

- Proposar 

circuits 

cardiovascular 

adaptats. 

- Controlar l’FC. 
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El temps de treball segons el PEFS (2007) serà de 10 setmanes aproximadament. 

L’ACSM (2001) recomana realitzar les sessions d’activitat física d’aquest tipus de 

pacient en grup, ja que comparteixen la mateixa situació. El recolzament entre ells és 

bàsic per tractar aquesta patologia a nivell mental. 

2.2.3. Coneixements i eines útils per prescriure activitat  
	  

Per elaborar un programa de prescripció d’exercici físic a persones amb diferents 

patologies, s’han de tenir uns coneixements i eines indispensables. Segons PEFS 

(2007), el personal sanitari ha de fer i entregar al professional en Ciències de l’Activitat 

Física, un informe mèdic. Dins aquest hi constaran dades de gran interès com és el 

diagnòstic, els resultats de la valoració final medicoesportiva, medicació, objectius i/o 

limitacions, observacions i altres dades rellevants. 

Analitzant cadascuna de les parts que forma aquest document, en el diagnòstic 

trobarem els problemes de salut de l’individu en qüestió. En els resultats s’hi detallaran 

aquells referents a les valoracions funcionals, que serviran de guia per fer el programa 

d’exercici físic individualitzat. Heyward (2008) defineix el programa d’exercici físic 

individualitzat en base al principi de variabilitat individual. És a dir, l’entrenament està 

condicionat per les respostes individuals als estímuls d’entrenament i, com a 

conseqüència d’això, s’hauran de dissenyar programes adequats a les necessitats, 

interessos i capacitats de la persona en concret. En definitiva, una prescripció 

personalitzada. 

PEFS (2007), en l’apartat de medicació s’hi anoten aquells fàrmacs que l’individu pren 

i que poden influenciar en la pràctica esportiva i, que el professional en l’àmbit esportiu 

ha de conèixer. Seguidament, els objectius, punt determinant del programa. Cox 

(2009) recorda les cinc característiques que ha de tenir un objectiu, SMART. Aquest 

acrònim significa: específic, mesurable, viable, realista, temporal. 

Finalment, l’apartat d’observacions inclourà les dades d’interès i les anotacions que no 

s’hagin pogut descriure anteriorment pel professional mèdic, i que poden ser 

interessants pel disseny del programa (FEFS, 2007). 

Quan el personal sanitari se li ha subministrat l’informe mèdic, el primer que ha de fer 

és realitzar una avaluació d’aptitud física al pacient. Aquesta, segons Heyward 

(2008:36) és “la capacidad de realizar actividades recreativas i cotidianas sin cansarse 
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en forma desmedida”. Serà important avaluar els clients mitjançant proves d’exercici, 

classificant el seu risc de malaltia, identificant les contraindicacions per realitzar algun 

tipus d’exercici i obtenir consentiment informat abans de dur a terme qualsevol d’elles. 

Les proves que s’utilitzin han de ser vàlides per mesurar en precisió, fiables per obtenir 

resultats estables i constants i objectives. Per altra banda, també podem treure 

conclusions sobre l’aptitud física a través del qüestionari Q-AAF que proporciona 

Rodríguez (1994), en el qual les preguntes que fan tracten sobre aquest tema (Annex 

I). 

A partir d’aquí, tenint en compte les recomanacions segons les patologies i grup 

d’edat, ja podríem començar a desenvolupar el programa d’activitat física estructurat i 

individualitzat. 

	  

2.3. Situació actual de percepció de l’estat de salut, trastorns 
crònics i mentals, prevalença d’activitat física a les Illes Balears i 
Catalunya 

 

2.3.1. Illes Balears 
	  

La població de les Illes Balears considera que la seva salut és bona segons una 

mesura subjectva. La següent gràfica extreta de l’Enquesta de Salut de les Illes 

Balears (2009), mostra la percepció de l’estat de salut segons el sexe. 

Gràfica 1. Percepció de l'estat de salut per sexe. Font: Enquesta de Salut de les Illes Balears 07. 

	  

L’any 2007 les Illes Balears el 74% de la població consideraven que la seva salut era 

bona o molt bona. Els homes però, tenien una millor percepció de l’estat de salut amb 

un 77’4% que el sexe femení amb un 71’2%. 
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En segon terme, el gràfic que es presenta mostra la percepció de salut segons el grup 

d’edat i sexe. 

Gràfica 2. Percepció de l'estat de salut com regular o dolenta segons grup d'edat i sexe. Font: Enquesta 
de Salut de les Illes Balears 07. 

	  

En aquesta gràfica podem observar que a mesura que augmenta l’edat la percepció de 

l’estat de salut empitjora, ja que més de la meitat d’homes i dones majors de 65 anys, 

perceben la seva salut com a regular o dolenta. 

L’Enquesta de Salut de les Illes Balears (2009) han fet un anàlisis dels problemes de 

salut crònics de la població, veient que en el cas dels adults la prevalença de 26 

problemes de salut crònics que produeixen una major freqüentació de recursos 

sanitaris. 

Gràfica 3. Nombre de trastorns crònics per grup d'edat i sexe. Font: Enquesta de Salut de les Illes Balears 
07. 

	  

El 68’5% de la població adulta declarava en l’Enquesta de Salut de les Illes Balears 

(ESIB07) (2009) haver patit almenys un trastorn crònic en l’últim any. Així, veiem que a 

mesura que augmenta l’edat, també ho fan les malalties cròniques (3 o més 

patologies), sobretot pel què fa el sexe femení en edats superiors als 65 anys.  

Fent un anàlisi més detallat, ESIB07 (2009 comenta que els problemes de salut 

crònics més freqüents en adults són de l’aparell locomotor i circulatori, destacant en 
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els dos sexes el mal d’esquena, tant cervical com lumbar, artrosi, artritis reumatoide i 

hipertensió arterial. També fa èmfasi als problemes de salut mental com la depressió i 

l’ansietat. 

Gràfica 4. Trastorns crònics més prevalents patits en els darrers 12 mesos. Població >16 anys. Font: 
ESIB07. 

	  

A partir d’aquest gràfic podem concloure que la dona pateix més malalties que l’home, 

en general. Entre els majors de 65 anys, destaquen amb més d’un 50% l’artrosi, artritis  

i el reumatisme, seguit de la hipertensió arterial amb un 42’9%, el mal cervical amb un 

29’7%, el mal lumbar amb un 28’6%, hipercolesterolèmia un 26’8% i els problemes de 

depressió i ansietat amb un 26% (ESIB07, 2009). 

El mateix grup d’estudi va valorar la salut mental de la població Balear mitjançant el 

Qüestionari de Goldberg GHG-12, per estimar la prevalença de partir trastorns 

mentals. 

Gràfica 5. Probabilitat de patir un trastorn mental segons grup d'edat i sexe. Font: EISIB07. 

	  

En els resultats obtinguts sabem que un 25% de la població adulta tenia un risc 

important a patir un trastorn mental, afectant un 31’5% a la població femenina i un 

18’8% a la masculina. Aquests trastorns mentals s’accentuaven en la dona però, a 

partir dels 65 anys, la prevalença entre sexes és més equitativa.  
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L’altre punt a destacar és l’estil de vida de la població a nivell de pràctica d’activitat 

física. 

Gràfica 6. Tipus d'AF en l'activitat principal segons el sexe. Font: ESIB07. 

	  

Els valor obtinguts indiquen que un 24’8% de la població és inactiu, passant el major 

temps del seu dia a dia assegut i un 41’7% està la major part del seu temps dret però 

sense desplaçament ni esforços. El 23% camina, portant pes i fent desplaçaments 

continus i, finalment veiem que els homes realitzen les tasques de major esforç físic 

respecte les dones, que gairebé observem uns valors insignificants (ESIB07, 2009). 

També es fa un anàlisi de l’estil de vida tenint en compte l’activitat física realitzada, en 

funció de l’edat. 

Gràfica 7. Tipus d'activitat física en l'activitat principal segons l'edat. Font: ESIB07. 

	  

En la darrera gràfica podem concloure que els més joves i majors de 65 anys són els 

grups poblacionals que passen més temps asseguts al llarg del seu dia. I, el grup 

d’edat comprès entre 25 – 64 anys, són els que realitzen més activitat física encara 

que la major part del seu temps el dediquen a estar drets sense moure’s (ESIB07, 

2009). 

2.3.2. Catalunya 
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L’Enquesta de Salut de Catalunya l’any 2011 va fer un estudi sobre l’autovaloració de 

l’estat de salut de la població, un 80’1% d’aquesta considera que la percepció de la 

seva salut és bona, dins d’aquest percentatge les dones representen un 76% i els 

homes 84’2%.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Aquest anàlisi, també es fa segons el grup d’edat i el sexe, coincidint amb el fet que a 

mesura que augmenta l’edat, la percepció de salut és més dolenta, amb ambdós 

sexes. 

Gràfica 9. Autovaloració de l'estat de salut en la població general per grup d'edat i sexe. Font: Enquesta 
de Salut de Catalunya 11. 

	  

L’Enquesta de Salut de Catalunya (2012), va valorar la qualitat de vida tenint en 

compte les persones que consideraven la seva salut regular o dolenta, patien al mateix 

temps dolor o malestar (72’2%), ansietat o depressió (47%), manca de mobilitat 

(44’8%), dificultats per portar a terme activitats quotidianes (35’9%), i problemes a 

nivell d’independència funcional (19’4%). 

Pel què fa a les patologies cròniques, el 34’7% de la població general pateix algun 

trastorn crònic. Tanmateix, són més les dones (38’4%) que els homes (31’1%). Les 

persones d’edat avançada, un 69’9%, en sofreix alguna. 

Gràfica 8. Autovaloració de l'estat de salut en la població general, per sexe. Font: Enquesta de Salut de 
Catalunya 11. 
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Gràfica 10. Població general que pateix alguna malaltia o problema de salut crònic, per grup d'edat i sexe. 
Font: Enquesta de Salut de Catalunya 11. 

	  

Els principals trastorns crònics que pateix la població major de 15 anys són malalties 

relacionades amb l’aparell locomotor, mal d’esquena lumbar, dorsal i cervical, artrosis i 

artritis reumatiode. En segon lloc, les relacionades amb l’aparell circulatori com HTA, 

colesterol i mala circulació de la sang. També es fa èmfasi sobre les relacionades amb 

trastorns mentals com són l’ansietat i la depressió. El 71’3% de la població major de 15 

anys, pateix algun tipus d’aquests trastorns crònics, diferenciant-los amb un 64’5% 

homes i 77’8% en les dones. Així, també hi ha una alta representació del sexe femení. 

Gràfica 11. Principals trastorns crònics que pateix o ha patit la població de 15 anys i més, per sexe. Font: 
Enquesta de Salut de Catalunya 11. 

	  

Així, entre el grup d’edat comprès entre 65 – 74 anys, la principal patologia crònica és 

la HTA (60’4% en homes i 59’7% en dones) i, a partir dels 75 anys les patologies més 

freqüents  i rellevants són l’artrosi, l’artritis i el reumatisme. 
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Pel què fa la salut mental, analitzem la següent gràfica: 

Gràfica 12. Població de 15 anys i més amb probabilitat de patir problemes de salut mental, per grup d'edat 
i sexe. Font: Enquesta de Salut de Catalunya 11. 

	  

Aquest gràfic extret a partir del Qüestionari de Golberg, mostra una diferència 

significativa de la prevalença de trastorns a nivell mental segons el sexe. Així, el 12’8% 

del grup de població que es presenta té risc de patir aquesta tipologia de patologia, 

amb un 9’8% de risc en homes i 15’7% en dones. 

L’últim punt a comentar és sobre l’estil de vida relacionat amb l’activitat física, per 

valorar la pràctica esportiva de la població adulta catalana. L’Enquesta de Salut de 

Catalunya (2012), va mesura el sedentarisme i l’aptitud de realitzar activitat física 

mitjançant el qüestionari IPAQ. Els resultats obtinguts són que en la població de 45 a 

65 anys, el sedentarisme té prevalença en els homes (17’7%) respecte les dones 

(15’7%). Aquestes dades les podem veure reflectides en el gràfic següent: 

Gràfica 13. Població de 15 anys i més sedentària, pel grup d'edat i sexe. Font: Enquesta de Salut de 
Catalunya 11. 
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2.4. Centres d’Atenció Primària en la prescripció 
d’activitat física 

	  

Els sistemes sanitaris tenen com a objectiu principal curar la malaltia però, per altra 

banda, han d’intentar evitar que la persona emmalalteix-hi. Així, tenen una funció molt 

important de prevenció, assegurant el dret a la salut de la persona. Els professionals 

sanitaris doncs, poden reduir el risc i curar tot tipus de patologies, entre d’altres, 

mitjançant una nutrició adequada i saludable al pacient així com prescriure activitat 

física. 

La OMS, dins de Martín i Cano (1999:5), defineix atenció primària de salut com: 

La asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente 

fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y 

familias de la comunidad, mediante su plena participación, y a un coste que la 

comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo, con un espíritu de responsabilidad y autodeterminación. La Atención 

Primaria es parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye 

la función central y del nucleó principal, como del desarrollo social y económico 

global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la 

familia y la comunidad, con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca 

posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las persones y 

constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. 

Un altre concepte a conèixer, de nivell més específic, són els centres de salut 

d’Atenció Primària. Aquests, segons Martín i Cano (1999) són construccions funcionals 

i físiques que desenvolupen les tasques per equips multidisciplinàries , realitzant-ho de 

manera coordinada, integral, continuada i permanent dels professionals que hi 

treballen. Aquest centre assumeix la responsabilitat d’una comunitat definida tant 

geogràfic o demogràficament, i té com a finalitat la prevenció de diferents patologies, la 

promoció de la salut i la realització d’assistència curatives. 

D’acord amb les definicions exposades anteriorment, els Centres d’Atenció Primària 

busquen resoldre les necessitats i problemes de salut de la comunitat on són 

responsables. Les activitats realitzades per aquests centres de salut són: educació 

sanitària; provisió d’aliments; nutrició adequada; salubritat de l’aigua; cura bàsica; 

cuidats materna - infantils; immunització; prevenció i control de les malalties 

endèmiques; tractament bàsic; proporció de fàrmacs (Martín i Cano, 2008). 
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Paral·lelament, les funcions bàsiques dels serveis d’Atenció Primària són el diagnòstic 

i tractament de malalties; activitats de prevenció i promoció en les consultes; atenció 

continuada; atenció domiciliària; educació sanitària i accions preventives en la 

comunitat; vigilància epidemiològica; derivació de pacients a altres nivells existencials i 

altres prevencions sanitàries. 

