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INTRODUCCIÓ 

Per començar, abans de decidir la hipòtesi del meu Treball de Recerca, vaig tenir molt 

clar que aquest tractaria d’un tema que pertanyés a la branca científica.  

Malgrat que no tenia segur si escollir un treball relacionat amb la química o la biologia, 

les possibles hipòtesis que em vaig  formular de tots dos temes les tenia força clares. 

La hipòtesi sobre la química es basava en si era possible formar o construir 

casolanament un producte químic comestible, com ara les llaminadures. D’altra banda, 

respecte la hipòtesi sobre la biologia, tenia molt clar que tractaria d’un tema sobre les 

malalties rares la part pràctica la qual es basés en anar als hospitals i poder arribar a 

tractar tant amb els metges com amb les persones malaltes.  

Per poder descartar un dels apartats i escollir-ne l’altre, vaig pensar en els avantatges i 

desavantatges que cadascun d’ells comportava per tal de poder saber quin dels dos 

podia extreure més informació i quin era el camí més viable. Com a resultat, vaig 

arribar a la conclusió que en la hipòtesi sobre les malalties rares no sabia què 

qüestionar-me i no hi havia moltes vies d’accés per realitzar-la. Per aquest motiu, vaig 

descartar aquesta idea i, com a primera opció, tenia la hipòtesi química.  

Si més no, vaig estar rumiant també sobre altres temes que tractessin, per 

descomptat, sobre la biologia. Ja que en un futur m’agradaria treballar dins la branca 

mèdica (medicina, infermeria...) o en la branca de nutrició i dietètica, se’m va acudir 

una hipòtesi que tractés sobre tots dos temes. D’aquesta manera, podria dur a terme 

un treball sobre totes dues branques, ja que són les que més m’interessen i 

m’agraden. Descartava així la hipòtesi química i, finalment vaig decidir que el meu 

treball de recerca s’encaminés cap a la medicina i la nutrició.  

El meu plantejament final i decisiu de la hipòtesi va ser qüestionar-me si una 

alimentació inadequada durant la primera infància comporta conseqüències 

negatives per a la salut de la persona. Un cop feta la hipòtesi, vaig haver de plantejar i 

organitzar les pautes i les diferents parts en què es basaria el meu treball de recerca.  

 Per resoldre la meva hipòtesi, he plantejat el meu treball de la següent manera: 

 Bloc teòric (on explico tota l’ informació necessària i conceptes claus per 

comprendre els resultats de la meva hipòtesi). 

Aquest bloc és format per diversos apartats:  

- Introducció històrica de l’alimentació, complementada amb fonts 

d’informació i relacionada amb la mortalitat infantil des de la prehistòria 

fins a dia d’avui. 

- Definicions i conceptes de l’alimentació previs a la lectura, per tal de 

comprendre el treball i tenir una mínima idea del tema del qual tracta.  
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- Breu explicació de l’alimentació prèvia al naixement (alimentació materna 

durant l’embaràs).  

- Seguiment d’una alimentació infantil des del naixement fins 

aproximadament els 3 anys. 

- Apartat de la llet materna i artificial (juntament amb una comparació de les 

dues llets segons la seva composició).  

- Possibles efectes perjudicials que comporta una malnutrició infantil.  

 

 

 Bloc pràctic (on desenvolupo les idees plantejades per poder resoldre la meva 

hipòtesi). 

En aquest contingut, presento tots els processos pràctics realitzats durant el 

meu treball de recerca: 

- Realització d’entrevistes a un personal professional de l’àmbit treballat. 

- Recollida de dades d’ enquestes (plantejades durant el treball) per a una 

població de 100 persones.    [Mostrades a l’annex del treball] 

- Resultats de les enquestes realitzades en forma de gràfics, acompanyats d’una 

breu explicació o comentari.   

 

 

 Conclusió final del treball (de la part teòrica i pràctica).  

 Glossari (vocabulari específic). 

 Punts d’informació de recerca en pàgines web, revistes, llibres, diaris, televisor, 

etc. 

 Problemes/inconvenients sorgits durant la realització del treball. 

 Agraïments a les persones que m’han ajudat durant les hores d’aquest treball.  

 Annex (amb totes les enquestes poblacionals fetes).      [Arxiu adjunt] 
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BLOC TEÒRIC 

L’EVOLUCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ 

LA PREHISTÒRIA 

 Paleolític (sorgeix amb l’aparició de l’home fa  2.5 milions d’anys). 

Aportació històrica: Descobriment del foc. 

Els primers homes  que van habitar la Terra (els Homo sapiens) en coves i cabanes, 

s’alimentaven mitjançant la pesca i la caça en grup de mamuts, cérvols, cavalls, 

bisons*, bovins salvatges, lleons i altres. Sovint menjaven insectes (sargantanes, 

formigues, cucs, serps...) i també, sobretot les dones, es dedicaven a la recol·lecció de 

fruits procedents dels arbres, plantes o vegetals silvestres dels boscos on vivien.  

La seva dieta era formada per llegums, cereals silvestres, arrels de plantes o tubercles, 

parts del cos dels animals que caçaven (fetge, ronyó, cervell..), mol·luscs marins i fruits 

secs.  

En alguns casos, els aliments o substàncies orgàniques que obtenien eren en estat de 

putrefacció, fet que els perjudicava la seva salut i la nutrició. Amb el descobriment del 

foc però, van poder “cuinar” els seus aliments. Malgrat que la dieta era poc 

equilibrada, alhora era molt nutritiva, ja que de les proteïnes, hidrats de carboni, 

vitamines i fibra que obtenien dels aliments, els proporcionava l’energia necessària per 

caçar, pescar o altres mètodes per alimentar-se, o simplement per sobreviure.  

D’aquesta manera, si presentaven una bona nutrició els duia a un mínim risc a patir 

qualsevol tipus de malaltia, sempre i quan no es fos propens a patir-ne alguna degut a 

la genètica del propi individu. En aquest cas, si l’individu no tingués una bona 

alimentació, tindria més possibilitats a patir aquella malaltia de la qual és propens a 

desenvolupar. 

 Neolític (des  dels anys 10000 a.C fins els 5000 a.C) . 

Aportació històrica: Fabricació de noves eines i tècniques agrícoles  

(principalment la pedra polida i la ceràmica). 

Els homes varen començar a conrear les terres, fet que provocà el sedentarisme, i 

començaren també a domesticar animals com el gos, el porc, el cavall, l’ovella, el bou, 

l’ase i el be. D’aquesta manera, sorgia la ramaderia i l’agricultura, que aquesta última 
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va propiciar un augment d’aliments i nous productes per a la dieta neolítica. És així 

com l’home va passar a ser un productor d’aliments.  

Els homes recol·lectaven principalment fruites i vegetals (mill*, vinya, col, figa, ametlla, 

ceba,dàtil...), i conreaven cereals (ordi, blat, civada*, sègol*...) i llegums (faves, llenties, 

cigrons, pèsols...). Es dedicaren a criar animals productors de llet per  poder obtenir-

ne, i continuaven caçant animals com ara toros, porcs, conills, cérvols, cabres i altres. 

Gràcies a aquest avenç en les noves tècniques d’utensilis i en l’alimentació, es va reduir 

el risc de patir malalties, sobretot contagioses. Aquest fet va augmentar el nombre 

d’individus, i per tant, el de les poblacions. 

 Edat dels metalls (des dels anys 5000 a.C fins el segle I a.C). 

Aportació històrica: els metalls (coure, bronze, ferro...) Invenció de la 

metal·lúrgia. 

 

El nombre elevat d’ individus va fer possible un nou descobriment. Aquest  comportà 

una millora de vida per a la fabricació de nous materials i eines per a la caça o les 

feines agrícoles, i per tant, també d’alimentació per  l’augment de producció de 

productes alimentaris.  

Així, l’agricultura seguia activa amb conreus de pinyons, castanyes, ordi, blat, etc. A 

més, s’alimentaven del bestiar que criaven i dels intercanvis d’aliments entre els 

individus, ja que havia sorgit el comerç.  

Es pot dir que aprofitaven tot el possible de les espècies animals, fins i tot la dieta es 

diversificà amb la incorporació de porcs senglars o cabirols*. Fent així, una dieta més 

variada i, cada vegada, més amplia gràcies a les noves ocupacions de treball, com ara 

els comerciants, que permetien una mobilitat d’aliments per tots els petits poblats o 

ciutats. 

 

Els primers descobriments prehistòrics van ser claus per a que l’alimentació creixés i 

per a que la població augmentés lentament al llarg del temps. Tanmateix, la mortalitat 

d’individus era vigent en tots els indrets.  

Malgrat que la mortalitat depengués del territori, la mortalitat mitjana d’adults era 

molt diferencialment més baixa que la infantil. Ja que era complicat que els nadons 

passessin dels 5 anys per les males condicions prehistòriques com l’ higiene i el 

contacte amb animals, per malalties i/o infeccions (sovint també pels animals, com es 

veu en la taula de sota), per un mal part o, segons algunes teories, per l’ infanticidi*. 

Aquest últim, es produí en algunes zones perquè se’n diu que no podien permetre’s 

més individus dels que hi havia amb els recursos que tenien en aquelles èpoques.  
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Malaltia humana Animal de procedència 

Xarampió Bestiar (pesta bovina) 

Tuberculosi Bestiar 

Verola Bestiar (verola bovina) 

Grip Porcs i aus 

Tos ferina Porcs i gossos 

Malària  Plasmodis (Plasmodium) 

Taula de varies malalties relacionades amb el contacte animal en la prehistòria. 

 

 

Hi ha varies fonts d’informació que oscil·len que l’esperança de vida d’un individu en la 

prehistòria no superava dels 30-35 anys. Altres documents i estudis arqueològics, en 

canvi, parlen d’una esperança de vida passada dels 35 anys arribant als 60-70 anys o 

més, ja que aquells individus que tenien una bona alimentació (com tenien els 

recol·lectors de fuites), els permetia una salut benestant i possiblement, descartant la 

possible mortaldat provocada per qualsevol factor, una longeva vida.  

 

LA HISTÒRIA  

És el període de temps que comença amb el descobriment de l’escriptura i està 

comprès entre l’any 3000 a.C fins avui dia. Aquesta etapa es divideix en diferents 

edats: Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània.  

L’EDAT ANTIGA (des del 3000 a.C fins l’any 476 amb la caiguda de l’Imperi Romà). 

En aquesta època, van haver-hi tres civilitzacions diferents: els grecs, els romans i els 

egipcis. Segons la civilització, l’alimentació era generalment diferent a la resta.  

Els grecs els era imprescindible incorporar a la seva dieta el pa de blat, el vi, l’oli d’oliva 

i els embotits. Com a costum menjaven cereals, en especial el blat, ja que l’utilitzaven 

molt per fer sèmola*. També s’alimentaven d’altres cereals com ara l’ordi, sègol i 

l’espelta*.  
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Respecte les verdures, com ara les cols i les cebes, eren menys presents en la seva 

alimentació, ja que les reemplaçaven per fruits secs o frescs. En són exemples les 

figues, les nous, les ametlles i les avellanes.  

La dieta dels romans consistia en tres àpats al dia: esmorzar, dinar i sopar. El primer 

era compost principalment per pa, formatge, ous, hortalisses, olives, mel i vi. El segon 

consistia en aliments similars als de l’esmorzar, però els preparaven en fred o guisats. 

El tercer solia ser plats de verdura, cereals, ous, llegums, carns, peixos i fruita.  

Alguns aliments eren considerats essencials en la dieta romànica, com era el pa, la mel, 

la sal i el vi. Utilitzaven salses o espècies per acompanyar els àpats, com ara la barreja 

de vinagre o vins amb mel. A més, també incorporaven herbes oloroses (anís, fonoll*, 

menta, alfàbrega*, farigola...). 

Respecte els egipcis, ja que vivien en zones desèrtiques, tenien poca vegetació però tot 

i així, optaven a una alimentació provinent de l’agricultura. D’aquesta manera, tenien 

cultius de blat, ordi, mill, civada i sègol. Els aliments bàsics eren el pa, els cereals, el 

blat i la cervesa produïda amb ordi, aquest inclòs també com a bàsic.  

La seva dieta consistia en menjar peix i carn (ovella, porc, aus, vaques...) amb sal o 

rostida. També tenien llegums (faves, pèsols, llenties...) i verdures (cogombres, 

enciam, raves, porros, cols...), i com a postres optaven a la mel dels ruscs de terra, i 

fabricaven pans i coques molt variades. A més a més, hi eren presents amb escassetat 

algunes fruites com ara els dàtils, el raïm, la magrana, el sicòmor*, el meló, la síndria i 

la garrofa*. 

Aquesta alimentació és considerada una dieta rica en grasses saturades, malgrat que 

aportava la seva part d’energia, podia provocar malalties com ara l’arteriosclerosi. 

En l’Edat Antiga, la mortalitat infantil continuava present amb un percentatge elevat. 

Malgrat que, a mesura que els anys passaven i les condicions higièniques, tant com en 

el part o en l’àmbit de vivenda, les condicions socials i econòmiques patien petits 

canvis per tal de que milloressin, aquestes feien que els infants no optessin a la 

possibilitat d’arribar a la vida adulta. Fet provocat també per a la mala alimentació o 

escassetat d’aquesta que hi havia en poblacions amb recursos insuficients per 

sobreviure, i per les possibles opcions que presentaven els nadons a patir malalties 

genètiques o patogèniques (en el cas de tenir una vida antihigiènica i/o mal ambient 

de vivenda). 

L’EDAT MITJANA (des del 476 fins el 1492 amb el descobriment d’Amèrica). 

Aquesta època anomenada també medieval, es divideix en dos períodes: l’ Alta Edat 

Mitjana (des de finals del segle V fins al segle X)  i la Baixa Edat Mitjana (des del segle 

XI fins el segle XV), la qual es divideix en dos subperíodes: la Plena Edat Mitjana (des 
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del segle XI fins el segle XIII), que va ser un temps d’un desenvolupament revolucionari, 

i la Crisi de l’Edat Mitjana (entre el segle XIV i XV), que va ser un temps de decadència 

en tots els aspectes. Aquest fet suposà una crisi alimentària que va afectar en la major 

part dels territoris, és a dir, va haver-hi una relativa disminució de la majoria d’aliments 

que més endavant esmentaré.  

Durant l’edat medieval, es diferenciaven quatre estaments: el regnat, la noblesa, els 

eclesiàstics i els treballadors o camperols. L’alimentació d’aquesta època era molt 

diferent d’un estament respecte l’altre: 

- El regnat optava a una àmplia i gran varietat d’aliments, ja que pertanyien a 

l’estament més alt. Aquest fet els permetia tenir bona salut i força energia per 

viure.  

Feien dos àpats al dia, el dinar constituït per dos plats, sovint un entremès, i el 

sopar constituït per un plat ordinari.  

La seva dieta era constituïda per pa, vi o altres begudes com ara la cervesa i, 

sobretot carn com ara porcs, capons*, pollastres, moltons*, vaques, cabrits, 

gallines i altres. Aquest últim producte l’acompanyaven amb verdures 

(faves,pèsols, fesols,...), hortalisses (naps, carabasses, albergínies, cols...), ous i 

làctics, com ara el formatge. Les postres eren variades, ja que eren constituïdes 

per fruites del temps, fruites seques i silvestres, dolços i torrons.  

 

- La noblesa tenia una alimentació semblant a la del regnat. La seva dieta 

consistia en beure vi i en la ingesta de pa i , sobretot de pollastres, oques, 

porcs, moltons, anyells* i altres. La carn, com en el regnat, l’acompanyaven 

amb ous i formatge, i utilitzaven condiments com ara pebre, menta, gingebre, 

julivert i anís, i sovint utilitzaven el sucre. I de tant en tant, menjaven peix, 

verdures i llegums. 

 

- Els eclesiàstics tenien, seguint el reglament religiós, el dejuni i l’abstinència de 

menjar.  

Feien dos àpats al dia, un al migdia i un al vespre.  

La seva dieta era constituïda per pa, vi, verdures, llegums, fruites i, sobretot 

diferents peixos com ara el congre*, el bacallà, el lluç i la sardina. I de tant en 

tant, ja que una tercera part de l’any estava prohibit, menjaven petits trossos 

de carn, ous i làctics com ara la llet d’ametlles, apel·lant a les normes religioses 

d’aquella època.  

 

- Els camperols o treballadors, pertanyents a l’estament més baix de l’alta edat 

mitjana, tenien com a principal element alimentari el pa, produït amb ordi i/o 

sègol.  
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Produïen els aliments per als estaments més alts, però ells no els consumien. La 

seva dieta era limitada per cereals conreats de terra com ara el sègol, la civada i 

l’ordi, acompanyats amb verdures, llegums i fruits secs. I molt escassament 

podien optar a petites quantitats de carn (aus, conills, llebres...) mitjançant la 

caça, i del camp en treien forces fruits silvestres.  

En tot els menjars medievals s’emprava el blat, ja que era el cereal més habitual, i 

farines, més elaborades en les classes altes. En els àpats sempre s’incloïa pa amb vi, 

sopa, brou i sovint amb un acompanyament de salses. Molts vegetals (cols, cebes, 

pastanagues...) s’utilitzaven sempre d’acompanyament de les carns o es menjaven en 

potatges o sopes. Els llegums (faves, pèsols, cigrons...) i les fruites (raïm, pomes, peres, 

prunes, maduixes...) eren grans fonts alimentàries que proporcionaven vitamines, 

minerals i fibra. 

Es pot concloure que les diferències entre aquests estaments, ben destacades i 

singulars, fan que el nivell de vida i la salut variïn depenent al grup el qual pertanyen. 

D’aquesta manera, el regnat arribava a un estil de vida saludable amb una gran força 

física, però també a un alt contingut de greixos i proteïnes pertanyents de la carn, ous i 

làctics que consumien. En canvi, els camperols arribaven a un estil de vida poc 

saludable per l’escassetat d’aliments d’alta qualitat, però consumien freqüents 

productes amb un alt contingut de vitamines, minerals i mínimament de proteïnes.  

Tenint en compte les diferències entre els estaments d’aquesta època, ben bé es pot 

comprovar que el regnat i la noblesa optaven a un nivell de vida econòmicament i 

higiènicament més elevat que els camperols. Possibilitant així, un part més net i 

agradable pels nadons i mares, i un alletament amb més qualitat i ric en nutrients. El 

període de lactància es feia des del naixement fins aproximadament als dos anys de 

vida. I aquest, es completava amb potatges com ara els de pa i llet animal.  

Per contrast, en les poblacions camperoles els nadons optaven a una llet de menys 

qualitat, provocant una gran probabilitat de malalties que afectessin al caràcter i al 

físic d’aquests, i en efecte, al creixement.  

D’altra banda, en èpoques de baixa economia, l’ infanticidi i l’abandonament dels 

nadons i/o infants era també un fet present en aquella època. Es produí així, un 

augment de mortalitat infantil. Fet que també es va sumar amb l’avortament de dones 

que no desitjaven els seus fills. A més a més, en cas de que els nadons presentessin  

malformacions o qualsevol tipus de minusvalidesa  també eren abandonats, ja que en 

l’àmbit religiós aquests nadons eren el resultat del pecat dels progenitors.  

La falta de recursos per l’augment de població creada al llarg d’aquesta època i les 

guerres que es produïren en la Baixa Edat Mitjana, van provocar una elevada 

mortalitat i la presència de moltes infeccions i malalties com ara l’aparició d’una gran 

pandèmia anomenada la pesta negra. Aquesta provocà que més de la meitat de la 
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població de Catalunya morís, i que inevitablement, la mortalitat infantil creixés 

desmesuradament 

 

L’ EDAT MODERNA (des del 1492 fins el 1789 amb la Revolució Francesa). 

Aquesta època, respecte l’Edat Mitjana, és un període de valors moderns en que 

progressivament es desenvolupà i destacà el capitalisme i la burgesia com a sistema 

polític i econòmic respectivament.  

En aquest període, l’alimentació tornà a agafar l’estabilitat que tenia anteriorment a la 

Crisi i es van aportar nous productes, procedents majoritàriament d’Amèrica, a la dieta 

alimentària. Malgrat les conseqüències de l’època anterior, va haver-hi una continuïtat 

i conservació dels productes alimentaris principals com el pa, el vi i la carn. 

La classe popular (la població) feia dos àpats al dia. La seva dieta era rutinària i 

constituïda per pa, produït amb altres productes que no fos el trigo, i per farines de 

cereals. Eren presents els ous, les verdures, les hortalisses i els llegums; tenien menjars 

amb sopes, com l’escudella o carn d’olla i, petites quantitats de carn (aus de corral i de 

la caça) rostida o guisada amb l’acompanyament d’oli, alls i cebes. La carn més 

utilitzada en dies festius o celebracions era la del porc, ja que tenia força aportació 

proteica. Bevien vi, cervesa o sidra. Les postres eren fruits silvestres com ara les 

ametlles, avellanes, nous i castanyes.  

Les classes altes feien mínim tres àpats al dia, i la seva dieta era constituïda per vi, pa i 

pasta produïts amb trigo, la rebosteria* i la carn, com ara la vedella i el bou. Aquesta 

última, l’acompanyaven amb hortalisses, destacant els espinacs i les albergínies; i 

llegums, sobretot les faves. S’utilitzaven molt l’oli, la sal, la mantega (considerada el 

greix per excel·lència) i salses fetes amb cítrics, com les mandarines i taronges, o amb 

escalunya*, anxoves, tàperes* o bolets. Així, les espècies o condiments que 

s’utilitzaven anteriorment,  com gingebre, cardamom*, pebre o canella desapareixien i 

quedaven substituïdes per les salses ja esmentades. Les postres eren fruites o dolços 

amb edulcorants, com ara la mel i el sucre. 

A més a més, van ser els nous productes procedents d’Amèrica, els que van ampliar 

l’alimentació de l’Edat Moderna. D’aquesta manera, s’incorporaven la patata, el blat 

de moro, el tomàquet, llegums americanes com ara les mongetes, la xocolata i 

begudes com el te i el cafè.   

El blat de moro s’usava en forma de farina en farinetes* o polentes*, i aquest va ajudar 

a treure la gana a molt territoris d’Europa quan hi havia una pèrdua de cereals a causa 

de les pluges.  
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La patata va ser un aliment força menyspreat, ja que s’utilitzava per alimentar alguns 

animals. Malgrat que, aquest producte alimentari va ajudar a solucionar la mortaldat 

en varies zones. I el tomàquet, que es principalment es cultivava i era consumit com a 

salsa o suc.  

La xocolata, procedent de la llavor del cacau, va ser molt utilitzada com a beguda 

barrejada amb farina de blat de moro o amb sucre després de moldre-la. Al llarg del 

temps, es va començar a consumir en forma de tableta i menys grassa. I, finalment, el 

cafè i el te, que era utilitzat com a infusió, es consumien cada cop més com un hàbit 

rutinari en les classes altes.  

Conjuntament, tots aquests productes i aliments donarien lloc a una cuina més 

refinada i completa.  

Deixant de banda la dieta moderna, en aquesta època trobem que el nombre de dones 

prenyades era relativament elevat i la freqüència en reincidir en l’embaràs també ho 

era. Aquest fet provocava una natalitat força elevada. Malgrat això, la mortalitat 

infantil continuava essent força alta, ja que les condiciones de l’època anterior van 

deixar zones on la població patia crisi de subsistència, és a dir, continuava passant gana 

com era en els territoris agraris; i juntament amb les guerres i la presència de malalties 

com el xarampió o epidèmies importants com la pesta negra, no deixaven millorar la 

situació de l’època.  

Com a bona demostració de la mortalitat que causaren a Barcelona les epidèmies en 

aquesta època, en el següent requadre es veuen reflectides les notícies epidèmiques 

de Barcelona, segons les informacions del “Dietari de l’Antic Consell Barceloní”, “les 

Rúbriques de Bruniquer” (obra de Gilabert Bruniquer dels registres de les epidèmies i 

malalties  sofertes a Barcelona) i d’altres fonts procedents d’aquesta mateixa ciutat. 
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Dades generals de les epidèmies produïdes a Barcelona entre el 1500 i 1700.         

FONT: Dietari de l’Antic Consell Barceloní. 
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L’ EDAT CONTEMPORÀNIA (des del 1789 fins al dia d’avui). 

A partir del segle XVIII, començà una època en que succeirien revoltes i canvis dels 

quals donarien lloc a noves tecnologies i mecanismes que permetrien avançar en tots 

els aspectes (polític, social, econòmic, tecnològic...), però va haver un gran canvi 

respecte l’alimentació de la població, fet que va provocar progressivament un gran 

creixement demogràfic. 

La societat al segle XVIII era dividida en la classe burgesa, responsable de la producció, 

el comerç i els serveis; i en la classe social treballadora o obrers, que no tenien la 

propietat dels mitjans de producció, però treballaven a canvi d’un sou.  

L’ alimentació, però sempre ha estat per les classes populars difícil de portar-la amb les 

mateixes condicions que de les classes benestants, ja que l’estil de vida ha estat 

sempre molt diferent entre aquestes dues. Es pot dir que durant tots els segles han 

sofert fam i penúries sumades amb crisis i guerres.  

La situació alimentaria en aquell temps es veia afectada i complicada, ja que l’edat 

moderna havia deixat a la societat amb una escassetat d’aliments degut als fets 

catastròfics anteriors i amb una certa dificultat per poder recuperar-los tant 

quantitativament com qualitativament. Malgrat això, va ser a finals del segle XVIII i a 

principis del segle XIX quan començà a posar-se en marxa un procés de transició de 

nutrició moderna.  

Així, desapareixia la crisi de subsistència amb un gran esdeveniment, la Revolució 

Industrial (procés revolucionari a nivell econòmic). Aquest fenomen produí un gran 

avenç en els productes alimentaris, ja que va permetre que l’elaboració dels aliments 

fos menys tardana i, es reduís l’activitat artesanal i pagesa. Aleshores, es començà a 

produir un creixement econòmic tant en la quantitat com en la qualitat de 

l’alimentació, degut a que la producció, el consum i l’ industrialització d’aquesta 

augmentava cada cop més. És a dir, es permetia que la dieta fos cada cop més variada i 

més complexa.  