Fent un anàlisi detallat sobre les activitats i funcions bàsiques que es duen a terme 

veiem que no té especial rellevància l’activitat física enfocada a la prevenció, promoció 

i prescripció de la salut. Segons Martín i Cano (2008), aquest avançament en el camp 

de la medicina es veu dificultat per la manca de coneixements i recursos actual. La 

línia que es segueix en els Centres d’Atenció Primària és bàsicament una assistència 

curativa tot i buscar un salt qualitatiu avançant a actuacions preventives i de promoció 

de la salut. No obstant, els autors remarquen que encara no s’han fet els esforços 

necessaris per la integració d’aquestes activitats i, és en aquest punt on veiem que no 

hi ha una menció de l’activitat física per assolir aquest avançament ja que només es 

recomanen a nivell d’educació sanitària pel què fa la nutrició i l’alimentació del pacient, 

la hidratació i higiene, el tractament de malalties comunes i la provisió de medicaments 

essencials.  

Dins aquest marc, els obstacles i les restriccions pel desenvolupament de les activitats 

preventives i de promoció que Martín (1989, citat a Martín i Cano, 1999) són les 

següents: 

- La relació metge – pacient sense continuïtat temporal significarà un factor negatiu per 

aconseguir el compliment de les activitats proposades per prevenir o promoure la 

salut. 

- El treball aïllat dels professionals que comporta, en algun moment, contradiccions. 

- La manca de temps, derivada d’una falta de dotació de recursos humans o materials. 

- La manca d’instruments i altres materials precisos per la realització de les activitats 

programades, ja que moltes de les activitats de prevenció i promoció requereixen 

aquests per la pràctica de diferents exploracions. 

- La falta de valoració pels professionals i la població de la importància del problema a 

prevenir. 

- L’absència de col·laboració o coordinació amb altres sectors relacionats amb la salut 

(activitat física) i amb els medis de comunicació. 
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- La falta de formació dels professionals sanitaris en aquest camp. 

- Absència d’iniciativa del personal per la implantació i el compliment de les activitats 

preventives i de promoció de la salut. 

Tenint en compte tots aquests factors, observem com hi pot haver una relació clara i 

directe entre la transformació qualitativa dels sistemes sanitaris cap a una prescripció, 

prevenció i promoció d’activitat física. La Organització Mundial de la Salut (2010), 

afirma la tendència de la població a adoptar comportaments i contexts insaludables 

degut a l’envelliment de la població, la urbanització ràpida i la globalització. D’aquesta 

manera, encara és més accentuada la necessitat de fer aquest salt qualitatiu en la 

salut pública. 

2.5. Estudis que han avaluat l’efectivitat dels programes 
d’activitat física 

	  

2.5.1. Projectes de programes d’activitat física al territori català 
	  

En primer lloc, a nivell de Catalunya, coneixem el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut 

(PAFES). Fou un projecte impulsat pel Govern de Catalunya, nascut el 2007. L’objectiu 

d’aquest projecte era millorar la salut mitjançant l’activitat física. Per fer-ho, utilitzaren 

dues estratègies; formar un grup de professionals de l’àmbit de salut i esport, 

capacitats per prescriure activitat física; facilitar entorns creant rutes saludables i 

recursos per realitzar activitat física a nivell local.   

Les recomanacions que difonien era practicar 30 minuts d’activitat física d’intensitat 

moderada durant 5 dies a la setmana pels adults i, pels joves, 60 minuts diaris.   

L’impacte d’aquest projecte va suposar un impuls del treball conjunt entre els 

professionals de salut i de l’esport per promocionar activitat física com a instrument de 

salut; més de 500.000 persones han estat aconsellades per la seva infermer/a i 

metge/essa sobre l’activitat física; s’han identificat una xarxa de més de 2.700Km de 

rutes saludables; celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física a Catalunya des del 

2010; disminució del sedentarisme del 2006 al 2013 un 15% segons l’enquesta de 

salut de Catalunya. 

Un altra programa que ha tingut molta rellevància a Catalunya és el PPAF (Programa 

de Promoció d’Activitat Física), que volia avaluar la seva efectivitat des de l’atenció 
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primària per augmentar els nivells d’activitat física dels adults amb malaltia crònica. La 

creació d’aquest programa es basa en l’evidència de que la inactivitat física és un 

factor de risc modificable pel desenvolupament de patologies cròniques. 

En aquest programa van participar 384 subjectes de 9 CAP de Catalunya. El perfil de 

persones estudiades tenien un baix nivell d’activitat física, autònoms i amb malaltia 

crònica.  

Els resultats d’aquests, demostraren que va ser una intervenció eficaç des de l’atenció 

primària per augmentar els nivells d’activitat física a mig termini de la població 

sedentària. 

	  

2.5.2. Projectes de programes d’activitat física a altres països  
	  

Revisant la base de dades SCOPUS, “exercise prescription schemes”, hem trobat una 

sèrie de programes que duen a terme a diferents països. A continuació, anomenarem 

alguns d’aquests projectes i en farem un breu resum: 

- Ward (2014) fa una revisió de diferents estudis veient com ha anat evolucionant 

l’activitat física a nivell d’atenció primària al Regne Unit. Observa que la prescripció de 

l’activitat física ha evolucionat als centres de salut secundaris, ja que s’ha vist una 

formació acreditada dels instructors d’activitat física. 

- Galaviz, Lévesque i Kotecha (2013) comparen l’eficàcia en l’atenció primària entre 

dos grups de dones; a un grup de pacients se li fa un programa d’activitat física i, 

l’altre, només una atenció mèdica habitual. El programa en el qual es fa una recepta i 

activitat física és més efectiu. 

- Leijon [et. al.] descriuen i analitzen un esquema integral d’activitat física a 

Ostergötland, estudiant les característiques dels pacients i professionals i identificant 

les raons d’ús d’aquests programa. També analitzen les activitats i les receptes 

prescrites. 

- Jones, Harris, Walleri, Coggins (2005) investiguen el paper de les expectatives dels 

participants, l’autoeficàcia, l’estat de canvi i el benestar psicològic en l’adhesió a un 

programa d’activitat física de 12 setmanes. Els que van completar tot el programa 

milloraven totes aquestes variables. 
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- Leijón [et. al.] (2009), analitzen l’eficàcia d’un sistema de referència d’activitat física 

(PAR) implementat al CAP durant 2 anys. També ho fan sobre el tipus d’activitat física, 

la raó de prescripció i el nivell d’activitat física del pacient, associant aquestes 

variables amb un increment d’activitat física. 

- Leijón [et. al.] (2010), avaluen la percepció subjectiva de l’adherència dels pacients 

en la prescripció d’activitat física als centres d’atenció primària de Suècia. Analitzen 

també, les diferents característiques associades al compliment de la prescripció. 

- Sørensen, Kragstrup, Skovgaard i Puggaard (2008), fan un estudi on l’objectiu és 

comparar a un curd (0 – 4 mesos) i llarg termini (0 – 10 mesos), els efectes d’una alta 

intensitat en la prescripció d’exercici assessorat i supervisat implementat al centre de 

salut d’atenció primària e diferents poblacions daneses amb una intervenció 

assessorada de baixa intensitat utilitzant un consum màxim d’oxigen com a resultat 

principal. 
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3. Objectius de la recerca 
	  

En aquest treball de recerca estudiarem la viabilitat de portar a terme un programa 

d’activitat física destinat a pacients sedentaris i amb polipatologies cròniques derivats 

de centres de salut, des del punt de vista del personal sanitari. Ens centrarem a la 

ciutat de Manresa i al barri de Santa Catalina. 

Doncs, els objectius de la nostra recerca són: 

 - Conèixer si el personal sanitari del CAP Bases Manresa i Santa Catalina tenen els 

suficients coneixements i recursos per prescriure activitat física. 

- Conèixer la viabilitat de dur a terme un programa d’activitat física destinat a pacients 

sedentaris i amb polipatologies cròniques derivats del CAP Bases Manresa i Santa 

Catalina. 

3.1. Pregunta de recerca 
	  

A partir dels objectius establerts, la nostra pregunta de recerca que serà el fil 

conductor del treball és la següent: 

El personal sanitari dels centres d’atenció primària té la percepció que té coneixements 

i recursos suficients per prescriure activitat física? 

3.2. Hipòtesi 
	  

En un inici, la nostra hipòtesi referent que buscava resposta a la pregunta de recerca 

és la següent: 

El personal sanitari no té coneixements ni recursos per prescriure activitat física, creien 

oportú incorporar un professional en ciències de l’activitat física i l’esport dins els 

centres de salut. 
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4. Metodologia 
4.1. Disseny 

 

Per realitzar la part d’intervenció del present treball, hem utilitzat una metodologia 

mixta la qual combina una part quantitativa mitjançant una enquesta validada i, una 

qualitativa en base a una entrevista d’elaboració pròpia que investiga els temes 

següents: aspectes generals d’activitat física en el centre de salut; motius de la 

prescripció d’activitat física; recursos necessaris per prescriure. Així, podrem extreure 

conclusions sobre el protocol d’actuació per promoure activitat física als pacients dels 

centres de salut estudiats, CAP Santa Catalina i CAP Bases Manresa. 

4.2. Metodologia quantitativa 
	  

4.2.1. Mostra  
	  

En un inici, es van repartir 60 enquestes, 30 a cada centre de salut. Les respostes 

obtingues foren 21 del CAP Bases Manresa i 22 de Santa Catalina, per tant, la taxa de 

participació va ser del 71’7%. 

En el cas del CAP Bases Manresa, la mitjana d’edat dels enquestats és de 48’7 anys, 

contestant 5 homes i 16 dones. I, al CAP Santa Catalina, la mitjana és de 45’2 anys, 

amb 6 homes i 16 dones. 

4.2.2. Procediment 
	  

En els dos centres de salut, CAP Bases Manresa i Santa Catalina, per poder-ho dur a 

terme hem parlat amb les coordinadores d’infermeres, respectivament. En ambdós 

casos, s’ha arribat a un consentiment informat verbal. 

En el CAP Bases Manresa, vàrem enviar un e-mail a la coordinadora d’infermeres 

(annex 1) informant del projecte que volíem dur a terme i invitant-los a participar, 

esperant resposta de la institució. D’aquesta vàrem rebre una resposta afirmativa la 

mateixa setmana, concretant una cita amb la coordinadora d’infermeres per deixar les 

enquestes. Així, el 4 de febrer ens vam presentar al centre tot explicant, una altra 
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vegada, la nostra intenció amb el treball i les possibles dades obtingudes a través de 

les enquestes repartides. Un cop entregades les enquestes, un total de 30, vàrem 

establir un dia de recollida.  

La mateixa coordinadora es va encarregar de facilitar-les al personal sanitari. Tots els 

enquestats eren infermers/es. 

Pel què fa al procés seguit en el CAP Santa Catalina, vam presentar-nos al mateix 

centre sense previ avís i vàrem demanar per la coordinadora d’infermeres. Aquesta, 

ens va donar cita el mateix dia al cap d’una hora. Així va ser quan vam informar-la del 

projecte de final de grau. Un cop acceptada la proposta, el dia següent (23 de 

desembre) vam dipositar les enquestes a la seva bústia. Ella personalment 

s’encarregaria de donar-li al personal sanitari, un total de 30. Un cop obtinguessin les 

respostes, es posarien en contacte telefònicament amb nosaltres, per retornar-les. 

Així, el dia 16 de febrer vam recollir-les. Els enquestats foren 11 metges/ses i 11 

infermers/es. 

4.2.3. Variables i instruments  
	  

La primera variable que trobem és l’estadi de canvi a la pràctica d’activitat física 

regular corresponent a cada un dels enquestats (pregunta 4). Oblitas (2000) defineix 

l’estadi de canvi com una dimensió temporal que ens permet comprendre quan tenen 

lloc els canvis a nivell cognitiu, afectiu o conductual. Aquests estadis de canvi són: pre 

- contemplació, contemplació, preparació, acció i manteniment. 

Tomlin i Richardson (2005), defineixen cadascun dels estadis de canvi existents. 

Relacionant-los amb les fases per arribar a l’adherència, en primer lloc tenim l’estadi 

pre - contemplatiu, en el qual la persona no n’és conscient del problema i, a causa del 

seu comportament negatiu, no té en compte els feedbacks que li puguin dir. L’estat 

contemplatiu, l’individu veu la possibilitat de posar solució al problema. Doncs, la 

persona sap que ha de canviar però no està segur de si realment ho vol. En tercer lloc, 

el preparatiu, l’individu pren la decisió de canviar. La frase característica és la següent; 

“He de fer alguna cosa per posar fi a aquest problema!”. L’estat d’acció, en el qual el 

client dur a terme el pla de canvi. Per tant, hi ha modificacions en el comportament 

d’aquest. Per últim, el de manteniment, el client ja ha adoptat estils de vida saludables 

pel què fa la pràctica regular d’activitat física i hàbits, i es centra en mantenir-ho, és en 

aquest estadi que aconsegueix l’adherència d’activitat física. 
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La variable dos correspon a si ells promouen o prescriuen activitat física a la consulta 

(pregunta 23). La següent variable és la importància de la promoció d’activitat física 

segons ells (pregunta 19). La darrere variable que s’analitzarà són les barreres o 

dificultats en la prescripció d’activitat física amb les que es troben els aquests 

professionals de l’àmbit de salut.  

L’instrument utilitzat en aquest apartat és l’enquesta (annex 2); Guia per a la promoció 

de la salut per mitjà de l’activitat física. Aquesta eina consta de quatre variables a 

analitzar, que s’explicaran a continuació.  

4.2.4. Anàlisis estadístic 
	  

Aquestes dades obtingudes seran recollides i interpretades mitjançant en un full 

d’Excel. 

En cada una d’elles, s’extrauran resultats en forma de percentatge, analitzant el total i, 

es classificaran les dades en funció del gènere (homes -  dones) i l’ocupació 

(infermers/es -  metges/es).  

4.3. Metodologia qualitativa 
	  

4.3.1. Mostra 
	  

El CAP Bases Manresa vam realitzar tres entrevistes, a un metge i una metgessa 

representants del que havia sigut el PAFES, criteri que ens va semblar interessant 

alhora d’escollir els entrevistats i, la coordinadora d’infermeres, que es va oferir 

voluntàriament. 

Al CAP Santa Catalina tres metgesses varen ser les entrevistades, escollides 

independentment de si prescrivien activitat física o no.  

4.3.2 Procediment 
	  

El procés que es va seguir al CAP Bases Manresa, va ser acordar la cita per les 

entrevistes el dia de recollida de les enquestes, 2 de març. 