En el segle XIX, la dieta es distribuïa en esmorzar, dinar, berenar i sopar. En els àpats 

amb més aportació nutritiva, és a dir, el dinar i el sopar, que han estat gairebé 

permanents en èpoques anteriors, eren constituïts per productes carnis i farinacis*. 

Aquests dos menjars eren formats per diferents tipus de carns, que s’utilitzaven sovint 

per fer escudella o carn d’olla; peixos com ara les sardines, el bacallà o la tonyina; 

verdures i hortalisses (col, bròquil, bledes, mongeta verda, faves, tomàquet, carabassa, 

enciam, ceba, pebrot...); ous; fruites i fruits secs (taronges, melons, síndries, préssecs, 

raïm, cireres, pomes, nespres, nous, ametlles, castanyes, avellanes...); pasta (arrossos, 

macarrons, fideus...); patates;  llegums, com ara els cigrons o llenties, i de beguda el vi. 
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L’esmorzar i el berenar, que eren més lleugers i majoritàriament els aliments eren crus, 

es basaven en la ingesta de pa, fruites, galetes i cacau (compost en la xocolata) pels 

més petits, blat de moro, peix salat, fruits secs, verdures i hortalisses, patates, a 

vegades embotits, i de beguda el vi i la llet pels nens.  

Els sistemes alimentaris es començaren a preocupar per una dieta més diversificada, 

una bona higiene i conservació dels aliments, uns millors hàbits alimentaris i una 

consumició de productes elaborats, cuinats i precuinats. D’aquesta manera, es 

permetia una gran variació d’elaboració i combinació dels aliments, i un sistema 

culinari més complexa, ja que apareixien noves tècniques o fórmules elaborades de 

cuinar (bullir, guisar, enfornar, fregir...), i nous sabors i ingredients per degustar.  

Centrant-nos en la cultura catalana, el sistema culinari es basava principalment en 

sopes, potatges i brous. Tres dels quals eren molt bon rebuts pels més petits, ja que 

eren fàcils d’ingerir i aportaven un important valor nutritiu.  

Els cereals, un dels components bàsics en l’alimentació, constituïen el pa, que a part de 

ser un producte alimentari que ha estat sempre de gran importància per a tots els 

individus al llarg de la història, era alta i freqüentment consumit tant pels adults com 

pels infants. A més a més, no es restava importància a la consumició de farinetes de 

fajol* i arrossos.  

Malgrat això, a finals del segle XIX i principis del segle XX, es notà una certa reducció de 

la consumició del pa, degut probablement a la diversificació d’aliments i menús que 

deixaven de banda aquest producte bàsic de l’alimentació. Al mateix temps, s’observà 

una disminució del consum de llegums, un pas inequívoc en la transició alimentària, ja 

que aquests contenen un alt contingut de proteïnes fonamentals pel valor biològic.  

Per contrari, la consumició de la patata va anar augmentant progressivament, 

juntament amb l’oli i les olives, majoritàriament presents en la dieta catalana. D’altra 

banda, el consum de la llet es limitava generalment per la de cabra, i en altres zones la 

d’ovella i la de vaca.  

Tot i haver hagut una diversificació de la dieta, segons alguns estudis del consum diari 

de calories en algunes zones de Catalunya en el segle XX, l’aportació de nutrients com 

ara el calci o la vitamina A, essencials per als nens petits, era relativament baixa en 

comparació de l’aportació de ferro i proteïnes, superior a la quantitat necessària.   

Durant aquest segle, la dieta catalana patí certs canvis per l’ introducció de nous 

productes i la consumició d’aquests; l’augment de productes animals com ara la carn i 

el creixement de productes alimentaris degut a la millora de transport. Suposant així 

un allunyament, però no un abandonament, dels productes principals i tradicionals del 

sistema culinari català tal i com ho era el pa.  
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D’aquesta manera, la producció agrària va fer possible incrementar els productes 

alimentaris; els nous transports, com el ferrocarril, van permetre una expansió 

d’aliments construint un mercat mundial d’alimentació i, majoritàriament, van fer 

desaparèixer la por a les crisis de subsistència i a la fam dels segles anteriors. La dieta 

catalana habitual quedava basada en la consumició dels aliments populars i 

tradicionals, juntament amb aquells nous productes incorporats, fent d’aquesta 

alimentació més diversa i complexa.  

Aquesta diversificació i creixement de l’alimentació s’incrementà i millorà al pas del 

temps, arribant fins el segle XX amb un consum força continuat dels productes carnis 

(vedella, aviram, conills, porc, peixos i mariscos, ous...).  

Vegem un exemple de l’augment dels productes d’origen animal des de principis del 

segle XX fins a finals de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) en el següent requadre: 

 

Consum mig anual d’aliments d’origen animal a Barcelona i Espanya, 1900-1940.             

Font extreta de l’Ajuntament de Barcelona, “Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona” (anys 1903, 

1904, 1905, 1906 i 1916); R. NICOLAU i J. PUJOL, “Nivells de vida: antics i nous problemes”, (en premsa). 

 

Clar està que la població a Barcelona consumia més dels 50 kg de carn; entre 120 i 130 

unitats anuals d’ous; entre 15 i 18 kg de peix i, aproximadament de 10 L van passar als 

35 L de llet. 

El consum de la llet va augmentar desmesuradament al llarg de les primeres dècades 

del segle XX. Sent així la llet de vaca la més consumida, allunyant el consum de la llet 

de cabra, va anar modernitzant-se tant en la seva producció com en la seva distribució.  

D’altra banda, la indústria agroalimentària* va créixer força a Barcelona, tal com les 

fàbriques de farina i pasta; les de conserves i xocolata; les d’embotits; les de begudes 
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alcohòliques; les indústries oleícoles o les de conservació d’aliments frescos o 

congelats.  

Aquells productes que eren habituals i tradicionals per a les classes benestants, poc a 

poc també ho anaven sent per a les classes populars. El sucre, el cafè, la xocolata o el 

cacau n’eren exemples d’aquests productes luxosos per a la població.  

Es va veure una relativa millora nutricional, ja que es regularitzà la ingesta calòrica i 

l’aportació d’energia, proteïnes i ferro es va mantenir estable o creixí moderadament 

respecte a dècades anteriors; i l’aportació de nutrients deficients com ho eren el calci i 

la vitamina A, van augmentar i millorar senyaladament. A més a més, gràcies a la 

diversificada alimentació que es va crear, és a dir, a la variació d’aliments d’origen 

animal com la carn i d’ aliments d’origen vegetal com les verdures, es va poder millorar 

el valor nutritiu de la dieta catalana, assegurant una alimentació més saludable i 

variada, i una transició dietètica o alimentària destacadament positiva.  

Excepcionalment, durant la 1a Guerra Mundial (1914-1918) i la Guerra Civil Espanyola 

(1936-1939), que van ser dos conflictes certament destructors i cruels, la consumició 

en general de tots els productes alimentaris va abaixar força per les conseqüències que 

aquestes dues guerres varen causar a la població de Barcelona. La disminució no va ser 

gaire destacable respecte a altres èpoques anteriors de guerra que deixaren a la 

població amb gana i sense recursos. Tanmateix, suposà uns períodes severs i durs per a 

moltes famílies a nivell d’alimentació. De fet, tot això comportà que s’arribés a 

interpolar les xifres i/o dades que mostren vàries fonts i estudis de la valoració 

nutritiva de la població d’Espanya durant aquests períodes. 

Els estudis dels valors nutritius per persona/dia d’Espanya durant el segle XX han estat 

elaborats i corregits al llarg del segle en obres realitzades per Simpson i García 

Barbancho; estimacions provinents dels organismes nacionals responsables i d’ 

organitzacions internacionals com l’Anuari d’Estadística Agrària i els anuaris de la FAO 

(Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació). 

S’estima que a principis del segle XX, el consum diari de calories i alguns nutrients per 

habitant eren aproximadament entre 2100-2200 kcal. Malgrat que aquesta xifra va 

anar canviant i millorant al pas de les dècades posteriors oscil·lant entre les 2800-2900 

kcal, durant les guerres esmentades anteriorment, el consum va disminuir força fins 

tornà a augmentar en els anys 50 i 60, amb uns valors de consum diari d’ entre 2300-

2500 kcal i 2700-2900 kcal respectivament. En el cas dels nadons i infants, el consum 

diari de calories era quantitativament més baix respecte els adults, ja que 

s’alimentaven únicament de llet materna durant els primers mesos de vida i de la 

quantitat d’aliments recomanada segons l’edat durant l’ infantesa.  

Aquesta situació no restava gaire diferència a les següents dècades del segle XX fins a 

principis del segle XXI, ja que la postguerra suposà un període de dictadura franquista, 



 

16 
 

retornant a les insuficiències alimentàries dels anys passats. Però, més endavant 

s’inicià una recuperació alimentària aproximadament a principis dels anys 50, deixant 

pas a un procés de transició d’alimentació moderna i innovadora.  

Els hàbits alimentaris començaren a canviar cap a una cuina amb una certa llibertat 

creativa. La cuina catalana inicià un procés de recuperació de la pròpia cuina 

juntament amb els nous productes americans i totes les diferents tècniques per dur-la 

a terme.  

Existint encara mínimament una diferència entre classe social i benestant, la cuina 

popular era basada bàsicament en receptes d’olla o de llenya amb àpats que consten 

d’ escudelles, porc, peix i verdures. Per contrari, la cuina benestant era basada en 

àpats molt més refinats amb influències de les cuines francesa i italiana, ja que eren 

considerades exclusives i de prestigi. 

En aquells llocs on es menjaven plats i aperitius d’alta cuina, com en els restaurants o 

tavernes, es seguia un model d’alimentació exquisit amb un receptari forà, ja que l’alta 

cuina sempre es considerava com a tal pel fet de no ser propi del territori.  

A partir dels anys seixanta, una gran entrada de nous electrodomèstics i tècniques 

culinàries va fer que els hàbits de consum alimentari es modifiquessin pel fet de no 

haver d’anar cada dia a comprar i poder planificar, consultar i seguir un menú de la 

setmana gràcies a les moltes formes de conservació alimentària.   

L’alta cuina catalana, gran innovadora, va sorgir gràcies a l’ opció de llibertat creativa 

culinària i recuperació de la situació econòmica anterior a la dictadura. Un esclat de la 

cuina catalana va permetre remarcar la pròpia identitat gastronòmica i donar pas 

també  a una revolució de la cuina francesa la “nouvelle cuisine”.  

Malgrat ser tradicional la cuina catalana, va incorporar aquest tipus de cuina més 

luxosa i diferent a la pròpia del territori. Es començaren a emprar plats més lleugers 

amb incorporacions de productes més subtils i exòtics com ara salses menys pesades i 

delicades. Essent així una època d’innovació gastronòmica, es combinava la cuina 

tradicional del territori amb la creativitat i llibertat personal de l’experimentació 

culinària.  

A finals del segle XX i principis del segle actual, la cuina catalana assoleix una 

determinada projecció internacional agreujada per l’arribada de turisme a Barcelona i 

pel reconeixement de la innovació i creativitat dels xefs més destacats.  

D’altra banda, la cuina tradicional quedava reduïda en l’àmbit rural, i se li restà 

importància per l’elevada preocupació de la salut que alterava als sectors mèdics. Tot i 

així, molts dels productes que consten aquest tipus de cuina s’han vist modificats amb 
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reduccions de greixos i noves fórmules per tal de millorar la qualitat i fer una 

alimentació més saludable. 

Un comerç de nous productes alimentaris procedents majoritàriament d’Amèrica i 

Japó, influí en la cuina catalana fent que aquesta marqués una tendència a fusionar 

diverses cultures culinàries. Tanmateix, la cuina catalana continuava perdent-se i es 

començava a menjar productes alimentaris preparats o a anar fora de casa per plaer o 

necessitat, restant importància i temps a l’elaboració que suposava fer el menjar a 

casa. 

El aliments que provenien d’altres països, com els d’Estats Units, anaven obtenint cada 

cop més popularitat i abundància en els àpats dels més petits. Aquells aliments 

nomenats “escombriaires”, com ho són la brioxeria industrial o el Fast-food, es van 

anar consumint amb gran rapidesa i freqüència en l’alimentació de la població.  

Els anuncis que promocionaven aquests aliments van captivar ràpidament al públic i es 

va crear una revolució del menjar industrial i alt contingut en greixos. Paradoxalment,  

ja que la preocupació de la salut dels infants agreujava estrepitosament, a través dels 

sistemes mèdics, la televisor, les revistes, l’ Internet i altres es transmetien consells i 

dietes miraculoses per posar-hi remei a aquells problemes alimentaris que 

començaven a patir els infants.  

Molts dels pares del segle XXI es troben amb fills que pateixen problemes alimentaris 

causats per una alimentació inadequada i/o per estar sobrealimentats. L’ infància és 

una etapa la qual s’ha de controlar molt l’alimentació que es dur, per tal de que en un 

futur es pugui manifestar un bon desenvolupament i creixement de l’organisme. 

D’aquesta manera, cal preveure els riscos i desavantatges que suposen una 

alimentació incorrecta en una de les etapes més importants de la vida, és a dir, quan 

som petits.  

Actualment, existeix una gran varietat de productes alimentaris fets especialment per 

als petits. Per exemple, els diferents tipus de llet artificial; farinetes i cereals adaptats 

segons les necessitats dels nens o noves gammes d’elaboracions de carn, pasta i peix.  