Aquest mateix dia, mentre la coordinadora d’infermeres ens entregava les enquestes, 

ens va facilitar els correus electrònics de dos membres del CAP que formaren part del 

projecte PAFES. Aquests no van dubtar ni un moment en col·laborar. Així doncs, ens 

vam posar en contacte amb ells via e-mail (annex 3) i vam acordar uns dies per 
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realitzar les respectives entrevistes. El tercer component al qual entrevistàvem era la 

mateixa coordinadora d’infermeres que, quan vàrem explicar-li la intervenció, es va 

oferir per respondre-la.  

 

El procediment que vam seguir al CAP Santa Catalina va ser similar. El mateix dia que 

vàrem obtenir les enquestes, vam poder parlar amb tres metges de capçalera, dos 

dels quals eren metges de familiars i una la mare d’una coneguda. Doncs, vam establir 

un dia per realitzar-les, 30 i 31 de març. 

4.3.3 Guia de l´entrevista 
	  

En aquesta segona fase de la intervenció, l’instrument utilitzat ha sigut l’entrevista 

(annex 4) d’elaboració pròpia dividida en tres temes d’interès en aquest treball; 

Entrevista Personal Sanitari sobre prescripció d’Activitat Física. Les preguntes tenen 

un caràcter obert ja que volem que els entrevistats no estiguin influenciats i es puguin 

expressar en total llibertat. 

El primer tema tracta els aspectes generals sobre la pràctica d’activitat física en el 

respectiu centre d’atenció primària. D’aquest punt volem saber si coneixen algun tipus 

de programa amb aquesta finalitat, si en el seu centre es dur a terme algun tipus de 

projecte, els coneixements que tenen sobre la prescripció d’activitat física, beneficis 

d’aquest i recursos disponibles. 

En segon terme, en base a la pregunta 2 de l’entrevista, ens centrem en aquells 

professionals de la salut que promouen activitat física. Així, sabrem el motiu pel qual 

ho fan, el procediment a seguir i els professionals que intervenen en aquesta 

prescripció. Per contra, amb el tercer tema, farem referència a aquells infermers o 

metges que no promouen activitat física i els motius pels quals no ho fan. Per tant, els 

hi demanarem els recursos que creuen que necessitarien per prescriure activitat física 

als seus pacients. 

Els entrevistats contestaran el tema 2 o 3 en funció de si prescriuen activitat física o no 

a les seves consultes. 

4.3.4. Anàlisis de dades 
	  

Les entrevistes seran gravades mitjançant una gravadora de veu, llavors, seran 

transcrites a un document de Word.  
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5. Resultats 
	  

En primer lloc s’ofereixen els resultats obtinguts segons l’estadi de canvi del personal 

sanitari enquestat, seguit la prescripció a nivell de consulta, la importància que donen 

a la promoció d’activitat física i, a continuació, una divisió de les barreres en la 

promoció d’aquesta. Totes les variables es troben especificades segons sexe, 

ocupació i segons l’estadi de canvi. 

5.1. Estudi quantitatiu 
	  

5.1.1. Descripció de la mostra 
	  

En un inici, es van repartir 30 enquestes a cada centre de salut. Les respostes 

obtingues foren 21 del CAP Bases Manresa i 22 de Santa Catalina, per tant, la taxa de 

participació va ser del 71’7%. 

En el cas del CAP Bases Manresa, la mitjana d’edat dels enquestats és de 48’7 anys, 

contestant 5 homes (23’8%) i 16 dones (76’2%). I, al CAP Santa Catalina, la mitjana és 

de 45’2 anys, amb 6 homes (27’3%) i 16 dones (72’7%). 

Per altra banda, també podem diferenciar la mostra segons l’ocupació. Doncs, al CAP 

Bases Manresa la totalitat de la mostra són infermers/es. En canvi, al CAP Santa 

Catalina, el 50% eren infermers/es i el 50% restant, metges/ses. 

5.1.2. Descripció dels estadis de canvi per a la pràctica d’activitat física 
personal 
	  

Pel què fa al CAP Santa Catalina, segons el sexe, veiem que el 59% d’homes i dones 

es troba a l’estadi de canvi de Preparació (veure taula 8). En canvi, al CAP Bases 

Manresa trobem un gran volum d’enquestats (48%) a la fase d’Acció, encara que el 

mateix nombre d’homes es troba en la fase de Contemplació. Al primer centre 

d’atenció primària podem observar que el 91% d’infermers/es estan a l’estadi de 
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Preparació, i un 45% de metges a Manteniment. Al segon CAP, un 48% de la mostra 

està a la fase d’Acció. 

Aquest fet, ens deixa veure que a Palma de Mallorca el personal sanitari, en general, 

no presenta una adhesió a la pràctica d’activitat física. Per contra, la gran majoria són 

físicament més actius. 

Taula 8: Descripció dels estadis de canvi per a la pràctica d'activitat física personal segons gènere i 
ocupació. Font: Elaboració pròpia. 

Estadi de canvi 

CAP Pre - Contemplació 
n (%) Contemplació n (%) Preparació n (%) Acció n  (%) Manteniment n (%) 

Santa 
Catalina 
(n = 22) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 0 (0) 2 (33) 1 (6) 3 (50) 10 (63) 0 (0) 1 (6) 1 (17) 4 (25) 

Total 0 (0) 3 (14) 13 (59) 1 (5) 5 (23) 

  
Metge
s/es 

Infermers/
es 

Metges/
es 

Infermers
/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

0 (0) 0 (0) 2 (18) 1 (9) 3 (27) 10 (91) 1 (9) 0 (0) 5 (45) 0 (0) 

Bases 
Manresa 
(n = 21) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 2 (13) 2 (40) 0 (0) 1 (20) 4 (19) 2 (40) 8 (38) 0 (0) 2 (10) 

Total 2 (10) 2 (10) 5 (24) 10 (48) 2 (10) 

  
Metge
s/es 

Infermers/
es 

Metges/
es 

Infermers
/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

0 (0) 2 (10) 0 (0) 2 (10) 0 (0) 5 (24) 0 (0) 10 (48) 0 (0) 2 (10) 

	  

5.1.3. Descripció de la pràctica de promoció d’activitat física a la consulta 
	  

Analitzant la promoció d’AF a nivell de consulta podem concloure que ambdós centres 

de salut la majoria dels enquestats (93% de la mostra total) considera que promou 

activitat física a la consulta (veure taula 9). Observem clarament doncs, que la mostra 

d’aquest estudi quantitatiu sí dóna consell de la pràctica d’activitat física al seu centre 

d’atenció primària. 

Taula 9: Descripció de la pràctica de promoció d'activitat física a la consulta segons gènere i ocupació. 
Font: Elaboració pròpia. 

Promoció	  d'AF	  	  a	  nivell	  de	  consulta	  
CAP	   SI	  n	  (%)	   NO	  n	  (%)	  

Santa	  Catalina	  
(n	  =	  22)	  

	  	  
Homes	   Dones	   Homes	  	   Dones	  
6	  (100)	   16	  (100)	   0	  (0)	   0	  (0)	  

Total	   22	  (100)	   0	  (0)	  

	  	  
Metges/es	   Infermers/es	   Metges/es	   Infermers/es	  
11	  (100)	   11	  (100)	   0	  (0)	   0	  (0)	  

Bases	  Manresa	  
(n	  =	  21)	  

	  	  
Homes	   Dones	   Homes	   Dones	  
2	  (40)	   16	  (100)	   3	  (60)	   0	  (0)	  

Total	   18	  (85)	   3	  (15)	  
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Metges/es	   Infermers/es	   Metges/es	   Infermers/es	  

0	  (0)	   18	  (86)	   0	  (0)	   3	  (14)	  
 

 

 

En aquesta variable, segons l’estadi de canvi, tornem a observar que independentment 

de l’estadi de canvi, tota la mostra del CAP Santa Catalina respon sí a la promoció 

d’activitat física a nivell de consulta, com també passa amb els enquestats del CAP 

Bases Manresa (veure taula 10).	  

Taula 10: Descripció de la pràctica de promoció d'activitat física a la consulta segons estadi de canvi. 
Font: Elaboració pròpia. 

CAP Estadi de canvi SI n (%) NO n (%) Total n (%) 

Santa Catalina (n = 22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
C (n = 3) 3 (100) 0 (0) 3 (100) 
P (n = 13) 13 (100) 0 (0) 13 (100) 
A (n = 1) 1 (100) 0 (0) 1 (100) 
M (n = 5) 5 (100) 0 (0) 5 (100) 

Bases Manresa (n = 21) 

PC (n = 2) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 
C (n = 2) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 
P (n = 5) 4 (80) 1 (20) 5 (100) 

A (n = 10) 8 (80) 2 (20) 10 (100) 
M (n = 2) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 

	  

5.1.4. Descripció de la percepció de la importància de la promoció d’AF  

Pel què fa a la mostra total d’homes i dones, el 81% d’homes i el 75% de dones 

consideren que és molt important la promoció d’AF (veure taula 11). Tenint en compte 

l’ocupació, el 100% de metges/ses contestaren molt important, i els infermers/es un 

64% molt important. La mostra d’infermers/es del centre de Manresa, consideren que 

és molt important (71%) i important (19%) la promoció d’AF.  

Per tant, no hi ha ningú de la mostra que consideri que és gens important la promoció 

d’AF.  
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Taula 11: Descripció de la percepció de la importància de la promoció d'AF segons gènere i ocupació. 
Font: Elaboració pròpia. 

Importància promoció AF 
CAP Gens important n (%) Poc important n (%) Important n (%) Bastant important n  (%) Molt important n (%) 

Santa 
Catalina (n = 

22) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (33) 2 (13) 4 (67) 14 (88) 

To
tal 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (18) 18 (81) 

  
Metges/es Infermers/

es Metges/es Infermers/es Metges/es Infermeres/es Metges/es Infermeres/es Metges/es Infermeres/es 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (36) 11 (100) 7 (64) 

Bases 
Manresa (n = 

21) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (19) 0 (0) 2 (10) 5 (100) 10 (63) 

To
tal 0 (0) 0 (0) 4 (19) 2 (9) 15 (71) 

  
Metges/es Infermers/

es Metges/es Infermers/es Metges/es Infermeres/es Metges/es Infermeres/es Metges/es Infermeres/es 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (19) 0 (0) 2 (10) 0 (0) 15 (71) 

 

Seguint amb aquesta variable, segons estadi de canvi, podem veure com la majoria 

d’enquestats (77%) dels dos centres consideren molt important la promoció d’activitat 

física als respectius CAPs (veure taula 12). 

En ambdós casos, el personal sanitari que està a l’estadi de Manteniment, és a dir, 

que és actiu, considera molt important la promoció d’AF. Doncs, la percepció 

d’importància d’AF és més important amb estadis de canvi avançats. 

Taula 12: Descripció de la percepció de la importància de la promoció d'AF segons el personal sanitari, en 
funció de l'estadi de canvi. Font: Elaboració pròpia. 

CAP 
Estadi de 
canvi 

Gens important 
n(%) 

Poc important n 
(%) 

Important n 
(%) 

Bastant important 
n(%) 

Molt important n 
(%) 

Santa 
Catalina (n 

= 22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (100) 

P (n = 13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (31) 9 (69) 

A (n = 1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 

M (n = 5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Bases 
Manresa 
(n = 21) 

PC (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

C (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

P (n = 5) 0 (0) 0 (0) 4 (80) 0 (0) 1 (20) 

A (n = 10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (20) 8 (80) 

M (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 
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5.1.5. Descripció de les barreres en la promoció d’AF a la consulta 
	  

5.1.5.1. Barrera 1. Quantitat de temps per promoure AF 

	  

En el CAP Santa Catalina veiem com la majoria de personal (45%) té poc temps per 

prescriure, tot i que els homes consideren que tenen un 4% més de temps que les 

dones (veure taula 13). En canvi, a Manresa, ambdós sexes (76%) consideren que 

tenen temps per prescriure activitat física a les seves consultes. Segons l’ocupació del 

personal sanitari, en el primer ambulatori, els metges/es (64%) són el que tenen poc 

temps per prescriure, i els infermers/es trobem el mateix percentatge (36%) repartit 

entre els que consideren que tenen temps i bastant temps. Per últim, en la localitat de 

Manresa, la majoria d’infermers/es (76%) diuen que tenen temps per prescriure AF. 

Doncs, ambdós centres observem que els infermers/es són el pioners en la promoció 

d’activitat física segons l’estudi d’aquesta primera barrera. 

Taula 13: Quantitat de temps per promoure AF segons gènere i ocupació. Font: Elaboració pròpia. 

Barrera 1: Quantitat de temps per prescriure AF 
CAP Molt temps n (%) Bastant temps n (%) Temps n (%) Poc temps n (%) No tinc temps n (%) 

Santa 
Catali
na (n = 

22) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 0 (0) 1 (17) 4 (25) 3 (54) 4 (25) 2 (33) 8 (50) 0 (0) 0 (0) 
Tot
al 0 (0) 5 (22) 7 (31) 10 (45) 0 (0) 

  
Metges/

es 
Infermers/

es 
Metges/

es 
Infermers/

es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
0 (0) 0 (0) 1 (9) 4 (36) 3 (27) 4 (36) 7 (64) 3 (27) 0 (0) 0 (0) 

Bases 
Manre
sa (n = 

21) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (17) 3 (100) 13 (72) 0 (0) 2 (11) 0 (0) 0 (0) 
Tot
al 0  (0) 3 (14) 16 (76) 2 (9) 0 (0) 

  
Metges/

es 
Infermers/

es 
Metges/

es 
Infermers/

es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (14) 0 (0) 16 (76) 0 (0) 2 (10) 0 (0) 0 (0) 

 

Segons l’estadi de canvi veiem que els resultats d’aquesta barrera (veure taula 14) 

varien una mica respecte a la taula comentada anteriorment. Tenint en compte que la 

mostra més nombrosa del primer centre de salut la trobem a l’estadi de Preparació, 

dividim aquesta amb aquells que consideren que tenen bastant temps (31%), temps 
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(38%) i poc temps(31%) per prescriure AF. Els que pertanyen a la fase de 

Manteniment, troben els mateixos representats en temps i poc temps (40%). 

 

Pel què fa al CAP Bases Manresa, el personal sanitari que es troba a l’estadi d’Acció 

(10), tres quartes parts d’aquest consideren que tenen temps per prescriure activitat 

física. Volem destacar doncs, que els de la fase de Manteniment tenen poc temps per 

prescriure. 

Taula 14: Quantitat de temps per prescriure AF, segons l'estadi de canvi. Font: Elaboració pròpia. 