Però, la qüestió és si els pares es preocupen per a que l’alimentació dels seus fills sigui 

correcta, saludable i equilibrada, tot escollint sempre aquells productes adequats i 

convenients segons l’edat dels nens.  

Cada família té els seus hàbits i costums alimentaris; els seus àpats i menús diaris, els 

seus horaris i les seves tècniques culinàries. Tanmateix, tots som individus que han de 

ser alimentats correctament i han de dur un estil de vida saludable en tots els aspectes 

possibles, ja que durant els primers anys de vida s’estableixen les bases dels hàbits de 

la vida adulta. Malgrat la genètica, que ens determina tots els nostres caràcters, tant la 

manera de ser com l’aspecte físic i mental, ens veiem modificats per l’alimentació que 

nosaltres duem dia a dia. És a dir, som el que mengem, i això no és pot evitar.  
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La mortalitat infantil durant l’Edat Contemporània fins a dia d’avui 

La mortalitat infantil del segle XVIII i XIX era forçament alta respecte els segles 

posteriors, ja que era provocada per epidèmies, crisis de subsistències i conflictes. No 

va ser fins a principis del segle XX quan començà a reduir-se, sense contar aquells anys 

de guerra que suposaren un estancament en el procés de reducció de la mortalitat. 

Eren aquells períodes on gran part de la població passava gana per les males 

condicions de vida i, també higièniques, provocant malalties i/o infeccions que 

conduïren a una desnutrició i mortalitat infantil desmesurada i incontrolable.  

A Catalunya, s’aprecià una reducció de l’ordre del 20% de la mortalitat infantil a 

meitats del segle XIX. Aquest percentatge de reducció, però va anar creixent a mesura 

dels segles posteriors fins a dia d’avui.  

La mortalitat infantil es devia, en gran part, a un mal estat nutritiu dels nadons i 

infants. Però, depenia del nivell de vida de les famílies i es veia afavorit per les 

malalties per carència i infeccioses relacionades amb l’alimentació. D’aquesta manera, 

s’arribava a considerar les defuncions dels infants com a mortalitats nutricionals 

infantils. A més a més, aquestes podien estar causades per exemple per problemes 

d’alletament com el rebuig del calostre*, o per la combinació de la llet materna amb 

altres aliments determinats.  

En el segle XX, la mortalitat infantil en nadons entre 0-1 any era majoritàriament 

causada per diarrees i enteritis*; i en infants entre 1-4 anys era especialment causada 

per grip, bronquitis o pneumònia. Destacà també una alta mortalitat infantil causada 

pel xarampió* en les zones més poblades. Aquesta malaltia, però no va començar a ser 

alterada per la medicina fins la dècada dels 50. 

A meitats del segle XX, després de la 2a Guerra Mundial (1939-1945), començà a 

disminuir la incidència de malalties infeccioses per una millora de l’estat nutritiu de la 

població i de les condicions higièniques. Superats així els primers anys de la 

postguerra, la mortalitat dels nadons entre 0 i 1 any es reduí a un nombre inferior del 

50% i a un 25% per als infants entre 1-4 anys.  

Les malalties infeccioses anteriorment esmentades i les malalties carencials com el 

raquitisme*, l’anèmia, la clorosi* i altres deficiències nutricionals, van anar 

afortunadament assolint a mitjans del segle un número de víctimes infantils més baix.  

Aquesta reducció de mortalitat en destacà un alt creixement del nombre de nens 

d’edat entre 0-4 anys, com també va ser un nombre elevat en la mortalitat infantil en 

els darrers segles.  
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La mortalitat infantil disminuí accentuadament des de la meitat del segle fins a 

principis del segle XXI, ja que en aquest període ja s’havia iniciat una millora en              

l’ alimentació i de la situació de la població. 

El progrés i les innovacions en determinats aspectes com l’ atenció sanitària i higiene 

pública, la conservació i bon tractament d’aliments i la medicina, han permès que una 

gran majoria de nadons i infants amb malnutrició i/o malalties infeccioses hagin pogut 

sobreviure i hagin millorat evolutivament el seu estat nutritiu.  

Hi ha vàries fonts que recullen determinades dades sobre la supervivència dels nens a 

Espanya. En una d’elles, com es pot veure en la següent taula, es presenten per mil 

nens nascuts els nombres dels supervivents que han arribat a l’adolescència entre els 

anys 1860 i 1970 en totes les províncies d’Espanya.  
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Taula del nombre de nens supervivents als 15 anys per 1000 nascuts a Espanya (1860-1970).       

FONT: www.tdx.cat  

                     

Un nombre elevat de nens supervivents es va accentuar a finals del segle passat. 

Aquest  fet va fer possible abaixar ràpidament les taxes de mortalitat infantil tant a 

Barcelona com a la resta de les províncies a Catalunya.  

 

http://www.tdx.cat/
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Ben mirat, la mortalitat infantil sempre havia estat causada per problemes de salut i 

higiene o per una insuficiència i/o incorrecta alimentació durant els primers anys de 

vida. Actualment, en cas d’una defunció d’un nadó o infant, les causes són 

majoritàriament degudes a una malnutrició o falta d’higiene; diarrees; per possibles 

problemes en el part, com ara una infecció o falta d’oxigen al néixer; per un naixement 

prematur; o bé per una malaltia que afecti greument a l’organisme, com ara una 

pneumònia, malària,  càncer o altres.  

La disminució de la mortalitat infantil durant els últims 50 anys, ha fet que en l’any 

2000 es proposés els Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), adoptats 

per les Nacions Unides. Un dels objectius és reduir en dos terços la taxa de mortalitat 

en els menors de 5 anys respecte l’any 1990 arreu del món i millorar la salut materna. 

Durant l’última dècada, la taxa de mortalitat infantil s’ha vist notablement reduïda 

amb més d’un 30% en els menors de 5 anys. Aquesta dada, ens fa pensar que en part 

s’ha pogut començar a disminuir la mortalitat infantil a gran escala, i que amb esforç i 

esperança, continuant amb les mateixes metes podrem arribar en un futur a 

aconseguir-ho parcialment.  
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L’ALIMENTACIÓ 

Anomenem alimentació a la voluntarietat de consumir 

aliments per tal d’obtenir totes les substàncies nutritives  

necessàries per poder sobreviure, garantir un bon 

creixement i desenvolupament, i per prevenir malalties, 

especialment les malalties per carència.  

Per tal de tenir un bon estat de salut i benestar, cal portar 

a terme una alimentació saludable i equilibrada, tot 

reforçant a l’organisme a que assoleixi en valor màxim els 

nostres nivells òptims de creixement i desenvolupament. 

És a dir, establir mitjançant la dieta els màxims de 

creixement que ens determina la genètica.  

Cal destacar la diferència entre el concepte d’alimentació i dieta, ja que aquesta última 

fa referència a l’adequació del sistema nutritiu, és a dir, dur una alimentació ordenada, 

racional i estudiada per tal d’estar sans i mantenir la nostra salut.   

Ja que aquest treball tracta sobre l’alimentació de les persones, especialment dels 

infants, cal saber prèviament quins són els aliments que existeixen i quins d’aquests 

són els ideals perquè l’organisme es nodreixi de forma correcta, proporcionant-li tots 

els nutrients essencials que necessita l’ésser humà. 

 

 ELS ALIMENTS 

Anomenem aliment a qualsevol tipus de substància/producte natural o elaborat 

tecnològicament capaç de regular les funcions orgàniques, de proporcionar els valors 

nutritius necessaris per a les nostres cèl·lules de l’organisme, i millorar la salut i/o 

reduir el risc de patir malalties si són incorporats en la dieta de forma correcta i 

equilibrada.  

D’aliments existeixen una gran multitud i varietat, ja que la pròpia naturalesa ens els 

ofereix o bé, la tecnologia actual ens en proporciona una àmplia variació. D’aquesta 

manera, per tal d’obtenir una idea organitzada i senzilla dels aliments, s’han realitzat 

diverses classificacions les quals depenen de la composició nutritiva i de la funció dels 

aliments. Vegem el següent requadre:   
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Classificació dels aliments segons els seus nutrients i la seva funció en l’organisme.               

FONT PRÒPIA: informació extreta de vàries fonts.  

La composició nutritiva és el conjunt dels diferents nutrients que es troben presents en 

tots els aliments. I la funció d’aquests fa referència a la propietat o acció pròpia que 

realitzen en el funcionament del nostre organisme.  

 

Variació d’aliments  (www.infonutricion.com). 

 

ALIMENTS NUTRIENTS FUNCIÓ 

Pa, pasta, patates, 
arròs, sucre, mel, 
sucs, llaminadures 

Hidrats de carboni/ glúcids Energètica (immediata) 

Mantega, llard, nata, 
olis vegetals i 
animals, brioixeria 
industrial, embotits 

Lípids/ greixos Energètica (de reserva) 

Carn, ous, peix, lactis, 
llegums, fruita seca, 
cereals 

Proteïnes Constructora 

Fruites, verdures, 
fruita seca, carns, 
cereals integrals 

Vitamines Protectora o reguladora 

Verdures, fruites, 
carns vermelles, 
cereals, lactis 

Sals minerals Protectora o reguladora, i 
estructural 

Aigua, begudes (la 
majoria), infusions, 
llet, fruites i verdures 

Aigua Múltiples (reguladora, de 
transport, manteniment de la 
temperatura...) 

http://www.infonutricion.com/
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Tots aquells aliments que es consideren de bona qualitat seran aquells que tinguin un 

valor nutritiu adequat, i per tant, la proporció necessària de nutrients, les 

característiques físiques correctes, una bona higiene i unes propietats saludables.  

 

 LA NUTRICIÓ 

La nutrició, a diferència de l’alimentació, és un procés involuntari basat en el conjunt 

de processos (masticació, insalivació, digestió i absorció) a través dels quals 

l’organisme pren totes aquelles substàncies necessàries (presents en la composició 

dels aliments), per tal de complir les funcions energètiques, plàstiques i/o reguladores, 

i perquè puguem assolir un bon creixement.  

Anomenem nutrient a aquella substància o element útil per al metabolisme del nostre 

organisme. Els nutrients els incorporem mitjançant la ingesta  d’aliments. Un cop 

ingerits, recorren el tub digestiu, i a través de diferents processos físics i químics, 

passen a la sang, i per tant, a tot el nostre cos.  

De nutrients en distingim diversos tipus: 

 Els hidrats de carboni o glúcids: són 

components constituïts per carboni, 

hidrogen i oxigen. La seva funció és 

proporcionar energia immediata a 

l’organisme, i ens són necessaris per impedir 

la presència de residus tòxics i per a la  

formació de molècules complexes.  

De glúcids n’hi ha els simples, on es troben 

els sucres (font d’energia immediata) com la glucosa o sacarosa; i els 

complexes, on es troben la fibra o cel·lulosa (amb funcions digestives) i el 

midó* (amb funcions de reserva energètica).  

Els glúcids són presents en el pa, l’arròs, la pasta, la patata, el sucre, la mel i  

lles llaminadures, etc.  

 

 Els lípids o greixos: són substàncies insolubles en l’aigua i solubles en 

dissolvents orgànics. Estan formats per àcids grassos* i tenen una funció 

estructural/de recobriment i/o de protecció,  d’absorció de vitamines i síntesi 

d’hormones entre altres.  

D’àcids grassos hi ha de dos tipus: els saturats (els seus enllaços dels quals són 

més difícils de trencar) i els insaturats (els seus enllaços es trenquen més 

fàcilment). A més a més, mitjançant la dieta, incorporem els tres tipus d’àcids 

grassos essencials que necessita el nostre organisme (ja que aquest no és capaç 
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de sintetitzar-los): l’àcid araquidònic (abundant al cervell, fetge i músculs), 

l’àcid linoleic   (abundant en les membranes cel·lulars), l’àcid linolènic (àcid gras 

Omega-3 que disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars). 

De lípids trobem els triglicèrids* (formen part del teixit adipós amb funcions 

tèrmiques), els fosfolípids* (amb funcions estructurals, detergents o de 

solubilitat, d’activació d’enzims...) i  el colesterol* (amb funcions estructurals).  

Els lípids són presents en els embotits, la brioixeria industrial, olis d’origen 

vegetal i animal, mantega, nata, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les proteïnes: són macromolècules formades per cadenes llargues i lineals 

d’aminoàcids*. Tenen funcions d’estructura, metabòlica, reguladora i de 

reconeixement propi i dels agents 

externs.  

De proteïnes hi ha les d’origen 

animal (presents en la carn, el 

peix, els ous, els làctics...) i les 

d’origen vegetal (presents en els 

fruits secs, els llegums, els 

cereals...).   
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 Les vitamines: són substàncies orgàniques que no 

participen en la formació de cèl·lules, però sí són 

requerides per participar en reaccions químiques 

específiques del nostre metabolisme, i són  

necessàries per al creixement i bon funcionament 

de l’organisme.  

De vitamines hi ha les liposolubles (es dissolen en 

lípids) com la vitamina A,D,E,K; i les hidrosolubles 

(es dissolen en l’aigua) com la vitamina B i C. 

Les vitamines es troben presents en les fruites, cereals integrals, verdures i 

fruits secs entre altres.  

 

 Les sals minerals: són components inorgànics 

amb funcions de formació de teixits (com el 

caci o el fòsfor), síntesi d’hormones i per dur a 

terme moltes reaccions químiques (com el 

ferro, el potassi o el magnesi) juntament amb 

la participació d’enzims.  

De minerals hi ha tres tipus: els 

macroelements (són grans; es mesuren en 

grams i són requerits en grans quantitats per 

l’organisme), els microelements (són petits; es mesuren en mil·ligrams i són 

requerits en poca quantitat per l’organisme) i els oligoelements (requerits en 

petitíssimes quantitats i es mesuren en micrograms). 

Les sals minerals es troben en aliments com les fruites, els cereals, els làctics i la 

verdura entre altres.  

 

 L’aigua: és el component inorgànic més important del 

nostre organisme, ja que el cos humà es constitueix entre 

un 60-90% d’ ella. És present en aliments com la fruita, la 

verdura, la llet, les infusions o la majoria de begudes 

refrescants.  

No es considera un nutrient, però forma part d’aquesta 

classificació perquè és un dels components més essencials 

per a l’organisme i la necessitem diàriament.  

L’aigua té múltiples funcions: és el medi de moltes 

reaccions i intercanvis de substàncies, actua com a 

dissolvent i lubricant, participa en la regulació de la 

temperatura corporal, dóna flexibilitat i elasticitat als 

teixits orgànics, i elimina els residus del metabolisme. 
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Roda alimentària en funció dels nutrients i les seves funcions. (www.xtec.cat).  

 

 

 

 

 NECESSITATS CALÒRIQUES O ENERGÈTIQUES  I 

NUTRITIVES 

Per dur una alimentació correcta i saludable, i evitant alteracions físiques o 

metabòliques, cal aportar una varietat d’aliments que proporcionin totes les 

necessitats nutritives i energètiques. A més a més, per realitzar les nostres activitats 

diàries també necessitem una aportació energètica continuada.  

Les necessitats nutritives fan referència a tot allò que tothom ha de prescindir a nivell 

nutritiu. Aquestes depenen de la composició corporal, de l’edat, del sexe i del grau 

d’activitat física, ja que és l’únic que pot modificar la despesa o guany energètic.  

Els requeriments nutricionals dels glúcids són entre un 50% i 60% de les calories que 

ingerim en la nostra dieta. Els lípids han d’aportar entre un 30% i 35% de calories 

diàries. I es recomana una aportació proteica entre un 10-15% de calories ingerides per 

http://www.xtec.cat/
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dia. Tot i així, les proporcions nutricionals varien en funció de l’edat i el sexe de cada 

persona.  

Quan parlem de valor energètic o calòric ens referim a la quantitat d’energia que 

s’obté d’un aliment metabolitzat pel propi organisme.  

El valor calòric mitjà és diferent per a cadascun dels nutrients: 

- Un gram de lípid equival aproximadament a 9 Kcal.   

- Un gram de glúcid equival aproximadament a 4 kcal. 

- Un gram de proteïnes equival aproximadament a 4 Kcal. 

- Els minerals, les vitamines i l’aigua no tenen valor energètic. 

Els requeriments energètics d’una persona adulta rauen entre 2.500 i 3.000 Kcal, 

mentre que els d’un infant rauen per sota de les 2.500 Kcal. Tanmateix, aquests valors 

es poden veure modificats depenent l’activitat física que es realitza.  

Aleshores, per tal de poder saber d’alguna manera quantes calories necessita cadascú, 

es pot utilitzar la TMB (Taxa Metabòlica Basal), ja que ens indica la quantitat calòrica 

necessària per mantenir les funcions bàsiques del cos. Aquesta taxa ve expressada en 

Kcal/dia i definida per les variables altura (cm), pes (kg), edat (anys) i sexe.  

Kcal necessàries segons edat i sexe (orientatives)              

Noi    13-15 anys        2 500 kcal/dia 

Noi    16-18 anys          2 850 kcal/dia 

Noia  13-15 anys          2 150 kcal/dia 

Noia  16-18 anys        2 150 kcal/dia 

Home                            2 700 kcal/dia 

Dona                            2 000 kcal/dia 

Ancià                              1 800 kcal/dia 

 

Taula de les calories/dia necessàries en funció de l’edat i el sexe. (www.xtec.cat)  

 

 COM ES POT DUR A TERME UNA ALIMENTACIÓ 

EQUILIBRADA I SALUDABLE? 

Una alimentació equilibrada és aquella que ens aporta tots els nutrients que el nostre 

organisme necessita. És a dir, una ingesta d’aliments que ens proporcionin els 

requeriments nutricionals i energètics, per tal de no presentar problemes de salut ni 

desequilibris o alteracions fisiològiques, psíquiques o socioculturals. 

http://www.xtec.cat/
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L’alimentació, per tant, ha de ser sana (consumint aliments naturals i poc adulterats), 

equilibrada (amb les proporcions nutritives adequades segons l’edat, sexe i activitat 

física), moderada (amb la quantitat suficient sense excessos ni carències), higiènica 

(amb uns determinats hàbits alimentaris) i satisfactòria, és a dir, estar conforme i 

gaudir del que es menja.   

En la següent imatge, es mostra els diferents grups d’aliments en funció de les racions 

diàries recomanades pels professionals de la nutrició i la salut.  

 

Piràmide d’aliments segons les racions que es recomanen menjar.           

FONT : guia de L’alimentació saludable a l’etapa escolar.  / /   (www.xtec.cat). 

 

Per tal d’assolir aquest equilibri nutricional, és important no saltar-se ni alterar cap 

àpat, fent una distribució adequada de l’aportació energètica i dels aliments que 

s’ingereixen. La recomanació òptima per seguir una alimentació correcta és la següent: 

- L’esmorzar ha de suposar un 25% de les calories ingerides per dia.  

- El dinar ha de constituir el 35% de les calories/dia. 

- El berenar no ha d’aportar gran quantitat de calories, ja que no ha de superar el 

15% de les calories ingerides per dia. 

- El sopar s’ha de dur sense sobrepassar el 25% de calories/dia.  

 

http://www.xtec.cat/
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Cal saber que no hi ha cap aliment que contingui tots els nutrients. Per això, cadascú 

ha de seguir una dieta que contingui una gran varietat d’aliments, ja que cadascun 

d’ells ens garanteix una aportació nutritiva determinada.  

Malgrat que els requeriments nutritius varien en funció dels factors esmentats 

anteriorment, en la dieta s’ha d’incloure tot tipus d’aliment, sempre i quan ens atenem 

a les toleràncies o al·lèrgies que pot presentar cadascú alhora de menjar certs 

aliments.   

En el cas que els infants duguin una incorrecta conducta alimentària, aquesta pot 

provocar varis trastorns i dificultats alhora de consumir certs aliments. Si això passés, 

ja sigui per un defecte o excés en la ingesta, un rebuig de nous gustos i textures o per 

la selectivitat de la gana, la dieta es veuria negativament afectada. Alterant, així, les 

necessitats nutritives de l’ infant.  

Per evitar-ho, l’ alimentació hauria de seguir una sèrie de pautes: 

1) Ha de cobrir totes les necessitats calòriques que requereix el nostre organisme. 

2) Ha d’aportar totes les necessitats nutricionals mitjançant la ingesta d’aliments. 

3) S’ha de dur una dieta variada i saludable. És a dir, ingerir aliments de cadascun 

dels grups en que aquests es classifiquen.  

Seguint aquest mètode, els infants poden estar sans si condueixen la seva dieta a una 

bona conducta alimentària proporcionant un bon creixement i desenvolupament.  
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SEGUIMENT D’UNA CORRECTA ALIMENTACIÓ 

Malgrat l’alimentació de l’ infant, cal tenir en compte també l’alimentació que ha dut 

la mare durant els nou mesos d’embaràs. Tant com la mare i el fill necessiten seguir 

una sèrie de pautes o normes bàsiques per a que l’alimentació sigui la correcta i 

perquè tots dos surtin beneficiats en tots els aspectes.  

 ALIMENTACIÓ DE LA MARE DURANT L’EMBARÀS 

Durant aquest període, la mare hauria de menjar en petites quantitats dels diferents 

grups d’aliments. No hauria de menjar pocs aliments en molta quantitat ni tampoc 

menjar per dos, ja que duplicaria una aportació energètica innecessària per al seu 

organisme.  

La seva alimentació ha de ser variada, saludable i proporcionable per a un bon 

desenvolupament del nadó. En funció de la dieta prèvia a l’embaràs i al requeriments 

que necessita el fetus, la mare hauria de fer un bon repartiment dels àpats i procurar 

gaudir del menjar sense tenir cap intervenció o problema a l’hora de menjar.  

Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, les recomanacions 

alimentàries per a la mare durant la gestació estan ben establertes i, són una bona guia 

per a les mares primerenques: 

 La mare ha de dur una alimentació que incorpori aliments de tot tipus, 

realitzant unes 4 ó 5 ingestes al llarg del dia (esmorzar, menjar a mig matí, 

dinar, berenar i sopar). 

 Cal evitar tècniques culinàries que comportin un excés de greix. Per exemple, 

per amanir els menjars és molt recomanable l’oli d’oliva en vers la resta d’olis 

vegetals o animals.   

 És convenient beure entre  litre i mig i dos litres d’aigua cada dia.  

 Cal evitar altres begudes com les gasoses o ensucrades com els sucs, i 

estimulants com el cafè o el te. 

 No és necessari afegir a l’alimentació complements de vitamines o minerals a 

no ser que els especialistes ho recomanin.  

 Cal evitar una gran i constant consumició de sal. 

 No és recomanable una seguida consumició d’aliments que continguin una 

àmplia quantitat de sucre i greix (pastissos, gelats, llaminadures...). 

 Cal una major ingesta d’hidrats de carboni, vitamines i minerals, proteïnes i 

calci davant una menor consumició de lípids.  

 És recomanable seguir una activitat física mitjançant exercicis suaus i de fàcil 

realització, com ara caminar o nedar. 
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 Cal combinar i variar els aliments en cada àpat cuinant-los de diverses maneres 

(bullits, a la planxa, al forn o en papillota). 

 És convenient evitar menjar aliments crus d’origen animal (marisc, sushi, 

carpaccio, embotits...), làctics no pasteuritzats (formatges frescos o de pasta 

tova) o ous crus o poc cuinats.  

 Evitar menjar peixos depredadors grans com ara el peix espasa o la tonyina.  

 Cal seguir uns hàbits culinaris per a  la correcta manipulació dels aliments com 

rentar-se les mans abans i després de menjar.  

Una possible orientació de l’alimentació de la mare en funció de les racions d’aliments 

seria la següent: 

 

Recomanacions d’aliments per racions al dia.   (http://canalsalut.gencat.cat/).  

Si la mare aconsegueix realitzar totes les pautes esmentades, és ben segur que 

l’alimentació sigui equilibrada i saludable. Malgrat que l’aportació de nutrients variï al 

llarg de l’embaràs en funció dels requeriments de vitamines i minerals, si la mare 

consumeix les racions d’aliments adequades, el resultat serà satisfactori i molt 

beneficiós tant per ella com per l’ infant.  

 ALIMENTACIÓ DE L’INFANT 

Des de que el nadó neix fins que té tres anys, ha de poder assolir un aprenentatge 

d’hàbits alimentaris saludables juntament amb una bona nutrició.  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana exclusivament l’alletament matern 

durant els primers sis mesos de vida del nadó. I a partir d’aquí, anar afegint-li 

progressivament nous aliments. Però, en cas de que per qualsevol motiu no sigui 

possible donar la llet materna, es pot optar per un alletament amb llets artificials 

adaptades a les necessitats de cada infant.  

http://canalsalut.gencat.cat/
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Perquè l’ infant dugui una alimentació adequada i saludable cal que la família sàpiga 

quins són els aliments més convenients, com i quan els han d’oferir-li. Això, tanmateix, 

depèn del seu desenvolupament psicomotor*, de la sensació de gana i de l’ interès que 

mostri a l’hora de tastar nous gustos i textures.  

Durant els àpats cal proporcionar a l’ infant unes bones pràctiques alimentàries i un 

correcte desenvolupament cognitiu*, summament amb una interacció social amb els 

pares o la família. A més a més, és molt important realitzar-los en els horaris i llocs 

adequats, amb  el temps suficient i sense haver cap mena d’ interrupcions que puguin 

alterar la situació alimentària de l’ infant.  

La introducció de nous aliments hauria de fer-se de manera progressiva i lenta en 

quantitats petites, respectant els intervals per a cada degustació de nous aliments i 

observant la tolerància que podrien causar cada un d’ells. És per això que els pares 

haurien de no forçar els infants a menjar i a restringir l’accés a certs aliments, ja que 

d’altra manera els podrien facilitar una sobrealimentació i possibles rebutjos o un 

interès excessiu davant alguns aliments.  

Per tant, una alimentació adequada durant els primers 3 anys de vida de l’ infant es 

basa en menjar variat, suficient, equilibrat i de forma individualitzada. La incorporació 

d’aliments, per tant, és un mètode bàsic, característic i orientatiu segons el 

desenvolupament que presenti l’ infant i també des del punt de vista familiar.  