CAP Estadi de canvi Molt temps n (%) Bastant temps n (%) Temps n (%) Poc temps n (%) No tinc temps n (%) 

Santa Catalina 
(n = 22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 0 (0) 0 (0) 1(33) 2 (67) 0 (0) 

P (n = 13) 0 (0) 4 (31) 5 (38) 4 (31) 0 (0) 

A (n = 1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 

M (n = 5) 0 (0) 1 (20) 2 (40) 2 (40) 0 (0) 

Bases Manresa 
(n = 21) 

PC (n = 2) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 2) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 5) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 

A (n = 10) 0 (0) 3 (30) 7 (70) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 

 

5.1.5.2. Barrera 2. Coneixements teòrics sobre la prescripció d’AF 

Al CAP Santa Catalina la majoria d’homes (50%) creuen que tenen bastants 

coneixements teòrics per prescriure AF (veure taula 15), les dones (56%) tant sols 

coneixements. Segons l’ocupació, són els metges/es (55%) que tenen coneixements i 

els infermers/es (55%), bastants. Per altra banda, al CAP Manresa, els homes (75%) 

creuen que tenen pocs coneixements i, en canvi, les dones (59%) consideren que 

tenen coneixements. I, finalment, pel què fa l’ocupació, els infermers/es d’aquest 

centre de salut consideren que tenen pocs (33%) o que en tenen (48%).  

Doncs, la majoria de personal sanitari manca d’una formació bàsica i teòrica de la 

prescripció d’activitat física com a funció específica dels centres de salut estudiats. 
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Taula 15: Coneixements teòrics sobre la prescripció d'AF segons gènere i ocupació. Font: Elaboració 
pròpia. 

Coneixements teòrics sobre la prescripció d'AF 

CAP 
No tinc 

coneixements 
teòrics n (%) 

Tinc pocs 
coneixements teòrics 

n (%) 
Tinc coneixements 

teòrics n (%) 

Tinc bastants 
coneixements teòrics n 

(%) 

Tinc molts 
coneixements teòrics 

n (%) 

Sant
a 

Cata
lina 
(n = 
22) 

  
Home

s Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 0 (0) 1 (17) 1 (6) 2 (33) 9 (56) 3 (50) 6 (38) 0 (0) 0 (0) 

Total 0 (0) 2 (9) 11 (50) 9 (40) 0 (0) 

  
Metg
es/es 

Infermers/
es 

Metges/
es 

Infermers/
es 

Metge
s/es 

Infermere
s/es 

Metges/e
s 

Infermeres/e
s 

Metges/
es 

Infermeres/
es 

0 (0) 0 (0) 1 (9) 0 (0) 6 (55) 5 (45) 4 (36) 6 (55) 0 (0) 0 (0) 

Bas
es 

Man
resa 
(n = 
21) 

  
Home

s Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

1 (25) 1 (6) 3 (75) 4 (24) 0 (0) 10 (59) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (12) 

Total 2 (9) 7 (33) 10 (47) 0 (0) 2 (9) 

  
Metg
es/es 

Infermers/
es 

Metges/
es 

Infermers/
es 

Metge
s/es 

Infermere
s/es 

Metges/e
s 

Infermeres/e
s 

Metges/
es 

Infermeres/
es 

0 (0) 2 (10) 0 (0) 7 (33) 0 (0) 10 (48) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (10) 

 

Els percentatges que fan referència a la fase de Preparació, estan repartits en tinc 

pocs coneixements (31%), tinc coneixements (38%) i tinc bastants coneixements 

teòrics (31%), essent la mostra més representativa (veure taula 16). Per altra banda, a 

Catalunya, la major part de mostra que trobem a l’estadi d’Acció (n = 10), trobant un 

50% de la mostra que creu que té pocs coneixements teòrics per prescriure activitat 

física. 

Taula 16: Coneixements teòrics sobre la prescripció d'AF, segons estadi de canvi. Font: Elaboració pròpia. 

CAP Estadi de 
canvi 

No tinc 
coneixements 
teòrics n (%) 

Tinc pocs 
coneixements 
teòrics n (%) 

Tinc 
coneixements 
teòrics n (%) 

Tinc bastants 
coneixements 
teòrics n (%) 

Tinc molts 
coneixements 
teòrics n (%) 

Santa 
Catalina (n 

= 22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 0 (0) 0 (0) 1 (33) 2 (67) 0 (0) 

P (n = 13) 0 (0) 4 (31) 5 (38) 4 (31) 0 (0) 

A (n = 1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 

M (n = 5) 0 (0) 1 (20) 2 (40) 2 (40) 0 (0) 

Bases 
Manresa (n 

= 21) 

PC (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 2) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 5) 1 (20) 0 (0) 4 (80) 0 (0) 0 (0) 
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A (n = 10) 1 (10) 5 (50) 4 (40) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 

 

5.1.5.3. Barrera 3. Formació sobre com aconsellar individualment la prescripció 

d’AF 

En primer lloc, al CAP Santa Catalina observem que tant els homes (50%) com les 

dones (69%) tenen formació sobre com aconsellar individualment la prescripció d’AF 

(veure taula 17). En segon lloc, a Manresa, trobem que les dones (50%) tenen 

formació per aconsellar i, en canvi, la totalitat de mostra del sexe masculí (100%) 

considera que no té formació per prescriure AF. 

Per altra banda, el primer cap, podem afirmar que tant metges (55%) com infermeres 

(73%) consideren que tenen formació i, a Manresa, els infermers/es consideren que no 

tenen formació amb un 33%, tenen poca formació amb un 29% i tenen formació amb 

un 38% del total de la mostra. 

Taula 17: Formació sobre com aconsellar individualment la prescripció d'AF segons gènere i ocupació. 
Font: Elaboració pròpia. 

Formació sobre com aconsellar individualment la prescripció d'AF 

CAP No tinc formació 
n (%) 

Tinc poca formació 
n (%) Tinc formació n (%) Tinc bastanta formació 

n (%) 
Tinc molta formació 

n (%) 

Santa 
Catalin
a (n = 

22) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 1 (6) 1 (17) 2 (13) 3 (50) 11 (69) 2 (33) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 

Total 1 (4) 3 (14) 14 (63) 4 (18) 0 (0) 

  
Metges

/es 
Infermers/e

s 
Metges/e

s 
Infermers/e

s 
Metges/e

s 
Infermeres/e

s Metges/es Infermeres/es Metges/e
s 

Infermeres/e
s 

1 (9) 0 (0) 2 (18) 1 (9) 6 (55) 8 (73) 2 (18) 2 (18) 0 (0) 0 (0) 

Bases 
Manres
a (n =  

21) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

5 (100) 2 (13) 0 (0) 6 (38) 0 (0) 8 (50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 7 (33) 6 (28) 8 (38) 0 (0) 0 (0) 

  
Metges

/es 
Infermers/e

s 
Metges/e

s 
Infermers/e

s 
Metges/e

s 
Infermeres/e

s Metges/es Infermeres/es Metges/e
s 

Infermeres/e
s 

0 (0) 7 (33) 0 (0) 6 (29) 0 (0) 8 (38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Pel què fa al CAP Santa Catalina, la majoria dels estadis de canvi, consideren que 

tenen formació, encara que s’ha de destacar que en la fase de Contemplació (33%) i 

Manteniment (20%), hi ha un percentatge important de la mostra que considera que no 

té formació per aconsellar AF de forma individualitzada (veure taula 18). I, al CAP 

Bases Manresa, la gran part de la mostra que es troba en la fase d’Acció (60%), opina 

que té poca formació per aconsellar AF.  
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Taula 18: Formació sobre com aconsellar individualment la prescripció d'AF, segons estadi de canvi. Font: 
Elaboració pròpia. 

CAP Estadi de canvi 
No tinc 

formació n (%) 

Tinc poca 
formació n 

(%) 
Tinc formació 

n (%) 
Tinc bastanta 

informació n (%) 
Tinc molta formació 

n (%) 

Santa 
Catalina (n = 

22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 0 (0) 1 (33) 2 (67) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 13) 1 (8) 1 (8) 8 (62) 3 (23) 0 (0) 

A (n = 1) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 5) 0 (0) 1 (20) 3 (60) 1 (20) 0 (0) 

Bases 
Manresa (n = 

21) 

PC (n = 2) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 2) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 5) 1 (20) 1 (20) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

A (n = 10) 4 (40) 6 (60) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 2) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 

 

5.1.5.4. Barrera 4. Suport econòmic per a la prescripció d’AF 

Com bé podem observar a la taula següent, en ambdós casos, cap dels homes, 

dones, metges/es i infermers/es enquestats, reben un incentiu econòmic per prescriure 

AF al seus centres, cosa que no ajuda a la promoció d’aquesta pràctica (veure taula 

19). 

Taula 19: Suport econòmic per a la prescripció d'AF segons gènere i ocupació. Font: Elaboració pròpia. 

Suport econòmic per a la prescripció d'AF 

CAP No rebo incentiu 
econòmic n (%) 

Rebo un escàs 
incentiu econòmic n 

(%) 
Rebo incentiu 

econòmic n (%) 

Rebo un incentiu 
econòmic considerable n 

(%) 

Rebo un gran 
incentiu econòmic n 

(%) 

Sant
a 

Cata
lina 
(n = 
22) 

  
Home

s Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

6 (100) 16 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (17) 4 (25) 

Total 22 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

  
Metge
s/es 

Infermers/
es Metges/es Infermers/es Metges

/es 
Infermere

s/es Metges/es Infermeres/es Metges/e
s 

Infermeres/e
s 

11 
(100) 11 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Bas
es 

Man
resa 
(n = 
21) 

  
Home

s Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

3 (100) 18 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 21 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

  
Metge
s/es 

Infermers/
es Metges/es Infermers/es Metges

/es 
Infermere

s/es Metges/es Infermeres/es Metges/e
s 

Infermeres/e
s 

0 (0) 21 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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Analitzant aquesta barrera segons l’estadi de canvi, podem afirma que 

independentment de l’estadi en el qual es troba el personal sanitari, no reben cap 

incentiu econòmic, fet destacable en ambdós centres d’atenció primària (veure taula 

20). 

 

Taula 20: Suport econòmic per a la prescripció d'AF, segons estadi de canvi. Font: Elaboració pròpia. 

CAP Estadi de canvi 
No rebo cap 

incentiu 
econòmic n (%) 

Rebo un escàs 
incentiu 

econòmic n (%) 
Rebo incentiu 

econòmic n (%) 

Rebo un 
incentiu 

econòmic 
considerable n 

(%) 

Rebo un gran 
incentiu 

econòmic n (%) 

Santa Catalina 
(n = 22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 3 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 

P (n = 13) 13 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

A (n = 1) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 5) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Bases Manresa 
(n = 21) 

PC (n = 2) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 2) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 5) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

A (n = 10) 10 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 2) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 

 

5.1.5.5. Barrera 5. Organització de treball de l’EAP de cara a afavorir la 

prescripció d’AF 

Al CAP Santa Catalina, la majoria de dones (56%) pensa que l’organització de l’EAP 

afavoreix bastant la prescripció d’AF i, la meitat del homes (50%) que l’afavoreix (veure 

taula 21). Tot i així, no podem deixar de banda la gran proporció de l’altra meitat del 

sexe masculí (33%) que afirma que no afavoreix gens. Segons l’ocupació, en aquest 

centre, els metges/es creuen que l’organització de l’EAP afavoreix molt (27%) i bastant 

(27%) i, els infermers/es, que afavoreix bastant amb un 55%. 

Al CAP Bases Manresa, segons gènere són el 60% que creuen que l’organització de 

l’EAP afavoreix la prescripció i, segons l’ocupació, les infermers/es (43%) creuen que 

afavoreix. 
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Taula 21: Organització de treball de l'EAP de cara a afavorir la prescripció d'AF segons gènere i ocupació. 
Font: Elaboració pròpia. 

Organització de treball de l'EAP de cara a afavorir la prescripció d'AF 

CAP 
L'organització de 
l'EAP afavoreix 

molt la prescripció 
n (%) 

L'organització de 
l'EAP afavoreix 

bastant la prescripció 
n (%) 

L'organització de 
l'EAP afavoreix la 
prescripció n (%) 

L'organització de 
l'EAP afavoreix poc 
la prescripció n (%) 

L'organització de l'EAP 
no afavoreix gens la 

prescripció n (%) 
Sa
nt
a 

Ca
tali
na 
(n 
= 

22) 

  
Home

s Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

1 (17) 3 (19) 0 (0) 9 (56) 3 (50) 2 (13) 0 (0) 2 (13) 2 (33) 0 (0) 
Tota

l 4 (18) 9 (41) 5 (22) 2 (9) 2 (9) 

  
Metge
s/es 

Infermers/
es 

Metges/e
s 

Infermers/e
s 

Metges
/es 

Infermere
s/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

Metges/e
s 

Infermeres/
es 

3 (27) 1 (9) 3 (27) 6 (55) 1 (9) 4 (36) 2 (18) 0 (0) 2 (18) 0 (0) 

Ba
se
s 

Ma
nr
es
a 
(n 
= 

21) 

  
Home

s Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 4 (25) 0 (0) 0 (0) 3 (60) 6 (38) 2 (40) 6 (38) 0 (0) 0 (0) 
Tota

l 4 (19) 0(0) 9 (43) 8 (38) 0 (0) 

  

Metge
s/es 

Infermers/
es 

Metges/e
s 

Infermers/e
s 

Metges
/es 

Infermere
s/es 

Metges/
es 

Infermeres
/es 

Metges/e
s 

Infermeres/
es 

0 (0) 4 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (43) 0 (0) 8 (38) 0 (0) 0 (0) 

 

En la següent taula, a Santa Catalina, a l’estadi de Contemplació, trobem una majoria 

(67%) en que no afavoreix gens i tota la resta coincideix en que l’organització de 

treball de l’EAP afavoreix molt (veure taula 22).  

Al CAP Bases Manresa, la majoria de mostra que es troben en l’estadi d’Acció, veiem 

que les respostes estan repartides entre els que pensen que l’organització de l’EAP 

afavoreix molt (40%) i altres que creuen que afavoreix poc (50%) la prescripció d’AF. A 

la fase de Pre – Contemplació i Contemplació, la totalitat de la mostra afirma que 

l’organització afavoreix i, per últim, aquells que corresponen a l’estadi de Preparació 

també diuen que afavoreix a la prescripció d’AF. 
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Taula 22: Organització de treball de l'EAP de cara a afavorir la prescripció d'AF, segons estadi de canvi. 
Font: Elaboració pròpia. 

CAP Estadi de 
canvi 

L'organització de 
l'EAP afavoreix 

molt la 
prescripció n (%) 

L'organització de 
l'EAP afavoreix 

bastant la 
prescripció n (%) 

L'organització de 
l'EAP afavoreix 
la prescripció n 

(%) 

L'organització de 
l'EAP afavoreix 

poc  la 
prescripció n (%) 

L'organització de 
l'EAP no 

afavoreix gens n 
(%) 

Santa 
Catalina (n = 

22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 1 (33) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (67) 

P (n = 13) 1 (8) 6 (46) 4 (31) 1 (8) 0 (0) 

A (n = 1) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 5) 1 (20) 2 (40) 1 (20) 1 (20) 0 (0) 

Bases 
Manresa (n = 

21) 

PC (n = 2) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 2) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 5) 0 (0) 0 (0) 4 (80) 1 (20) 0 (0) 

A (n = 10) 4 (40) 0 (0) 1 (10) 5 (50) 0 (0) 

M (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 

 

5.1.5.6. Barrera 6. Suport polític per a la prescripció d’AF 

Al Cap Santa Catalina hem de destacar que la majoria del sexe femení (50%) es situa 

en què és poc important la prescripció d’activitat física per a la política (veure taula 23). 

La meitat (50%) dels homes responen que no és important i la resta és bastant 

important (33%). Seguint amb aquest centre tan metges/es (55%) com infermers/es 

(45%) creuen que la prescripció és poc important per des del punt de vista polític. En 

el cas del CAP Bases Manresa tant homes (80%) com dones (38%) consideren que és 

poc important la prescripció d’AF i segons l’ocupació, trobem que els infermers/es 

pensen el mateix. 
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Taula 23: Suport polític per a la prescripció d'AF segons gènere i ocupació. Font: Elaboració pròpia. 

Suport polític per a la prescripció d'AF 

CAP 
La prescripció d'AF 
no és important n 

(%) 

La prescripció d'AF 
és poc important n 

(%) 
La prescripció d'AF 
és important n (%) 

La prescripció d'AF és  
bastant important n (%) 

La prescripció d'AF 
és molt important n 

(%) 

San
ta 

Cat
alin
a (n 

= 
22) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

1 (17) 4 (25) 3 (50) 8 (50) 0 (0) 4 (25) 2 (33) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
T
ot
al 

5 (23) 11 (50) 4 (18) 2 (9) 2 (9) 

  
Metges/

es 
Infermers/

es 
Metges/e

s 
Infermers/

es 
Metges

/es 
Infermere

s/es 
Metges/e

s 
Infermeres/

es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
4 (36) 1 (9) 6 (55) 5 (45) 1 (9) 3(27) 0 (0) 2 (18) 0 (0) 0 (0) 

Bas
es 
Ma
nre
sa 

(n = 
21) 

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

1 (20) 4 (25) 4 (80) 6 (38) 0 (0) 4 (25) 0 (0) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 

T
ot
al 

4 (19) 10 (48) 4 (19) 2 (10) 0 (0) 

  
Metges/

es 
Infermers/

es 
Metges/e

s 
Infermers/

es 
Metges

/es 
Infermere

s/es 
Metges/e

s 
Infermeres/

es 
Metges/

es 
Infermeres

/es 
0 (0) 5 (24) 0 (0) 10 (48) 0 (0) 4 (19) 0 (0) 2 (10) 0 (0) 0 (0) 

 

En els dos centres observem que tots els estadis de canvi troben la seva majoria en 

què la prescripció d’AF no és important o ho és poc per a la política, excepte en el cas 

de Manresa que la mostra que està a Pre – Contemplació considera que és bastant 

important (veure taula 24). 

Taula 24: Suport polític per a la prescripció d'AF, segons estadi de canvi. Font: Elaboració pròpia. 

CAP Estadi de canvi 
La prescripció 

d'AF no és 
important n (%) 

La prescripció 
d'AF és poc 

important n (%) 

La prescripció 
d'AF és 

important n (%) 

La prescripció 
d'AF és bastant 
important n (%) 

La prescripció 
d'AF és molt 

important n (%) 

Santa Catalina 
(n = 22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 0 (0) 3 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 13) 3 (23) 4 (31) 3 (23) 2 (15) 0 (0) 

A (n = 1) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 5) 1 (20) 3 (60) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 

Bases Manresa 
(n = 21) 

PC (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 

C (n = 2) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 5) 0 (0) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

A (n = 10) 5 (50) 1 (10) 4 (40) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 2) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 
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5.1.5.7. Barrera 7. Manca d’un protocol d’actuació per la prescripció d’AF 

Tant els homes (33%) com les dones (25%) del CAP de Santa Catalina estan d’acord 

en què la manca d’un protocol d’actuació per la prescripció d’activitat física és un 

inconvenient (veure taula 25). Pel què fa l’ocupació, els metges/es (45%) ho 

consideren un inconvenient bastant important, i els infermers/es (73%) un 

inconvenient. A Manresa, la majoria de dones (63%) ho troben un inconvenient, i els 

homes (60%) un gran inconvenient. Per últim, un 48% dels infermers/es creuen que és 

un inconvenient. 

Taula 25: Manca d'un protocol d'actuació per la prescripció d'AF segons gènere i ocupació. Font: 
Elaboració pròpia. 

Manca d'un protocol d'actuació per la prescripció d'AF 

CAP 
És un gran 

inconvenient n 
(%) 

És un inconvenient bastant 
important n (%) 

És un 
inconvenient n 

(%) 
És un inconvenient poc 

important n (%) 
No és cap 

inconvenient n (%) 

Sant
a 

Catal
ina 
(n = 
22) 

  
Home

s Dones Homes Dones Home
s Dones Homes Dones Homes Dones 

0 (0) 2 (13) 2 (33) 4 (25) 3 (50) 8 (50) 0 (0) 0 (0) 1 (17) 2 (13) 

Total 2(9) 6 (27) 11 (50) 0 (0) 3 (14) 

  
Metge
s/es 

Infermers
/es Metges/es Infermers/es Metge

s/es 
Infermer

es/es 
Metges/e

s 
Infermeres/e

s 
Metge
s/es 

Infermere
s/es 

0 (0) 2 (18) 5 (45) 1 (9) 3 (27) 8 (73) 0 (0) 0 (0) 3 (27) 0 (0) 

Base
s 

Manr
esa 
(n = 
21) 

  
Home

s Dones Homes Dones Home
s Dones Homes Dones Homes Dones 

3 (60) 2 (13) 2 (40) 1 (6) 0 (0) 10 (63) 0 (0) 2 (13) 0 (0) 1 (6) 

Total 5 (24) 3 (14) 10 (48) 2 (10) 1 (5) 

  
Metge
s/es 

Infermers
/es Metges/es Infermers/es Metge

s/es 
Infermer

es/es 
Metges/e

s 
Infermeres/e

s 
Metge
s/es 

Infermere
s/es 

0 (0) 5 (24) 0 (0) 3 (14) 0 (0) 10 (48) 0 (0) 2 (10) 0 (0) 1 (5) 

 

Destaca la  mostra corresponent a la fase de Preparació, en els dos centres (62 i 

80%), coincideixen en què és un inconvenient la falta d’un protocol d’actuació (veure 

taula 26). Cal destacar, en el cas del CAP Bases Manresa, els que estan a la fase de 

Manteniment afirmen que no és cap inconvenient. 
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Taula 26: Manca d'un protocol d'actuació per la prescripció d'AF, segons estadi de canvi. Font: Elaboració 
pròpia. 

CAP Estadi de canvi  
És un gran 

inconvenient n 
(%) 

És un 
inconvenient 

bastant 
important n (%) 

És un 
inconvenient n 

(%) 

És un 
inconvenient 

poc important n 
(%) 

No és cap 
inconvenient n 

(%) 

Santa Catalina 
(n = 22) 

PC (n = 0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 3) 0 (0) 2 (67) 1 (33) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 13) 2(15) 2 (15) 8 (62) 0 (0) 1 (8) 

A (n = 1) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 

M (n = 5) 0 (0) 2 (40) 1 (20) 0 (0) 2 (40) 

Bases Manresa 
(n = 21) 

PC (n = 2) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

C (n = 2) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

P (n = 5) 1 (20) 0 (0) 4 (80) 0 (0) 0 (0) 

A (n = 10) 4 (40) 0 (0) 4 (40) 2 (20) 0 (0) 

M (n = 2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

PC: Pre – Contemplació; C: Contemplació; P: Preparació; A: Acció; M: Manteniment. 

	  

5.2. Estudi qualitatiu 
 

5.2.1. Descripció dels entrevistats 
 

Per realitzar aquest estudi es van proposar tres entrevistes a cada centre, de les quals 

al cap Santa Catalina es varen contestar tres i, del CAP Bases Manresa, dues. La 

totalitat de les entrevistes de Mallorca foren dones i, a l’altre centre, van ser 

entrevistats una dona i un home. 

Els criteris de selecció varen ser per conveniència, a Santa Catalina per proximitat dels 

entrevistats i, a Manresa, per voluntarietat. Tots els entrevistats foren metges/es. 

A ambdós centres de salut les entrevistes van ser individualitzades i semi – 

estructurades. 

5.2.2. Guia de l’entrevista 
	  

L’instrument utilitzat per dur a terme aquest estudi qualitatiu té l’objectiu d’explorar tres 

grans temes. El primer fem referència a la descripció de la percepció de la promoció 

d’activitat física als centres d’atenció primària, en ambdós casos. El segon tracta sobre 
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els motius personals de promoció d’AF a la consulta i l’últim tema, els motius personals 

de no promoció d’AF a la consulta (veure annex 4).  

5.2.3. Procediment 
	  

El mateix dia que vam anar a recollir les enquestes, tant al CAP Santa Catalina com 

Bases Manresa, vàrem fer la proposta d’unes possibles entrevistes. Vam demanar 

voluntaris per dur a terme les entrevistes. 

La durada de les entrevistes va ser de 20 minuts, durant els quals anotàvem els punts 

o temes bàsics esmentats anteriorment. I, a més, es gravaven mitjançant una 

gravadora de veu. Es van realitzar en horari laboral en ambdós casos. 

5.2.4. Anàlisis de dades 
	  

Les entrevistes les vàrem transcriure literalment i, en cadascuna d’elles, es va fer una 

codificació individual pel què fa a la promoció d’AF, a les barreres i els facilitadors. Per 

tant, es va dur a terme un anàlisis de continguts (veure annex 8.6) 

5.2.5. Resultats 
	  

5.2.5.1. Percepció de la promoció d’activitat física al CAP 

En aquest punt hem trobat diferents indicadors que fan referència al tema tractat; 

díptics d’exercicis que aconsellen els metges als seus pacients, recomanacions 

generals de la pràctica d’activitat física que fan referència al tipus d’activitats, temps i 

intensitat, explicar els beneficis  de l’activitat física, iniciatives del centre com ho són 

les rutes saludables i assessorament d’AF al CAP Bases Manresa. 

Amb el primer indicador observem que tots els metges entrevistats dels dos centres 

s’han referit en algun moment de la entrevista a que tenen o ofereixen algun tipus de 

díptic d’exercicis als seus a pacients, tant de manera general com específica (Citació 1: 

En casos particulars recomano una taula d'exercicis bàsics de flexibilitat, equilibri i d'altres de 

força). 
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El segon punt a destacar, recomanacions generals de la pràctica d’AF, hem vist que 

de manera general tots recomanen activitat física de tipus aeròbic. Tal i com hem vist a 

partir de les citacions, aquests consells estan molt generalitzats, i entenem que no 

tenen en compte el tipus de patologia ni les característiques de cada pacient (Citació 1: 

Recomano practicar regularment activitat física, 5/6 dies a la setmana (30’ mínim a una 

intensitat moderada)).  

També com a recomanació, cal destacar de l’entrevista 1, 2 (CAP Bases Manresa) i 3 

(CAP Santa Catalina) és que fan èmfasi en l’adhesió dels pacients i, en la modificació 

dels seus hàbits cap a uns de més saludables. Vetllen perquè els seus pacients siguin 

més actius en la seva vida diària (Citació 3: Els encoratgem a integrar l'activitat física en les 

seves rutines diàries (anar caminant a la compra, a la feina o a l'escola i pujar escales) i evitar 

el senderisme). 

A continuació, parlem sobre els beneficis de l’AF. Els que evidencien que tenen 

consciència dels beneficis de l’activitat física són l’entrevistat 1 (CAP Bases Manresa), 

4 i 5 (CAP Santa Catalina). Doncs, ens parlen d’un augment del benestar psicològic i 

de les millores a nivell físic i fisiològic. En aquest cas, veiem que els metges saben que 

l’activitat física és una eina bàsica per millorar/treballar la salut, i és una eina que 

utilitzen per promoure activitat física als pacients (Citació 1: plasmar que pot disminuir el 

colesterol, la pressió, augmenta el benestar psicològic). 

Al CAP Bases Manresa no tenen cap iniciativa, actualment però, si tinguessin un 

suport polític i econòmic els hi agradaria tornar enrere i seguir amb els projectes que 

portaven a terme, com ocupar una sala del mateix centre i fer gimnàstica dolça.  

A Santa Catalina, les tres entrevistes comenten la mateixa iniciativa, les rutes 

saludables, que consisteixen en dos recorreguts de no més de 40 minuts 

(recomanació bàsica que tenen en compte en aquest centre de salut). Com bé hem 

vist als resultats de l’estudi quantitatiu referent a la barrera del temps, hi ha una 

contradicció. És a dir, els resultats afirmen que el personal sanitari del CAP Santa 

Catalina tenen poc temps per prescriure activitat física a la seva consulta, aleshores, 

aquesta iniciativa requereix un temps que segons el que hem vist abans no disposen 

(Citació 1: Las rutas saludables, que consisten en dos recorridos, uno más fácil para pacientes 

con más dificultades y otra más difícil para pacientes con cardiopatias leves). 
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I, en aquest mateix punt, trobem que el segon entrevistat (CAP Bases Manresa), 

destaca que en l’actualitat segueixen fent un assessorament d’activitat física però, 

sense programa ni tampoc cap activitat supervisada per cap gimnàs (Citació 1: 

nosaltres seguim fent assessorament d’activitat física però sense programa ni tampoc 

cap activitat supervisada per cap gimnàs). 

 

5.2.5.2. Motius pels quals promous AF 

El segon tema tracta sobre els motius pels quals promouen activitat física als 

respectius centres de salut estudiats. Centrant-nos en els objectius, hem vist com els 

entrevistats del CAP Santa Catalina, tenen clara la finalitat de promoure, millorar la 

salut i el benestar física i emocional dels seus pacients amb patologies cròniques, 

doncs és un motiu important conèixer els beneficis de promoure AF (Citació 1: La 

finalitat és promoure la salut i el benestar físic i emocional i mantenir el pes adequat i 

de manera indirecte fomentar la relació amb altres persones amb la pràctica 

d'activitats grupals). 