 DE 0 A 6 MESOS 

Durant els 6 mesos de vida del nadó, és molt recomanable donar-li la llet 

materna com a aliment únic i exclusiu. A partir d’aquí, s’incorporen nous 

aliments com a complement de la lactància materna. En cas de que això no 

sigui possible, es pot optar per una fórmula d’inici i després una fórmula de 

continuació, complementada també amb nous aliments a partir dels sis mesos. 

Cal tenir en compte que si la mare, ja sigui per qüestions de feina o treball, no 

pogués donar el pit al nadó, no hauria de suposar l’abandonament de la 

lactància materna. Ja que la llet es pot extreure prèviament de manera natural 

o amb l’ajut d’un aparell, i és fàcil que el període de lactància no es vegi 

interromput, sempre i quan es preguin unes mesures higièniques, de 

conservació, transport i escalfament adequades per a la preparació de la llet.  

 

 DE 6 A 10 MESOS 

La llet materna ha de seguir sent la principal font nutritiva de l’ infant al menys 

fins el primer any de vida, ja que un deslletament precoç priva al lactant de 

l’efecte protector que proporciona la llet materna. Si no és possible la llet 

materna, en aquest cas s’utilitza la llet adaptada de continuació.  
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Tanmateix, continuar amb la lactància materna a demanda és recomanable 

fins els 2 o més anys de vida, adaptant també progressivament a l’infant als 

àpats familiars.  

Els menjars del migdia haurien de tenir un volum aproximat de 200-225 g de 

purés variats que incloguin una cullerada d’oli d’oliva cru amb verdures i 

farinacis, introduint amb prudència aquests últims i observant la tolerància 

digestiva del petit.  

A partir dels 8-9 mesos es pot començar a introduir només la carn de pollastre i 

gall dindi, i posteriorment la de vedella. I cap als 9-10 mesos s’introdueix el 

peix blanc o magre com ara el llenguado o el lluç. I així, combinant la carn i  el 

peix una o dues vegades per setmana.  

 

 DE 10 A 12 MESOS 

Durant aquests mesos és recomanable començar a aixafar o tallar a trossets 

menuts els aliments enlloc de triturar-los.  

A partir dels 10 mesos, els menjars haurien de ser aproximadament de         

225-275 g, i és en aquest moment quan es pot introduir la pasta fina  o l’arròs, 

iogurts i formatges, el rovell d’ou cuit i puré de llegums també ben cuits.  

Cap als 11-12 mesos, se’ls pot oferir postres únicament a base de làctics i/o 

fruita fresca tallada o triturada.  

 

 DE 12 A 18 MESOS 

A partir de l’any, l’ infant ja pot menjar gairebé de tots els aliments, tot 

introduint gradualment altres de nous com ara la llet sencera de vaca, l’ou 

sencer o la fruita seca triturada.   

Durant aquests mesos, és el moment de diversificar les preparacions culinàries 

i adaptar l’ infant a menjar els aliments ja sencers i que estiguin cuits o crus.  

Les tècniques més adequades són les sopes, les cremes, els purés, els bullits, 

els guisats i els estofats.  

 

 DE 18 MESOS ALS 3 ANYS 

A partir dels 18 mesos, el nen o nena ja pot començar a menjar el peix blau 

(sardina, tonyina, verat...) i les verdures flatulentes (cols, carxofes, 

espàrrecs...). En aquesta etapa és també molt important anar augmentant poc 

a poc el volum de les racions segons les necessitats de l’ infant, ja que això els 

facilitarà adaptar-se abans als àpats familiars.  

 

Per tal de tenir una idea més clara i una informació orientativa de quins són els 

aliments que s’han d’incorporar en l’alimentació de l’ infant en funció de 

l’edat, he realitzat la següent taula: 
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FONT PRÒPIA: informació extreta del llibret “Recomanacions per a l’alimentació en la primera 

infància”.   (www.gencat.cat/salut). 

 

 

Un cop se sap quins són els aliments adequats segons l’edat i les necessitats de             

l’ infant, en l’elaboració dels àpats, per tant, cal proporcionar un menjar nutricional 

adequat amb uns criteris higiènics, sensorials i educatius correctes.  































-Llet materna / 
llet adaptada 
d’inici (llet 1) 

-Llet materna / llet 
adaptada de 
continuació (llet 2) 
-Sucs naturals 
-Compota 
-Fruita triturada o 
trossejada 
-Farines sense 
gluten (arròs, blat 
de moro)   
-Farines amb 
gluten (blat, 
civada, ordi, sègol) 
-Sèmoles de pasta 
-Pa 
-Purés de verdures 
(ceba, porro, 
mongeta tendra, 
pastanaga, patata, 
carbassó, 
carbassa) 
-Carns (pollastre, 
gall dindi, conill, 
vedella, porc 
magre) 
-Peix magre 
(blanc) 
-Oli d’oliva cru  
-Galetes 
 

-Tots els aliments 
que es mengen 
durant els 6-10 
mesos tallats a 
trossets o aixafats 
-Iogurt natural 
-Formatge fresc, 
tendre i mató (de 
soja per 
vegetarians) 
-Pasta fina i arròs 
-Tomàquet cuit 
sense pell ni llavors 
-Rovell d’ou cuit 
-Purés fins de 
llegums cuits 
 
 
 

-Aliments 
esmentats des dels 
10-12 mesos 
-Llet sencera 
-Formatge 
semicurat, sec i fos 
-Fruita seca 
triturada o 
esmicolada 
-Verdura crua 
trossejada 
-Carn (cavall, 
poltre, xai magre, 
pernil curat o cuit) 
-Ou sencer cuit 
-Oli d’oliva cuit 
-Postres (cremes, 
flams, petit suisse, 
natilles...) 
-Espècies o herbes 
aromàtiques 
-Condiments 
(sucre, sal, mel, 
melmelades...) 
 
 

-Tot tipus d’aliment 
-Fruites vermelles o 
exòtiques (maduixes, 
cireres, mores, gerds, 
nabius...) 
-Cereals de tot tipus 
(de l’esmorzar, 
integrals...) 
-Verdura flatulenta (col, 
carxofa, espàrrecs...) 
-Peix blau o gras 
(tonyina, sardina, 
salmó, besuc blanc...) 
-Marisc (gambes, 
calamars, musclos...) 
-Cacau i xocolata 
-Embotits i xarcuteria 
(pernil salat, fuet, 
llonganissa, xoriço...) 
 
 

http://www.gencat.cat/salut
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A més a més, els nens han de variar la gastronomia i han d’experimentar a l’hora dels 

menjars, és a dir, han d’identificar, descobrir i acceptar els diferents aliments a mesura 

que van creixent.  

Malgrat això, si les necessitats dels nens no es plantegen amb cura i coneixement 

poden arribar a provocar un risc de deficiències nutricionals i/o energètiques. Ja que 

moltes de les alimentacions restrictives que existeixen avui dia, com ara la 

macrobiòtica, la frugívora o la crudívora, provoquen un deteriorament en el 

creixement i, per tant, no són recomanables pels infants.  

 

D’altra banda, també podem trobar possibles aliments que suposin trastorns o 

malalties freqüents en els infants, per exemple la gastroenteritis*, intoleràncies, 

diabetis, al·lèrgies, etc. Aliments poc cuits com els ous, mol·luscs, crustacis o formatges 

de llet crua podrien provocar una situació de risc, ja que poden contenir bacteris 

patògens.  

Tots aquests efectes poden ser també deguts per una mala manipulació i/o preparació 

dels aliments summament a que el sistema immunitari dels infants és immadur i, per 

tant, tenen menys capacitat per combatre infeccions o intoxicacions causades per 

aliments alterats. O bé, possiblement poden ser deguts als triturats o trossos dels 

aliments, ja que són més susceptibles de deteriorar-se i així més accessibles als 

gèrmens.  

 

Cal remarcar la importància de la perfecta conservació d’aliments i evitar 

contaminacions encreuades, és a dir, evitar el contacte entre carn i peix, productes 

crus amb cuinats o fruites, o bé verdures i ous amb altres aliments.  

Tenint en compte aquesta informació, caldria que els pares fossin rigorosos a l’hora de 

rentar-se i assecar-se les mans abans i després de la preparació d’aliments pels seus 

fills, tot verificant que les eines i superfícies de treball estan ben netes.  
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LA  LACTÀNCIA MATERNA 

La llet materna, és a dir, un fluid blanc 

o groguenc segregat per les glàndules 

mamàries de la dona, és un dels tipus 

d’alimentació infantil més natural que 

una mare pot oferir al seu fill.  

El període pel qual es dóna la llet 

materna als nadons s’anomena 

alletament o lactància. El temps el qual 

dura aquest període depèn de la mare, 

però majoritàriament els nadons 

s’alimenten únicament de la llet 

materna durant els primers mesos de 

vida fins generalment els 9 mesos.  

Aquest tipus d’alimentació produeix un vincle molt beneficiós i especial entre mare i 

fill, ja que aquesta unió ajuda a que la mare li transmeti totes les propietats 

nutricionals, immunològiques i psicoafectives necessàries pel bebè.  

 

LA PRODUCCIÓ DE LA LLET MATERNA 

La producció de la llet materna depèn principalment de 

quantes preses en necessita el bebè. Per tant, quantes 

més preses de llet prengui el fill, més quantitat en 

produirà la mare.  

Els inicis de la síntesi de la llet materna es donen durant 

el quart mes d’embaràs de la mare. És el moment el 

qual es comencen a estimular determinades hormones 

que s’encarreguen del sistema d’alletament.  

Les principals hormones que intervenen en aquest 

procediment són la progesterona, els estrògens i el 

lactogen placentari humà (HPL), relacionat amb les 

hormones prolactina i oxitocina, encarregades 

d’estimular la producció i secreció de la llet materna. 

 Desenvolupament glàndules mamàries 

(www.infermeravirtual.com)  

http://www.infermeravirtual.com/
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Les hormones primerament esmentades, són les responsables del creixement i 

desenvolupament de les glàndules mamàries (visualment representades a 

continuació). D’aquesta manera, la grandària i la forma dels pits dependran de com i 

quan actuïn aquestes hormones.  

  

 

 

Parts de les glàndules mamàries.    FONT: www.guiadelactanciamaterna.wordpress.com    

 

La posada en marxa de la producció de la llet materna es situa entre el cinquè i sisè 

mes d’embaràs. A finals d’aquest període, els pits comencen a produir un líquid espès 

d’un color crema o groguenc ataronjat anomenat calostre, considerat com la “primera 

llet” de l’alletament. En aquesta etapa, la progesterona es troba a uns nivells alts 

mentre que la prolactina a uns nivells baixos.  

Un cop el nadó hagi nascut, els nivells de la prolactina es trobaran elevats mentre que 

la progesterona, els estrògens i el HPL se situaran a uns nivells baixos. Aquest canvi 

d’hormones farà estimular la producció de la llet materna abundant.  

Ja que la forma i la velocitat en la que es produirà la llet materna dependrà de les 

preses de llet que en prengui el bebè i de l’organisme de la mare, com a més 

freqüència d’alletament per dia hi hagi, més ràpida serà la producció de la llet 

materna. Per aquesta raó, és essencial que durant les primeres dues setmanes després 

del part, el bebè s’alimenti de llet materna el més freqüent possible entre 8 i 12 preses 

per dia.      

1. Cua de Spence (teixit limfàtic) 

2. Xarxa de capil·lars limfàtics 

3. Lòbuls (conjunt d’alvèols) 

4. Mugró 

5. Arèola 

6. Conductes làctics  

7. Teixit adipós (cèl·lules grasses) 

8. Vora costal (part extrema de la 

superficie de les costelles) 

http://www.guiadelactanciamaterna.wordpress.com/
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Diferents postures per 

amamantar  al nadó. 

 

 

 

LA COMPOSICIÓ DE LA LLET MATERNA 

Els components que constitueixen la llet materna depenen segons el clima i època de 

l’any en el qual es prengui; de l’edat del bebè i de les necessitats de si mateix, ja que 

cada mare produeix una llet diferent per a cada fill que tingui.  

En la producció de la llet materna, primerament es segrega el calostre, un líquid 

present durant els primers 3-5 dies després del part que es digereix ràpidament 

perquè el bebè tingui més gana i en prengui amb més freqüència. Aquesta “primera 

llet” és baixa en greixos; rica en proteïnes, cèl·lules vives, vitamines i minerals, i conté 

un alt nombre d’anticossos o agents antiinfecciosos (leucòcits* o glòbuls blancs que 

defensen l’organisme de possibles infeccions).  

Posteriorment al calostre, es produeix una llet de transició abans de la síntesi de la llet 

madura. Aquesta llet dura aproximadament dues setmanes i està composta per un 

90% d’aigua i un 10% d’hidrats de carboni, proteïnes i greixos. És més blanca i més 

líquida que el calostre; té una aportació energètica necessària perquè el bebè creixi i 

es desenvolupi alhora que també estigui protegit contra possibles infeccions.  

Traspassades aproximadament les primeres tres setmanes després del naixement del 

nadó, la llet materna es considera ja una llet madura que es produeix en quantitats 

determinades depenent de les preses que en prengui el bebè i de l’hora del dia de la 

producció de la llet.  

La llet materna madura conté més de 300 components, dels quals entre un 80% i 90% 

dels quals és aigua i la resta són nutrients. D’aquests hi són presents les proteïnes, els 

lípids, els glúcids (aminoàcids), les vitamines i els minerals essencials.  