L’últim ítem a destacar en aquest tema són els professionals de CAFE. D’aquest però, 

només en fan referència el primer i segon entrevista (CAP Bases Manresa), els quals 

diuen que és necessari incorporar un professional en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport als centres d’atenció primària per tal de prescriure activitat física als pacients, 

elaborant programes individualitzats en funció de les característiques dels usuaris i la 

patologia (Citació 1: crec que és necessari incorporar un graduat en Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport (CAFE) al CAP per prescriure activitat física i, així, elaborar programes 

individualitzats en funció de les característiques de l’usuari i la patologia).  

 

5.2.2.3. Motius pels quals no promous AF 

Els motius pels quals no promouen activitat física en els dos centres estudiats són els 

següents: 

- Manca de suport polític. 

- Manca de suport econòmic. 

L’últim tema estudiat en base a les entrevistes és els motius pels quals els centres 

d’atenció primària en concret, no promouen activitat física. Doncs, hem trobat 

respostes únicament del CAP Bases Manresa. El motiu principal pel qual no duen a 
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terme una prescripció d’AF és polític, ja que s’han deixat de donar diners per portar a 

terme programes amb aquesta finalitat. No obstant, veiem que tenen consciència de la 

importància que té la promoció d’activitat física en aquest àmbit, considerant que 

s’hauria de fer tot el possible per tirar endavant aquestes iniciatives (Citació 1: "El 

motiu pel qual no fem la prescripció d’activitat física és simple, per la política (es van 

acabar els diners que disposàvem pel programa)). 
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6. Discussió i conclusions 
	  

En primer lloc ens agradaria recordar els objectius de la nostra recerca; conèixer si el 

personal sanitari del CAP Bases Manresa i Santa Catalina tenen els suficients 

coneixements i recursos per prescriure activitat física; conèixer la viabilitat de dur a 

terme un programa d’activitat física destinat a pacients sedentaris i amb polipatologies 

cròniques derivats del CAP Bases Manresa i Santa Catalina. D’aquesta manera, les 

implicacions que té aquesta investigació és el fet de conèixer la realitat de promoció 

d’activitat física als centres d’atenció primària per saber els tipus de programa o 

iniciatives que es poden realitzar, així com conèixer l’activitat interna de dos centres 

pel què fa a la promoció d’activitat física del seu personal sanitari. 

Els resultats principals del nostre estudi quantitatiu són que la majoria de personal 

sanitari del CAP Santa Catalina, independentment del sexe i l’ocupació, no és 

físicament actiu. En canvi, al CAP Bases Manresa són més actius tenint en compte 

l’estadi de canvi al qual pertanyen. Ambdós centres consideren que promouen activitat 

física a nivell de consulta, però són les següents barreres les que limiten fer aquesta 

actuació més correcte i precisa; hi ha una manca de coneixements teòrics sobre la 

prescripció d’activitat física als pacients; el suport econòmic és inexistent per tirar 

endavant iniciatives; també a nivell polític la importància que donen a la promoció 

d’activitat física és mínima segons el personal sanitari; consideren un inconvenient no 

disposar d’un protocol d’actuació. 

Pel què fa l’estudi qualitatiu, els dos centres considerem que tenen poques iniciatives, 

només trobant-ne una al CAP Santa Catalina i una mica discutible la seva efectivitat. 

També trobem que les recomanacions tenen un caire molt generalitzat, sense tenir en 

compte la patologia/es del pacient així com les seves característiques. A partir de les 

entrevistes hem pogut reforçar l’evidència que el suport econòmic i polític no ajuda a 

canviar aquesta situació. És a dir, que els metges tinguin la possibilitat de derivar els 

seus pacients a un professional de CAFE perquè aquest els hi pugui realitzar un 

programa d’activitat física estructurat. 

En aquesta discussió volem fer referència als estudis sobre prescripció d’activitat física 

que s’han fet, tant a Catalunya com altres països, amb els nostres resultats. A 

Catalunya, el PAFES va ser una bona iniciativa però, es va deixar de fer per una 

manca de suport a nivell polític i econòmic, reforçat pels nostres resultats quan hem 

estudiat les barreres en la promoció d’activitat física als centres d’atenció primària. Una 
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altra iniciativa del territori català fou el PPAF, el qual volia augmentar el nivell d’activitat 

física a uns pacients similars al perfil que destaquen els entrevistats dels dos centres 

d’aquest estudi, persones adultes amb patologies cròniques. 

A nivell europeu, trobem l’estudi de Ward (2014) el qual observem una gran diferència 

amb el Regne Unit ja que nosaltres observem que anem endarrerits intentant buscar 

solucions a nivell d’atenció primària i, ells, ja estan intervenint en atenció secundària. 

També aquest estudi reafirma que estem lluitant per introduir els professionals de 

CAFE en el món de la salut i, en aquest país, s’acredita una formació continua al 

personal o instructors en l’àmbit de l’esport. 

Seguidament, Galaviz, Lévesque i Kotecha (2013) vetllen per fer un programa 

d’activitat física que sigui eficient, provocant una adhesió dels participants. D’aquesta 

manera, creen un procés d’actuació bastat en una recepta per part del metge i un 

programa d’AF. En base a això veiem que nosaltres tenim una manca de protocol 

d’actuació, la qual cosa fa que no hi hagi aquesta derivació. 

Jones, Harris, Walleri i Coggins (2005), desenvolupen i porten a terme un programa 

d’AF amb el que veuen uns clars beneficis psicològics i unes modificacions sobre 

l’estadi de canvi dels subjectes. La nostra mostra només té consciència del què 

suposa l’activitat física a nivell psicològic, fisiològic i físic però, no fa èmfasi en cap 

moment a l’estadi de canvi dels pacients. 

Per acabar amb els estudis analitzats, la nostra investigació ens deixa veure que sobre 

les poques iniciatives que s’han comentat, no hi ha cap tipus d’avaluació de l’eficàcia 

d’aquestes. Doncs, com passa amb Leijón (2010), investiga la implicació que hi ha en 

veure si els pacients fan els programes que proposa en centres d’atenció primària. 

En aquest apartat també volem fer referència a les limitacions de la recerca. En un inici 

ens hagués agradat poder estudiar una mostra més representativa per poder obtenir 

uns resultats més fiables i vàlids. I, si haguéssim disposat de més temps, volíem 

estudiar tots els centres d’atenció primària de les localitats escollides. Per altra banda, 

les fortaleses d’aquest treball ha sigut l’interès propi en realitzar-lo i, que el marc teòric 

així com la realitat estudiada reafirmaven la nostra hipòtesi inicial. 

De cara al futur creiem que és un bon punt de partida per iniciar un projecte laboral ja 

que el nostre projecte evidencia una realitat que s’ha de fer front. Ens agradaria que 

ens escoltessin i poder presentar aquesta proposta als respectius centres d’atenció 

primària estudiats i, a la llarga, poder seguir investigant en aquest àmbit.  
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A més, es podria fer a cada centre d’atenció primària uns estudis semblant per 

identificar motius de per què és promou o no activitat física.  

Volem concloure dient que els objectius establerts al principi d’aquesta investigació 

s’han assolit, de manera que s’ha conegut la realitat que el personal sanitari manca de 

coneixements i recursos per prescriure activitat física. I, finalment, que seria viable dur 

a terme un programa d’activitat física a pacients amb polipatologies cròniques derivats 

dels centres de salut estudiats, CAP Santa Catalina i Bases Manresa, integrant un 

professional en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i recolzant-nos d’un suport 

polític i econòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marta Cardona Rigo i Júlia Catot Brunet 
Treball de Final de Grau 

    4t Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
	  

68	  
	  

7. Referències bibliogràfiques 
	  

ACSM (2009). “Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults”. 

American Collage of Sport Medicine, 41, p. 687 – 701. 

Amstrong, L.; Balady, G.; Berry, M.; Davis, S.; Davy, B.; Davy, K.; Franklin, B.; Gordon, 

N.; Lee, I.; McConell, T.; Myers, J.; Pizza, F.; Rowland, T.; Stewart, K.; Thomposon, P.; 

Wallace, J. (2005). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Biedma, L.; Fernández – Ballesteros, R.; Martín, M; Ramos, C.; Rodríguez – Morzillo, 

L.; Serrano, R. (2009). Esport, salut  i qualitat de vida. Barcelona: Fundació “la Caixa”. 

Casmiro, A.J.; Delgado, M.; Águila, C. (2014). Actividad física, educación y salud. 

Almería: Editorial Universidad de Almería. 

Cox, R.H. (2009). Psicología del deporte: conceptos y sus aplicaciones. Madrid: 

Médica Panamericana. 

Dobbins M; Husson H; DeCorby K; LaRocca RL. School-based physical activity 

programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6 

to 18. Cohrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.:CD007651. 

DOI: 10.1002/14651858.CD007651.pub2. 

EAP Vic (2015). El centre: “Qui som”. [en línia] Consulta: 20/04/2015. < 

www.eapvic.com/el-centre/qui-som.html > 

Escolar Castellón JL, Pérez Romero de la Cruz C, Corrales Márquez R. Actividad 

física y enfermedad. An Med Interna (Madrid) 2003; 20: 427-433. 

Galaviz, k; Lévesque, L; Kotecha, J. (2013). “Evaluating de effectiveness of a phisycal 

activity referral scheme among womens”. Journal of primary car & Community Health, 

nº 3, pàg. 167 - 171. 

Generalitat de Catalunya (2007). Guia de Prescripció d’Exercici Físic per la salut 

(PEFS). Barcelona: Gràfiques Cuscó S.A. 

Generalitat de Catalunya (2012). Enquesta de Salut de Catalunya 2011. Barcelona. 

Departament de Salut. 

Generalitat de Catalunya (2015). Pla d’Activitat Física i de Salut. [en línia] Consulta: 

12/04/2015. <pafes.cat> 



Marta Cardona Rigo i Júlia Catot Brunet 
Treball de Final de Grau 

    4t Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
	  

69	  
	  

González, J. M. (2003). Actividad física, deporte y vida: beneficiós, prejuicios y sentido 

de la actividad física y del deporte. Lasarte – Oria: OSTOA S.A. 

Govern de les Illes Balears (2009). Enquesta de Salut de les Illes Balears 07. Palma 

de Mallorca: Conselleria de Salut i Consum i Direcció General de Salut Pública i 

Participació. 

Healy, G.; Owen, N. (2010). “Conducta sedentària y biomarcadores del riesgo 

cardiometaólico en asolescentes: un problema científico y de salud pública 

emergente”. Revista Española de Cardiología, 63, p. 261 – 4.   

Heyward, V. H. (2008). Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. 

Madrid: Panamericana. 

Jones, F; Harris,P; Waller, H; Coggins, A. (2005). "Adherence to an exercise 

prescription scheme: The role of expectations, self-efficacy, stage of change and 

psychological well-being”. British Journal of Health Psycology, nº 3, pàg. 359 - 378 

Kaminsky, L.A.; Bonzheim, K.A.; Ewing, C.; Glass, S; Hamm, L.F; Kohl, H.W; Mikesky, 

A. (2001). Acsm’s Resource Manual For Guidelines for exercise Testing and 

Prescription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Leijon, M; Bendtsen, p; Nilsen, P; Ekberg, K; Stâhle, A. (2008). “Physical activity 

referrats in Swedish primary Health care – Prescriberand patient characterisitics, 

reasons for prescriptions and prescribed activitties”. BMC Health Services Research, 

nº 8, pàg. 201 – 223. 

Leijón, M.; Bendtsen, P.; Nilsen, P.; Festin, K.; Stahle, A. (2009). “Does a physical 

activity referral scheme improve the physical activity among routine primary health care 

patinents?”. Scandinavian Journal of Medicine and Sciene in Sport, nº 5, pàg. 627 – 

636. 

Leijón, M.; Bendtsen, P.; Stahle, A.; Ekberg, K.; Festin, K.; Nilsen, P. (2010). “Factors 

associated with patients self – reported adherence to prescribed physical activity in 

routine primary Health care”. BMC Family Practice, nº 38, pàg.1. 

López, J.; Lóopez, L.M. (2008). Fisiología clínica del ejercicio. Madrid: Panamericana. 

Márquez, S.; Garatachea, N. (2009). Actividad física y salud. Madrid: Díaz de Santos. 

Márquez, S.; Rodríguez, J.; de Abajo, S. (2006). “Sedentarisme i salut: efectes 

beneficiosos de l’activitat física”. Apunts. 83, p. 12-24.   



Marta Cardona Rigo i Júlia Catot Brunet 
Treball de Final de Grau 

    4t Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
	  

70	  
	  

Martín, A.; Cano, J.F. (1999). Atención Primaria: conceptos, organización y pràctica 

clínica. Madrid: Harcourt. 

Martín, A.; Cano, J.F. (2008). Atención Primaria: conceptos, organización y pràctica 

clínica. Barcelona: Elsevier. 

Martín, C.; Giné, M.; Martín, C.; Puig, A.; Durant, E.; Solà, M i grup PPAF (2011). 

“Efectivitat d’un programa de promoció d’activitat física (PPAF) dels centres d’atenció 

primària per augmentar els nivells d’activitat física en població sedentària”. Butlletí, nº 

1, pàg. 1 – 11. 

Martos, M.J.; Pozo, C.; Alonso, E. (2010). Enfermedades crónicas y adherencia 

terapéutica: relevancia del apoyo social. Almería: Universidad de Almería. 

Oblitas, L. A. (2000). Psicología de la salud. Plaza y Valdes: México. 

Organización Mundial de la Salud (2010). Recomendaciones mundiales sobre 

actividad física para la salud. Suiza: ISBN. 

Organización Mundial de la Salud (2014). Enfermedades crónicas. [en línia] Consulta: 

25/11/2014. <	  http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/> 

Ruiz, F.; García, M.E.; Piéron, M. (2009). Actividad física y estilos de vida saludables. 

Almería: Wanceulen. 

Seyre, V.; Fraser, I. (2002). Como mejorar la artritis. Barcelona: INDE. 

Sørensen, J.; Kragstrup. J.; Skovgaard, T.; Puggaard, L. (2008). “Exercise on 

prescription: A randomized study on the effect of counseling vs counseling and 

supervides exercise”. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, nº 3, 

pàg. 288 – 297. 

Tomlín, K. M.; Richardson, H. (2005). Motivational Interviewing and Stages of Change: 

Intergrating Best Practices for Substance Abuse Professioanls. Hazelden: Minesota. 

Ward, M. (2014). “Experiences in physical activity promotion in Health care Settings for 

primary prevention in UK”. Schweizerische Zeitschrift fur Sportmedizin und 

Sporttraumatologie, nº 3, pàg. 26 – 28. 

Woolf-May, K. (2008). Prescripción de ejercicio: fundamentos fisiológicos. Barcelona:  

Masson. 

 



Marta Cardona Rigo i Júlia Catot Brunet 
Treball de Final de Grau 

    4t Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
	  

71	  
	  

8. Annex 
	  

8.1. Annex 1: E-mail de presentació del Projecte Final de 
Grau (CAP Bases Manresa) 
 
Bon tarda Teresa Martín, 
 
som la Marta Cardona i la Júlia Catot, estudiants de quart en Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport de la UVIC, concretament, de l'àmbit d'activitat física i qualitat de vida. 
 
Fa uns dies vàrem trucar al número de telèfon penjat a la vostra pàgina d'internet i, la 
secretària del vostre centre, ens va facilitar el vostre correu ja que vostè estava atenent 
una consulta. El motiu d'aquest correu és el següent; aquest any estem realitzant el 
treball de final de carrera, el qual té la finalitat d'estudiar la viabilitat de portar a terme 
un programa d'activitat física per a pacients sedentaris i amb polipatologies cròniques 
derivats de centres de salut, des del punt de vista del personal sanitari, a Manresa i 
Santa Catalina (barri de Palma de Mallorca). És a dir, volem conèixer la visió i opinió 
que té el personal sanitari sobre un tema tant ampli com és la prescripció d'exercici als 
pacients del centre d'atenció primària. És per aquest motiu doncs, que necessitem la 
vostra col·laboració en aquest projecte. Seria possible poder repartir un seguit 
d'enquestes pel diferent personal sanitari (infermers/es i metges/es) del CAP? 
 
Moltes gràcies! 
 
Atentament, 
 
Marta Cardona i Júlia Catot. 
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8.2. Annex 2: Enquesta  
	  

Qüestionari: Guia per a la promoció de la salut per mitjà de l´activitat física 

 

1. Edat (en anys): (          ) 2. Sexe: 

 

Home o dona 

       3. Ocupació: 

 

Metge o infermer/a   

 

 4. Quina de les següents opcions descriu millor la vostra pràctica actual d´activitat 
física? 

(Marqueu la resposta amb una creu) 

 

No practico 30’ d´activitat física diaris, durant 5 o més dies per setmana, i 
no tinc cap intenció de començar a fer-ho. 

(          )1 

Estic pensant seriosament començar a practicar 30´ d´activitat física diaris, 
durant 5 o més dies per setmana.  

(          )2 

Practico 30´ d´activitat física diaris, durant 5 o més dies per setmana, però 
no de forma regular. 

(          )3 

Practico 30´ d´activitat física diaris, durant 5 o més dies per setmana de 
forma regular. 

(          )4 

Practico 30´ d´activitat física diaris, durant 5 o més dies per setmana de 
forma regular, des de fa més de 6 mesos. 

(          )5 

 

5. Coneixeu el quadern núm. 8 de salut pública “Guia per a la promoció de la salut per 
mitjà de l´activitat física” que va publicar el Departament de Sanitat i Seguretat Social 
al 1994? (Marqueu la resposta amb una creu) 

 

Sí (          )1 No (          )2 

 

 Aneu a la pregunta núm. 6 

NO, Aneu a la pregunta núm. 19 
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6. A través de quin mitjà us vau assabentar de l´existència de la guia? (Marqueu la 
resposta amb una creu. Si n´hi ha més d´una, marqueu l´ordre amb què us en vau 
assabentar) 

Va arribar a la biblioteca del CAP. (          ) 

Va arribar-me personalment a mi. (          ) 

A través d´un company. (          ) 

La vaig veure en un altre centre. (          ) 

La vaig comprar a la Llibreria de la Generalitat. (          ) 

La vaig demanar al DSSS. (          ) 

Altres. (          ) 

7. És probable que consulteu la guia en un futur? (Encercleu la resposta) 

Gens probable 1 Poc probable 2 Probable 3 Bastant probable 4 Molt probable 5 

 

8. Heu consultat la guia en alguna ocasió? (Marqueu la resposta amb una creu) 

Sí (          )1 No (          )2 

 

NO, Aneu a la pregunta núm. 19 

9. Amb quina freqüència heu consultat la guia? (Encercleu la resposta) 

Mai 1               Gairebé mai 2 Sovint 3 Bastant sovint 4 Molt sovint 5 

 

10. Quines parts de la guia heu consultat? (Encercleu la resposta corresponent a cada 
fila. Si no ho recordeu, deixeu la casella en blanc) 

Presentació.   Sí 1   No 2 

Introducció. Sí No 

Aspectes generals. Sí No 

Fisiologia de l´exercici. Sí No 

Recomanacions per a la prescripció d´exercici físic en persones sanes. Sí No 

Riscs i precaucions durant la pràctica esportiva. Sí No 

Exercici físic i malaltia. Sí No 
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Bibliografia. Sí No 

Annexos. Sí No 

 

11. Avalueu el grau de comprensibilitat de la guia en general. (Encercleu la resposta 
corresponent) 

Gens 
comprensible  1 

Poc comprensible 

 2 

Comprensible 

 3 

Bastant 
comprensible 4 

Molt 
comprensible 5 

 

12. Avalueu el grau de comprensibilitat de les parts consultades. (Marqueu amb una 
creu la resposta corresponent a cada fila. Si no ho recordeu, deixeu la casella en 
blanc.) 

 Gens 
comprensible 

Poc 
comprensible 

Comprensible Bastant 
comprensible 

Molt 
comprensi
ble 

Presentació. 1 2 3 4 5 

Introducció. 1 2 3 4 5 

Aspectes generals. 1 2 3 4 5 

Fisiologia de 
l´exercici. 

1 2 3 4 5 

Recomanacions per 
a persones sanes. 

1 2 3 4 5 

Riscs/precaucions 
de  la pràctica 
esportiva. 

1 2 3 4 5 

Exercici físic i 
malaltia. 

1 2 3 4 5 

Bibliografia. 1 2 3 4 5 

Annexos. 1 2 3 4 5 

13. Considereu que el contingut de la guia proporciona una informació prou valuosa 
com per poder prescriure activitat física en la vostra consulta? (Encercleu la resposta). 

Gens valuosa  

1 

Poc valuosa  

2 

Valuosa 

 3 

Bastant valuosa  

4 

Molt valuosa  

5 
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14. Considereu que la guia és una eina pràctica per prescriure activitat física? 
(Encercleu la resposta) 

 Gens practica  

1 

Poc pràctica  

2 

Pràctica 

 3 

Bastant pràctica  

4 

Molt pràctica 

 5 

 

15. Considereu que la guia és útil per ajudar a prescriure activitat física als vostres 
pacients? (Encercleu la resposta) 

Gens útil 1 Poc útil 2 Útil 3 Bastant útil 4 Molt útil 5 

 

16. Considereu que la guia és útil per ajudar a prescriure activitat física en aquests 
tipus de pacients? (Marqueu amb una creu la resposta corresponent a cada fila. Si no 
ho recorden, deixeu la casella en blanc) 

 Gens útil Poc útil Útil Bastant útil Molt útil 

Persones sanes. 1 2 3 4 5 

Cardiopatia. 1 2 3 4 5 

Malaltia pulmonar 
obstructiva. 

1 2 3 4 5 

Hipertensió. 1 2 3 4 5 

Malaltia vascular 
perifèrica. 

1 2 3 4 5 

Diabetes mellitus. 1 2 3 4 5 

Obesitat. 1 2 3 4 5 

Hiperlipidèmia. 1 2 3 4 5 

Osteoporosi. 1 2 3 4 5 

Insuficiència renal 
crònica. 

1 2 3 4 5 

Trasplantament 
d´òrgans. 

1 2 3 4 5 

Càncer. 1 2 3 4 5 

Sida. 1 2 3 4 5 

Artrosi/artritis. 1 2 3 4 5 
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Trastorns 
psicològics. 

1 2 3 4 5 

 

17. Tenir accès a la guia quin efecte us ha causat? (Marqueu la resposta amb una 
creu) 

No n´ha tingut cap (          )1 

Probablement, prescriuré activitat física en un futur (          )2 

M´ha fet pensar seriosament en prescriure activitat física entre els meus pacients (          )3 

Prescric activitat física de tant en tant, però no de forma sistemàtica i regular (          )4 

Vaig començar a prescriure activitat física regularment quan la guia va ser 
publicada i encara ho faig 

(          )5 

 

18. Arran del coneixement de la guia, quin ha sigut l´efecte més important de la seva 
publicació? (Marqueu la resposta amb una creu) 

 

No prescric activitat física (          )1 

Prescric activitat física a persones sanes, per potenciar un estil de vida saludable (          )2 

Prescric activitat física a malalts, per obtenir millores terapèutiques (          )3 

Ja prescrivia activitat física abans de la publicació de la guia (          )4 

 

19. La promoció d´activitat física us és important? (Encercleu la resposta) 

 

Gens important  

1 

Poc important 

 2 

Important 

3 

Bastant important  

4 

Molt important 

 5 

 

20. Creieu que les condicions de treball actuals són favorables per a la prescripció 
d´activitat física en la consulta? (Encercleu la resposta) 

 

Gens favorable 

 1 

Poc favorable  

2 

Favorable 

 3 

 Bastant favorable 
4 

Molt favorable  

5 
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21. Quines són les principals dificultats amb què us trobeu per prescriure activitat física 
(AF) a la consulta? (Encercleu la  resposta en cada fila) 

 

21.1. Quantitat de temps per prescriure AF 

Tinc molt temps 
per prescriure AF 1 

Tinc bastant temps 
per prescriure AF 2 

Tinc temps per 
prescriure AF 3 

Tinc poc temps per 
prescrire AF 4 

No tinc temps 
per prescriure 
AF 5 

 

21.2. Coneixements teòrics sobre la prescripció d´AF 

    

No tinc 
coneixements 
teòrics sobre la 
prescripció d´AF 1 

Tinc pocs 
coneixements 
teòrics sobre la 
prescripció d´AF 2 

Tinc coneixements 
teòrics sobre la 
prescripció d´AF 3 

Tinc bastants 
coneixements 
teòrics sobre la 
prescripció d´AF 4 

Tinc molts 
coneixements 
teòrics sobre 
la prescripció 
d´AF 5 

 

21.3. Formació sobre com aconsellar individualment la prescripció d´AF 

    

No tinc formació 
sobre com donar 
consell 
individualitzat   

d´AF 1 

Tinc poca formació 
sobre com donar 
consell 
individualitzat 
d´AF2 

Tinc formació 
sobre com donar 
consell 
individualitzat d´AF 
3 

Tinc bastant 
formació sobre 
com donar consell 
individualitzat d´AF 
4 

Tinc molta 
formació sobre 
com donar 
consell 
individualitzat 
d´AF5 

 

21.4. Suport econòmic per a la prescripció d´AF 

    

No rebo cap 
incentiu econòmic 
per prescriure AF 1 

Rebo un escàs 
incentiu econòmic 
per prescriure AF2 

Rebo incentius 
econòmics per 
prescriure AF 3 

Rebo un incentiu 
econòmic 
considerable per 
prescriure AF 4 

Rebo un gran 
incentiu 
econòmic per 
prescriure AF 5 

 

21.5. Organització de treball de l´EAP 

    

L´organització de 
treball de l´EAP 
afavoreix molt la 
prescripció d´AF 1 

L´organització de 
treball de l´EAP 
afavoreix bastant 
la prescripció d´AF 
2 

L´organització de 
treball de l´EAP 
afavoreix la 
prescripció d´AF 3 

L´organització de 
treball de l´EAP 
afavoreix poc la 
prescripció d´AF 4 

L´organització 
de treball de 
l´EAP no 
afavoreix gens 
la prescripció 
d´AF 5 

 

 

    



Marta Cardona Rigo i Júlia Catot Brunet 
Treball de Final de Grau 

    4t Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
	  

78	  
	  

21.6. Suport polític per a la prescripció d´AF 

     

La prescripció 
d´AF no és 
important des del 
punt de vista 
polític 1 

La prescripció 
d´AF és poc 
important des del 
punt de vista 
polític 2 

La prescripció 
d´AF és important 
des del punt de 
vista polític 3 

La prescripció 
d´AF és bastant 
important des del 
punt de vista 
polític 4 

La prescripció 
d´AF és molt 
important des 
del punt de 
vista polític 5 

 

21.7. Manca d´un protocol d´actuació per a la prescripció d´AF 

    

La manca d´un 
protocol d´actuació 
per a la prescripció 
d´AF és un gran 
inconvenient 1 

La manca d´un 
protocol d´actuació 
per a la prescripció 
d´AF és un 
inconvenient 
bastant important 2 

La manca d´un 
protocol d´actuació 
per a la prescripció 
d´AF és un 
inconvenient 3 

La manca d´un 
protocol d´actuació 
per a la prescripció 
d´AF és un 
inconvenient poc 
important 4 

La manca d´un 
protocol 
d´actuació per 
a la prescripció 
d´AF no és 
cap 
inconvenient 5 

 

22. Si us trobeu amb altres dificultats per prescriure activitat física als pacients, anoteu-
les en aquest espai. 

 

23. Incloeu el consell d´activitat física en la pràctica habitual? (Marqueu la resposta 
amb una creu) 

 

Sí (          )1 No (          )2 

 

MOLTES GRÀCIES PER EMPLENAR EL QÜESTIONARI. 

 

Marta Cardona i Rigo 

Júlia Catot i Brunet 
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8.3. Annex 3: Sol·licitud d’entrevista als responsables de 
PAFES (CAP Bases Manresa) 

	  

Bon tarda Glòria Puertas i Xaver Masgrau,  
 
som la Marta Cardona i la Júlia Catot, estudiants de quart en Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport de la UVIC, concretament, de l'àmbit de qualitat de vida i salut. 
 
Fa uns dies vàrem venir al CAP per informar a la Teresa Martín sobre el treball que 
estem realitzant. Per fer una pinzellada, el nostra treball de final de grau té la finalitat 
d'estudiar la viabilitat de portar a terme un programa d'activitat física per a pacients 
sedentaris i amb polipatologies cròniques derivats de centres de salut, des del punt de 
vista del personal sanitari, a Manresa i Santa Catalina (barri de Palma de Mallorca). És a 
dir, volem conèixer la visió i opinió que té el personal sanitari sobre un tema tant ampli 
com és la prescripció d'exercici físic als pacients del centre d'atenció primària. 
 