L’aigua és un dels principals components de la llet materna i es troba en la suficient 

quantitat com per hidratar al bebè quan aquest ho necessiti.  

Les proteïnes són necessàries pel creixement del bebè i es metabolitzen en substàncies 

caseoses (caseïna*) i sèrum, una de les quals és l’alfa-lactoalbumina, constituïda en un 

50% de les proteïnes d’aquest sèrum i caracteritzada per tenir propietats 

antibacterianes i immunoestimulants.  
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En la llet materna n’hi ha quatre tipus de proteïnes: la lactoferrina (protegeix els 

intestins dels bebès contra possibles bactèries i agents externs que necessiten ferro pel 

seu desenvolupament), els anticossos o les immunoglobulines A, G i H (defensen al 

bebè contra possibles virus i bactèries), la lisocima (enzima* proteica amb funcions 

antiinflamatòries que promou el creixement de la flora intestinal i protegeix contra la E 

coli* i salmonel·losi*) i el factor Bifidus (afavoreix el creixement de les bactèries que 

protegeixen al bebè contra les infeccions).  

Els lípids o greixos, la seva millor captació del qual es dóna al final de cada presa de llet 

pel fet d’estar presents en grans quantitats, són una font de calories molt important 

pels bebès; essencials pel creixement i desenvolupament del cervell, i de l’absorció de 

les vitamines liposolubles*.   

Els tipus de greixos de la llet materna es poden veure afectats per la dieta de la mare. 

En canvi, la quantitat de greix que constitueixi la llet materna no depèn de 

l’alimentació d’aquesta. Per tant, és de molta importància que la mare prengui les 

mesures adequades per dur a terme una dieta correcta i determinada segons les 

necessitats dels seus fills.  

En el cas de les vitamines de la llet materna, la dieta de la mare afecta tant al tipus com 

a la quantitat d’aquestes. Malgrat això, és poc freqüent que la mare tingui una 

deficiència d’una vitamina perquè el seu nivell de contingut en la llet materna sigui 

insuficient. Tanmateix, la mare convindria que ingerís aliments rics en vitamines C i D, 

presents en la llet materna i necessàries per l’absorció de ferro i calci respectivament. 

Les fruites, les verdures i les hortalisses són aliments rics en vitamina C; el peix, els 

lactis, els ous i els cereals entre d’altres són rics en vitamina D. 

La vitamina D, sintetitzada pel propi organisme i per la radiació solar, és essencial per 

un bon creixement ossi. Malgrat que la llet materna contingui poca vitamina D, 

aquesta és la quantitat suficient i necessària per alimentar correctament al bebè. 

Respecte la vitamina C, no és sintetitzada pel propi organisme; és necessària pel 

creixement i reparació dels teixits, i ajuda a augmentar l’absorció del ferro, ja que 

aquest en la llet materna es troba amb un baix percentatge. 

Els principals minerals presents en la llet materna són el calci, que ajuda al creixement i 

desenvolupament dels ossos; el ferro, necessari per produir eritròcits* o glòbuls 

vermells; i el zinc, essencial per a la producció i activació dels enzims de l’organisme.  

Dels glúcids, la lactosa és el principal component de la llet materna. Aquesta 

substància, la seva concentració del qual augmenta al final de cada presa de llet, és un 

disacàrid* constituït per glucosa* i galactosa*. Aquesta substància dolça també 

anomenada sucre de la llet materna, ajuda a combatre les infeccions i promou el 

creixement de la flora bacteriana millorant l’absorció de certs minerals.   
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TIPUS DE LACTÀNCIA MATERNA 

El període de lactància materna es pot realitzar de diverses maneres, ja que depenent 

la situació personal, familiar o de treball la lactància materna es pot veure afectada o 

interrompuda per l’ introducció d’altres productes alimentaris, llets artificials o per 

nous embarassos. D’aquesta manera, podem dir que de la lactància materna es 

difereixen diverses formes de realització: 

 La lactància materna exclusiva: aquella la qual el nadó és alimentat únicament  

de llet materna sense ingerir cap altra substància o aliment.  

 La lactància materna predominant: aquella en que el nadó pren llet materna 

amb l’addició de líquids no nutritius, com ara l’aigua, sucs, infusions o altres.  

 La lactància materna complementada: el nadó s’alimenta de llet materna 

conjuntament amb altres aliments, ja siguin líquids, triturats o sòlids.  

 La lactància materna en tàndem: la mare decideix continuar alletant al seu fill 

durant l’embaràs, el naixement del nounat i quan aquest és alletat. És a dir, la 

mare alleta a tots dos fills.    

 

AVANTATGES I DESAVANTATGES  

La llet materna és un compost de molts elements naturals que no són totalment 

nutritius, però ajuden a protegir i alimentar al bebè durant els primers mesos de vida 

amb immunoglobulines, cèl·lules vives, hormones i enzimes.  

No hi ha cap fórmula per lactants que sigui idèntica a la composició ni fabricació de la 

llet materna, ja que aquesta és específica per a la nostra espècie i va canviant 

constantment atenent a les necessitats dels bebès. És a dir, cap producte fabricat 

artificialment és igual a la llet materna. D’aquesta manera, cadascuna aporta de 

diferent manera els requeriments alimentaris que necessiten els bebès i presenten 

grans beneficis com també diferents desavantatges i/o perjudicis.  

Respecte la lactància materna, existeix una àmplia sèrie d’avantatges:  

 Per a la mare: 

 

 Si el bebè ha amamantat durant la lactància materna, el cos de la mare 

es recupera més ràpidament, ja que el sistema d’alletament es nodreix 

dels greixos acumulats durant l’embaràs.  

 Prevé a la mare de les hemorràgies post part, ja que la succions del pit 

del bebè ajuden a una restricció més ràpida de l’úter.  
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 Es redueix el risc de patir problemes cardíacs, ja que la baixada de pes 

de la mare quan està amamantant fa possible la reducció de sucre en la 

sang.  

 Es redueix a la meitat el risc de patir càncer de mama abans de la 

menopausa.  

 Ajuda a prevenir el càncer d’ovaris i d’úter.  

 Disminueix el risc de patir osteoporosis després del deslletament, tot i 

que durant la lactància els nivells de calci hagin estat baixos.  

 Hi ha menys risc de fractura dels malucs. 

 És un mètode anticonceptiu, ja que la lactància materna inhibeix 

l’ovulació. 

 Redueix el risc de patir anèmia, ja que l’absència de la menstruació 

disminueix les pèrdues de ferro. 

 Si la mare ha alimentat al seu fill exclusivament de llet materna durant 

els primers mesos de vida, tindrà el benefici de ser amenorreica* durant 

més temps, permetent espaiar durant mesos altres possibles 

embarassos.  

 Els nivells d’estrès són baixos, ja que les hormones ajuden a relaxar a la 

mare mentre aquesta està amamantant al bebè.  

 Ajuda a crear una situació càlida, còmode i placentària entre mare i fill. 

És a dir, s’estableix una unió o vincle que ajudarà i millorarà les relacions 

socials del bebè en un futur.  

 No suposa una pèrdua de temps ni un cost econòmic en comprar 

biberons i/o llet artificial. 

 Els mètodes anticonceptius naturals (MELA*), els no hormonals 

(preservatiu, DIU ...) i alguns hormonals (píndola de progesterona) no 

interfereixen de cap mena amb la lactància materna ni tampoc amb el 

creixement i desenvolupament del bebè.  

 Donar la llet materna del pit és un mètode eficaç i ràpid, ja que no 

requereix preparació ni tractament i aquesta sempre està a disposició 

del bebè ajudant a la mare a tenir més temps pel treball, la família o els 

amics.  

 Els canvis que es produeixen en els pits de les dones durant la lactància 

materna, més concretament l’ augment en grandària dels pits, poden 

estimular i/o reforçar les relacions sexuals entre parella fent de la 

situació un moment emocionalment satisfactori.  

 Si la mare té més d’un bebè (bessons, trigèmins, quadrigèmins...), la 

producció de la llet materna mai serà insuficient pels fills, ja que aquesta 

sempre anirà en funció de les succions que aquests realitzin i de les 

preses que en prenguin.  
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 Per al bebè: 

 

 La llet materna conté tots els nutrients en proporció i quantitat 

necessàries perquè el bebè creixi i, perquè el cervell i el sistema nerviós 

central es desenvolupin òptimament en tot el seu potencial.  

 Si és prematur, l’ajuda a reduir significativament les possibilitats de 

malaltia o mort.  

 L’ajuda al bon desenvolupament de la visió, especialment si és 

prematur. 

 L’ajuda a estar sa i protegit contra la gastroenteritis i/o diarrea.  

 L’ajuda a desfer-se més ràpidament del meconi* un cop nascut. 

 Té una tendència a patir la meitat d’infeccions d’oïda que els bebès que 

no han estat criats al pit o que han pres suplements addicionals.  

 El protegeix d’al·lèrgies (èczemes*, asma...) i/o reduir la seva gravetat 

mentre que el bebè les pateix.  

 Disminueix el risc de patir la Síndrome de la Mort Sobtada del Lactant 

(SMSL)*. 

 Promou el bon desenvolupament de la mandíbula i les dents, ja que la 

succió del bebè al pit és més suau que la del biberó. I a més a més, ajuda 

a prevenir el desenvolupament de les càries.  

 Disminueix el risc de patir infeccions urinàries.  

 Garanteix el pes ideal i adequat pel bebè.  

 És un factor de creixement epitelial. 

 Té menys problemes d’insomni i d’irritabilitat.  

 Fins varis anys després de la lactància, el protegeix de trastorns 

respiratoris i infecciosos de pit com ara la bronquitis, la bronquiolitis o la 

pneumònia.  

 Té menys risc a desenvolupar diabetis*, enteritis, artritis*, dermatitis*, 

obesitat, colitis* i hipertensió arterial (alta tensió arterial). 

 Té menys probabilitats de patir leucèmia*.  

 Ajuda a una possible millora del coeficient intel·lectual del bebè. 

 La llet materna sempre serà un aliment beneficiós pels bebès que 

pateixen malalties congènites*, mentals o degeneratives*, ja que 

afavoreix el correcte desenvolupament i evita possibles inconvenients o 

greus problemes posteriors respecte la seva salut.  

 El protegeix de ser celíac o al·lèrgic als farinacis (productes alimentaris 

que constitueixen farina). 

 La llet materna l’és una gratificant font de seguretat i consol, i un 

analgèsic natural, ja que l’ajuda generalment a combatre el dolor i els 

plors.  
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 Millora el maneig i l’adaptació del medi ambient i del seu sistema 

emocional. 

 Tot i que la mare prengui aliments determinats com ara els espàrrecs, la 

ceba, les carxofes o l’all, aquests no repercuteixen a la consistència ni 

sabor de la llet materna. Per tant, els motius pel qual el bebè pot 

rebutjar la llet materna són uns altres, ja que la lactància materna 

només va en funció de les tomes i succions que ell demana.  

 

D’altra banda, també existeix una sèrie de prejudicis i desavantatges respecte la 

lactància materna: 

 Per a la mare:  

 

 Tot i que normalment no ho hauria de ser dolorosa, pot ser que hi hagi 

dolor o molèsties alhora d’ amamantar al bebè. Generalment, això és 

degut a una col·locació o postura incorrecta, o bé pot existir un 

problema del tipus fisiològic (mastitis*, inflamacions, abscessos*, 

obstrucció del conducte làctic, afta*...). 

 Si la mare ha estat operada o intervinguda per cirurgia plàstica, els pits 

podrien presentar inflamacions, febre i calfreds quan es dugui la pujada 

de llet. Si les incisions han estat realitzades al voltant de l’arèola*, és 

més probable que la mare presenti problemes a l’hora d’amamantar, ja 

que durant la cirurgia es podrien haver danyat els nervis interiors del pit. 

En canvi, si es realitzen sota el plec del pit o a través de l’ aixella, no 

deuria causar cap inconvenient.  

 Si per qualsevol motiu la mare no pot donar llet materna del pit, ha de 

recórrer a altres alternatives com ara a una extracció manual d’aquesta 

o per mitjà d’un tirallet*. D’aquesta manera, la lactància materna li 

resultarà més tardana i complicada de dur-la a terme amb més facilitat.  

 Si no s’ha donat el pit al bebè quan aquest ha volgut, la mare 

probablement patirà una incòmoda congestió als pits, ja que el flux 

sanguini haurà augmentat i el teixit glandular estarà molt inflat per un 

cúmul de llet. D’aquesta manera, el dolor dels pits es podrà veure 

agreujat si això succeeix.   

 Si durant aquest període d’alletament la mare es troba malament o té 

algun tipus de malaltia, és complicat que pugui prendre medicaments, ja 

que aquests poden contrarestar la producció, les propietats i els efectes 

de la llet materna. A més a més, els medicaments poden comportar 

molt riscos i efectes secundaris alterant la funció d’alletament i posant 

en risc la salut del bebè. Per exemple, els antibiòtics poden causar-li 

diarrea, dolor al estómac o còlic. 
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 Durant els primers dies després del part, la mare ha d’invertir més 

temps a amamantar amb més freqüència i a desenvolupar les tècniques 

necessàries perquè el bebè s’agafi als pits correctament. 