És per aquest motiu doncs, que necessitem la vostra col·laboració en aquest projecte. 
Seria possible poder fer una entrevista, serien 4 preguntes que no ocuparien més de 20 
- 30 minuts del vostre temps. Segurament ja us han donat unes enquestes per 
respondre, però poder fer una entrevista creiem que pot ser molt més enriquidor alhora 
de poder fer una valoració més fiable, vàlida i representativa del tema que tractem en 
aquest petit projecte. 
  
Esperem resposta! Moltes gràcies! 
 
Atentament: 
 
Marta Cardona i Júlia Catot. 
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8.4. Annex 4: Entrevista 
 
Entrevista Personal Sanitari sobre prescripció D’AF 

Tema 1: aspectes generals sobre la pràctica d’activitat física en el centre. 

Tema 2: si promous activitat física, per quins motius ho fas?  

Tema 3: Si no promous, perquè no? Què creus que necessitaries per promoure’n? 
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8.5. Annex 5: Entrevistes 
 

8.5.1. Entrevista 1 
	  

Entrevista Personal Sanitari sobre prescripció D’AF 

Entrevista 1 

Tema 1: aspectes generals sobre la pràctica d’activitat física en el centre. 

Abans al CAP utilitzàvem el programa PAFES, de fet, el meu company Xavier Masgrau 

i jo, n’érem els representants del centre d’atenció salut en concret. Actualment però, 

aquest programa s’ha desfet i, l’únic que fem a la consulta és recomanar salut i 

activitat física (sense recepta). Activitat física sobretot pel tema emocional i, llavors, 

físic. 

El programa que es feia, contava d’una activitat grupal que es duia a terme els 

divendres, d’una durada de no gaire més d’1 hora. A més, el Gimbe (gimnàs situat a la 

localitat de Manresa, on intervenien els llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport), participava en el programa i feia exercicis supervisats als pacients. El 

contracte que hi havia amb aquesta institució, era a partir d’un acord de govern, el qual 

van acordar fer 2/3 cops per setmana exercicis supervisats als clients. Aquests, 

pagaven una quota mínima.  

En general, les patologies més freqüents que ens trobàvem al programa eren, 

sobretot, cròniques i metabòliques. Per exemple, la obesitat, hipercolesterolèmia, 

diabetis així com patologies a nivell articular, entre d’altres. També teníem casos de 

problemes de salut mental. Però, des de dalt ens demanaven que demostréssim els 

beneficis que té l’activitat física sobre la salut, per tant, plasmar que pot disminuir el 

colesterol, la pressió, augmenta el benestar psicològic, etc. Ens van atabalar, no vam 

voler seguir ja que nosaltres ja sabíem els beneficis que tenia la pràctica regular 

d’activitat física, no creiem que fos necessari haver de demostrar paràmetres de 

caràcter fisiològic, entre d’altres. 

Així, al ser una persona activa, se’m fa fàcil recomanar activitat física als meus 

pacients. Recomano practicar regularment activitat física, 5/6 dies a la setmana (30’ 

mínim). És necessari i és una cosa que entra dins les funcions dels centres d’atenció 

primària. No obstant, amb això no vull dir que s’han d’apuntar al gimnàs, sinó que han 

de modificar estils de vida més saludables i menys sedentaris (per exemple, pujar les 

escales enlloc d’agafar l’ascensor). 
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No ho he comentat encara però, m’agradaria ocupar la sala que fèiem servir abans 

com a gimnàs i tornar a fer gimnàstica dolça (treballant mobilitat articular entre d’altres 

continguts durant 1 hora) però, la política em tira enrere.  

Personalment, crec que és necessari incorporar un graduat en Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport (CAFE) al CAP per prescriure activitat física i, així, elaborar 

programes individualitzats en funció de les característiques de l’usuari i la patologia. 

Però, avui en dia és difícil, s’han de donar molts resultats tot i ser molt bona idea. 

Nosaltres, amb l’activitat grupal dels divendres, vam solucionar visites setmanals 

només anant a caminar amb elles. 

Tot i així, jo crec que els beneficis de l’activitat física no són mesurables. Per exemple, 

un hipertens que comença a fer activitat física, potser té la pressió més ben controlada 

al cap d’un temps però, ningú t’assegura que sigui perquè faci activitat física. Doncs, 

potser és perquè abans no es prenia les pastilles i ara si que ho fa (és tot una cadena, 

un bucle i, el gran problema és el compliment per part dels usuaris que només depèn 

de la motivació). 

Tema 2: si promous activitat física, per quins motius ho fas?  

Tema 3: Si no promous, perquè no? Què creus que necessitaries per promoure’n? 

Si el tema és promoure o no promoure activitat física als nostres pacients, he de 

respondre que no.  

El motiu pel qual no fem la prescripció d’activitat física és simple, per la política (es van 

acabar els diners que disposàvem pel programa). 
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8.5.2. Entrevista 2 
	  

Entrevista Personal Sanitari sobre prescripció D’AF 

Entrevista 2 

Tema 1: aspectes generals sobre la pràctica d’activitat física en el centre. 

Aquí al CAP, abans, seguíem el programa PAFES. Tant la Glòria Puertas com jo, 

n’érem els representants del centre i ens encarregàvem de difondre la idea del 

programa als nostres companys de feina. Aquest programa s’ha desfet i, l’únic que fem 

a la consulta és recomanar activitat física.  

Fèiem una activitat grupal que es duia a terme els divendres, d’una durada de no gaire 

més d’1 hora. En aquesta activitat normalment sortíem a caminar i, per acabar, fèiem 

un seguit d’estiraments marcats.  També contàvem amb l’ajuda del Gimbe, que oferia 

als usuaris uns exercicis supervisats pels llicenciats de l’esport. Amb aquest gimnàs es 

va establir un acord de govern, acordant fer 2/3 cops per setmana exercicis 

supervisats als usuaris. Aquests, pagaven una quota mínima.  

En general, les patologies més freqüents que ens trobàvem al programa eren, 

sobretot, cròniques, metabòliques i de salut mental.  

El programa no va funcionar perquè ens demanaven que demostréssim els beneficis 

que té l’activitat física sobre la salut, és a dir, donar resultats de varis paràmetres a un 

full de paper. Aquest fet, va desanimar-nos a seguir treballant ja que, tant la meva 

companya com jo, sabíem els beneficis que tenia la pràctica regular d’activitat física.  

Així, ara no fem prescripció d’activitat física però, si que la recomanem. Recomano 

practicar regularment activitat física, 5/6 dies a la setmana (30’ mínim a una intensitat 

moderada). També faig molt èmfasi en canviar els estils de vida i el comportament 

sedentari de les persones.  

Segons la meva experiència, crec que és necessari incorporar un graduat en Ciències 

de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) al CAP per prescriure activitat física.  

Tema 2: si promous activitat física, per quins motius ho fas?  

Tema 3: Si no promous, perquè no? Què creus que necessitaries per promoure’n? 

Si el tema és promoure o no promoure activitat física als nostres pacients, he de 

respondre que no. Com ja t’he dit abans, nosaltres seguim fent assessorament 
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d’activitat física però sense programa ni tampoc cap activitat supervisada per cap 

gimnàs. 

El motiu pel qual no fem la prescripció d’activitat física és la política ja que no hi havia 

pressupost econòmic per tirar endavant el projecte. Tanmateix, crec que s’hauria de 

fer tot el possible perquè aquestes iniciatives es tiressin endavant ja gràcies a la 

pràctica regular d’activitat física, no només obtindríem beneficis mentals i físics, sinó 

que també reduiríem les visites anuals dels pacients i fàrmacs. 
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8.5.3. Entrevista 3 
	  

Entrevista Personal Sanitari sobre prescripció D’AF 

Entrevista 3 

Tema 1: aspectes generals sobre la pràctica d’activitat física en el centre. 

Hola Marta, sóc metge de família i faig feina a un centre de salut urbà del sistema 

públic de salut amb un equip de professionals en general jove i una població amb un 

alt percentatge de pensionistes.  

Des de fa uns mesos s'ha posat en marxa una activitat monitoritzada per personal 

d'infermeria del centre per promoure l'activitat física de la població de la nostra zona. 

Consisteix en dos recorreguts a peu pel barri amb diferent grau de dificultat: un per pla 

i un altre amb desnivells. Es du a terme dues vegades per setmana amb una durada 

de aproximadament d’una hora i amb un alt grau d'acceptació per part dels pacients.  

Dins la consulta individual, intento recomanar als pacients una vida activa amb la 

pràctica de qualque esport adaptat a les seves possibilitats. Habitualment aconsello 

caminar i natació en general, què són les activitats més a l'abast de tothom. En casos 

particulars recomo una taula d'exercicis bàsics de flexibilitat, d'equilibri i d'altres de 

força. A més els encoratgem a integrar l'activitat física en les rutines diàries (anar 

caminant a la compra, a la feina o escola, pujar escales,etc...) i evitar el sedentarisme.  

Normalment les indicacions generals les fem els metges, però l'explicació més 

concreta es fa més habitualment a la consulta d'infermeria , que disposa de més temps 

per pacient.  

En aquest centre també disposem d'un equip de fisioterapeutes que també participen 

a les activitats que anomenem “rutes saludables” i a l'hora de prescriure exercicis 

adaptats a les patologies que presenten, que són bàsicament les degudes a patologia 

osteoarticular deguda a l'edat dels pacients.  

Un cas particular són les embarassades que segueixen un pla d'exercicis amb el 

llevador al centre de salut.  
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Tema 2: si promous activitat física, per quins motius ho fas?  

Doncs a veure, la finalitat és promoure la salut i el benestar físic i emocional i mantenir 

(o recuperar) el pes adequat i de manera indirecta fomentar la relació amb altres 

persones amb la pràctica d'activitats grupals.  
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8.5.4. Entrevista 4 
 

Entrevista Personal Sanitari sobre prescripció D’AF 

Entrevista 4 

Tema 1: aspectes generals sobre la pràctica d’activitat física en el centre. 

Buenas Marta, en este centro hemos puesto en practica las rutas saludables, que 

consisten en dos recorridos, uno más fácil para pacientes con más dificultades y otra 

más difícil para pacientes con cardiopatías leves. Esto se hace todos los viernes y los 

recorridos están promovidos por la consellería y por nuestro centro. Yo estoy 

encantada con esto, soy la que voy siempre con ellos, siempre voy a trabajar en bici, 

soy muy activa, predico con el ejemplo. A nivel de Atención Primaria no creo que haya 

muchas iniciativas de este tipo la verdad, aunque bueno, me tendría que informar 

mejor. 

La mayoría de mis pacientes son diabéticos, hipertensos, dislipémicos y obesos.  Yo 

personalmente en mi consulta tengo una tabla que me hizo un fisioterapeuta del centro 

con ejercicios para el dolor de espalda, y esta tabla es la que les doy a mis pacientes 

para este dolor en particular.  

También siempre les conciencio del riesgo cardiovascular que supone no hacer 

actividad física, entonces, les recomiendo caminar 150 minutos a la semana. Si no les 

gusta caminar pues a nadar, y si tampoco pues que bailen, la cuestión es no estar 

parado. 

Creo que todos mis compañeros siguen más o menos las mismas recomendaciones. 

Yo estoy muy concienciada de la importancia de la actividad física sobretodo en el 

perfil de mis clientes y de cara a un mayor riesgo cardiovascular que pueden padecer. 

Por otra parte, yo hice un curso promovido por CELELA, que se llamaba La 

prescripción de ejercicio en el diabético, obeso y dislipémico, era un curso acreditado, 

y ya voy por el tercer módulo así que imagínate lo concienciada que estoy de lo 

importante que es esto. También fui a una conferencia y nos facilitaron una guía de 

prescripción. Entonces con esto considero que tengo muchos recursos para prescribir 
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y hacerles las recomendaciones pertinentes. Lo que busco es la adherencia entonces 

intento que sean activos haciendo la actividad física que más les guste. Sobretodo les 

recomiendo ejercicio aeróbico. 

 

Tema 2: si promous activitat física, per quins motius ho fas? 

Sin duda promuevo actividad física, y lo hago por lo importante que es la actividad 

física para mis pacientes obesos, diabéticos e hipertensos, ya que tienen un mayor 

riesgo cardiovascular. Entonces considero el ejercicio una herramienta terapéutica, 

para entendernos, para el tratamiento de estas patologías. 

Y nada, esto son los motivos. 
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8.5.5. Entrevista 5 
 

Entrevista Personal Sanitari sobre prescripció D’AF 

Entrevista 5 

Tema 1: aspectes generals sobre la pràctica d’activitat física en el centre. 

Bien, supongo mis compañeras te habrán comentado lo mismo. Ya hemos puesto en 

marcha las rutas saludables, con sus puntos de partida cerca del centro de salud. Se 

ha mirado que el recorrido dure entre 30 y 40 minutos andando porque es el tiempo 

diario que una persona tiene que caminar.  

+ Saps si altres centres tenen alguna iniciativa d’aquest estil? 

Si no voy mal, hay otros centros en Mallorca que han decidido hacer la misma 

iniciativa porque lo propone la Dirección General de Salud Pública i Consumo. 

Siguiendo con lo de antes, queremos fomentar que la gente camine y que integren la 

actividad física a sus vidas cotidianas y su entorno para que cumplan las 

recomendaciones diarias de los profesionales de la salud para mejor el bienestar de 

los ciudadanos. 

Considero que es una muy buena iniciativa porque se promociona la actividad física 

diaria y además segura, y luego hemos comprobado con otros médicos que fomenta la 

socialización, porque van en grupo y se lo pasan bien. 

+ A nivell de consulta promociones l’AF? 

Si. En primer lugar a mis pacientes les hago ver la diferencia entre vida activa y 

actividad física, que no es lo mismo. 

Sobretodo se lo recomiendo a obesos, y a los obesos con dolor de espalda, que les 

adapto unos ejercicios. 

Tengo tanto pacientes jóvenes, sobretodo diabéticos, como mayores con hipertensión, 

colesterol y diabetes también. Para una persona de 23 años o más joven no considero 
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ir a caminar que haga ejercicio, entonces tiene que hacer ejercicios más intensos, 

entonces a mis pacientes mayores si que les hago ir a caminar. 

Me guío por la guía del SOIB, que tiene un apartado con los ejercicios recomendados 

en las patologías. 

Tema 2: si promous activitat física, per quins motius ho fas? 

Promuevo la actividad física porque vemos en nuestros pacientes que el sobrepeso 

empieza a ser un grave problema de salud, debido a que llevan una mala alimentación 

y por falta de que practiquen ejercicio. Todo esto les lleva a tener más patologías que 

les pueden causar un gran riesgo cardiovascular, por lo tanto creo que debemos 

disminuir el porcentaje de personas sedentarias que tenemos aquí y mejorar su salud. 
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