 La mare no pot realitzar cap dieta severa ni estricta durant el període de 

la lactància materna, ja que comporta certs canvis en el procés 

d’alletament. Si més no, ho podria realitzar un cop acabat aquest cicle. 

 Els suplements addicionals d’aigua o d’altres substàncies al bebè durant 

la lactància poden afectar a la producció de la llet materna. 

 Alguns dels mètodes anticonceptius hormonals (píndola combinada 

d’estrògens i progesterona, injeccions mensuals...)  durant la lactància 

no són recomanables ni adequats, ja que afecten a la quantitat i qualitat 

de la llet materna, i en disminueix la producció. 

 Degut als canvis que es produeixen durant la lactància materna, la mare 

de vegades pot presentar molèsties o dolor als pits quan aquesta manté 

relacions sexuals, podent impedir que la situació sigui placentària per a 

la parella.  

 Un excés i abundància de producció de llet materna pot provocar que la 

mare tingui problemes d’ angoixa i pesadesa, ja que constantment 

s’hauria d’ extreure una certa quantitat de llet tot i que en aquest 

moment el bebè no la necessités. Aquesta situació incontrolable podria 

provocar que la mare abandonés el procés d’alletament, fent que el 

bebè també deixi d’amamantar i, per tant, que li suposi un 

desavantatge.  

 

 Per al bebè:  

 

 Si el bebè sempre ha estat alimentat del pit durant els primers mesos, 

no necessita més líquid que la llet materna. En canvi, si se li ha donat 

algun cop llet artificial amb biberó, es pot confondre i pot provocar el 

final de la lactància materna. 

Per tant, si la mare volgués donar-li begudes addicionals per qualsevol 

motiu, és recomanable no fer-ho, ja que els bebès sans no necessiten 

grans volums de líquid abans del que el pit li pugui proporcionar.  

 Els suplements addicionals d’aigua o d’altres substàncies que prengui el 

bebè durant la lactància poden alterar el seu pes, tant com si en perd 

com si en guanya. A més a més, contribueixen a que el bebè 

desenvolupin icterícia* neonatal.  

 Els biberons artificials sovint provoquen problemes durant la lactància, 

ja que poden debilitar la succió del bebè o rebutjar el pit de la mare. 

Així, confonent al bebè i conduint-lo a un canvi de tècnica d’adaptació a 

la llet materna.  
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 El bebè pot inhibir o rebutjar la succió de llet del pit matern per motius 

d’adherència*, vaguetat o cansament, sorolls de l’ambient, malaltia, 

dentició, velocitat del flux de la llet, inici del deslletament, percepció de 

nous canvis en la mare, etc. 

 Una duració de la lactància materna passada dels 6 mesos juntament 

amb l’ introducció de la llet artificial i derivats abans dels 12 mesos, i 

comptant amb antecedents familiars, poden augmentar el risc de 

malalties al·lèrgiques de l’alimentació. 

 Si la mare es torna a quedar embarassada durant la lactància materna,  

pot comportar modificacions en la producció i propietats de la llet 

materna. És a dir, petits canvis durant l’alletament del bebè que poden 

provocar la fi de la lactància.  

 Durant la lactància materna, la mare hauria de reduir o evitar el consum 

de cafeïna, ja que si no es consumeix amb moderació el bebè pot 

presentar signes d’estimulació (ulls molt oberts, actiu, insomne o dormir 

poc...) i també pot causar-li còlic* i/o diarrea.  

 Si la mare fuma o inhala el fum d’aquest, augmenta al bebè el risc de 

patir malalties com la Síndrome de la Mort Súbdita del Lactant, 

infeccions respiratòries i de l’oïda, i també redueix la producció de la llet 

materna.  

 És totalment recomanable i molt millor evitar el consum d’alcohol 

durant la lactància materna, ja que si el bebè amamanta després de que 

la mare hagi pres alcohol, els efectes d’aquest es transmetran per la llet 

provocant hores d’insomni al bebè i inhibint possiblement la quantitat i 

producció de llet materna necessàries.  

 El consum de drogues il·legals (cocaïna, èxtasis, heroïna, amfetamines, 

marihuana...) durant la lactància materna provoca greus danys al 

sistema nerviós del bebè podent arribar a la mort, i alhora altera els 

sentits, les emocions i la relació entre mare-fill.   

 Si la mare està infectada de la Sida* i dóna llet materna al seu fill, hi ha 

entre un 10% i 20% de probabilitats de que li transmeti el virus per mitjà 

d’aquest flux.  
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LA LLET ARTIFICIAL 

La llet artificial o industrial és aquell producte alimentari fabricat a base de la llet 

d’alguns mamífers, generalment de la vaca, amb l’addició d’altres ingredients adequats 

per a la seva consumició.  

De llets artificials n’hi ha de moltes varietats, ja que principalment poden provenir 

d’altres mamífers com ara de l’ovella o de la cabra. A més d’emprar aquestes diferents 

provinences de la llet, aquestes es poden mitjançant la seva manipulació amb la llet 

materna constituir una llet adaptada per a aquells bebès que realitzen una lactància 

artificial. Qualsevol circumstància de no poder duu a terme una lactància materna, 

aquestes llets especials o adaptades fan possible que l’alimentació dels nadons no es 

vegi afectada en cap cas.  

Existeixen també llets tractades especialment per a la conservació, com ara les llets 

condensades i llets deshidratades o en pols, essent aquestes últimes utilitzades per a 

una adequada alimentació dels nadons però, emprant un mètode més conservador i 

més fàcil de transportar a diferència de les llets artificials líquides.  

Segons la llei espanyola i el còdex alimentari*, la quantitat de nutrients continguts en 

les llets artificials, tot i haver-hi petites diferències i variacions entre elles, són 

pràcticament similars en totes les marques de fàbrica que existeixen. Afavorint així, 

una alimentació constituïda d’aquells elements essencials i necessaris per al nostre 

organisme.  

 

TIPUS DE LLET ARTIFICIAL 

Existeix una gran varietat de llets fabricades i/o obtingudes industrialment. Hi ha 

fórmules de llets especials que s’utilitzen per a diferents etapes durant l’ infància. 

Aquestes, elaborades a partir de la llet de vaca o de productes de soja modificats 

industrialment, s’empren ja sigui en els casos dels nadons prematurs o de baix pes, en 

els casos d’al·lèrgies i/o intoleràncies, en la presència de diarrees o d’ altres. 

D’aquestes fórmules infantils en distingim tres tipus: 

 La fórmula d’inici: s’utilitza per cobrir i omplir totes les necessitats del lactant 

durant el període de la lactància materna (des de que el nadó neix fins els 4-6 

mesos). Les llets d’inici són completes i equilibrades assimilant la seva 

composició a la de la llet materna.  

Aquestes fórmules es difereixen en llets hipoal·lergèniques (HA), emprades per 

nadons amb intoleràncies o al·lèrgies; llets antiregurgitació (AR), emprades per 

nadons amb regurgitacions*; llets de soja, emprades per nadons al·lèrgics o 
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intolerants a la proteïna de la llet de vaca; llets sense lactosa, emprades per 

nadons intolerants o al·lèrgics a aquesta proteïna, i llets per a prematurs o de 

baix pes.  

 

 La fórmula de continuació: llet de la qual el bebè s’alimenta, juntament amb l’ 

introducció d’aliments triturats o sòlids, des dels 4-6 mesos fins els 12-36 

mesos. Les llets de continuació s’elaboren a partir de la llet de vaca disminuint 

la concentració de proteïnes, extraient part del greix làctic i afegint greix 

vegetal i vitamines.  

A part d’aquests components, també poden ser adherits elements com els 

nucleòtids (milloren la resposta immune i el desenvolupament intestinal), la 

carnitina* (participa en el desenvolupament cerebral, maduració del sistema 

nerviós central i en la composició de membranes cel·lulars), i la taurina* 

(participa en el desenvolupament visual i en la maduració del sistema nerviós 

central). 

 

 Llet junior o de creixement: llet intermèdia entre la de continuació i la de vaca, 

de la qual el bebè s’alimenta a partir dels 12 mesos fins màxim els 3 anys.  

De les llets artificials que el bebès majors de 3 anys comencen a consumir, es poden 

derivar a un sol tipus de llet la qual és utilitzada universalment en l’alimentació dels 

humans:  

 Llet de vaca (en general la més consumida comercialment): llet procedent de la 

femella del bou, la qual s’obté mitjançant un procediment de neteja, 

refredament i pasteurització. La seva consumició es pot emprar tant en els 

bebès majors de 12 mesos com en els adults.  

De la llet de vaca en distingim diverses variacions: 

- Sencera: conté un 30% de greixos propis de la llet de vaca.  

- Semidescremada: conté un 15% de greixos de la llet de vaca, en tant 

que s’ha eliminat una part de la grassa.  

- Descremada: conté un baix contingut de greixos inferior al 5%.  

- Sense lactosa: se li ha eliminat parcial o totalment el contingut de sucre 

o greixos que conté la llet de vaca. 

Hi ha moltes marques comercials que proporcionen diferents variacions de llets 

artificials, ja siguin les de vaca com les infantils adaptades.  

Respecte les marques comercials de llets infantils, les més consumides pels infants de 

Catalunya són les següents:  

(En alguna de les marques, he afegit diversos tipus de llets d’inici com les HA, AR, 

prematurs, de soja o sense lactosa) 



 

49 
 

 

 HERO BABY 

 

  

Hero Baby PREMIUM NUTRASENSE (llet per a lactants - de continuació - de creixement) 

 

 

Hero Baby  NUTRADEFENSE                      ( 1: Inicia  –  2: Avanza  –  3: Progresa ). 

  

 
 

Hero Baby STANDAARD (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-llet de creixement). 
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Hero Baby  PEDIALAC       (1-inici, 2-continuació, 3-creixement).  

 

Hero Baby   PEDIALAC  HA  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

     

Hero Baby PEDIALAC  SIN lactosa, huevo y gluten  //  Hero nanos +12 mesos (llet de 

creixement). 
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 BLEMIL 

 

 

 

 Blemil PLUS  [ORDESA]     (1-Forte, 2-Forte Nutriexpert , 3-Creixement).              

 

       

Blemil  PLUS  AE     [ORDESA]  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació).  //  Blemil 

PLUS  NOCHE  (llet per a lactants nocturns). 

 

  

Blemil  PLUS  AR    (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 
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Blemil  PLUS  AC    (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

 

 

 

Blemil  PLUS  AE   (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

 

 ALMIRÓN 

 

NUTRICIA, Almirón amb FIBRES PREBIÒTIQUES (llet per a lactants – llet de continuació – de 

creixement). 
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NUTRICIA, Almirón ADVANCE   con Pronutra (1: llet per a lactants, 2: llet de 

continuació, 3 i 4: llet  de creixement). 

 

                 

NUTRICIA, Almirón DIGEST / Almirón ADVANCE DIGEST      (1: llet per a lactants, 2: llet 

de continuació). 

 

NUTRICIA, Almirón AR  tractament dietètic  (1: llet per a lactants, 2: llet de 

continuació). 
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NUTRICIA, Almirón Prematuros (llet especial per a nadons prematurs). 

 

NUTRICIA, Almirón Pepti  (1:llet per a lactants, 2: llet de continuació). 

 

 

 

 NUTRIBÉN 

 

Nutribén NATAL (llet per a lactants) / CONTINUACIÓN (llet de continuació) / 

CRECIMIENTO (llet de creixement).  
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Nutribén A.E.        (1: llet per a lactants, 2:llet de continuació) 

          

Nutribén A.E.DIGEST   (1:llet per a lactants, 2: llet de continuació). 

 

Nutribén SOJA  (llet d’inici per a lactants al·lèrgics o intolerants a la lactosa). 

 

 PULEVA 

 

 

Puleva BEBÉ       (1:llet per a lactants, 2: llet de continuació, 3: llet de creixement). 
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Puleva PEQUES  (2: llet de continuació, 3: llet de creixement) // Puleva MAX 

Energía+Crecimiento (llet de creixement +3 anys). 

 

 

 

 

 NESTLÉ 

 

 

 

Nestlé NAN EXPERT      (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-llet de creixement, 

4-llet de creixement +24 mesos). 
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Nestlé NAN EXPERT EXCEL (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

                  

Nestlé NATIVA PROEXCEL  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-llet de creixement). 

 

 

Nestlé NAN EXPERT H.A. HIPOAL·LÈRGIQUES (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 
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Nestlé NAN NIDINA PREMIUM  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-llet de 

creixement, 4-llet de creixement +24 mesos). 

  

 

Nestlé NAN A.R.   (Llet exclusiva per a lactants)  //  Nestlé JUNIOR (llet de creixement 

+3 anys). 

 

 NOVALAC 

      

Novalac LECHE recomenada per pediatres (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-

llet de creixement). 
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Novalac PREMIUM  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-llet de creixement). 

 

     

Novalac AR (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

   

Novalac AC  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 
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Novalac AE (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

 

 ENFALAC 

 

      

 

Enfalac A.R.  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

 

  

Enfalac PREMATUROS  (llet especial per a nadons prematurs) // O-Lac [Enfalac]  SIN 

LACTOSA (llet especial per a nadons intolerants a la lactosa). 
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Enfalac PREMIUM  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

 

 

Enfalac DIGEST  (llet per a lactants amb problemes digestius). 

  

Enfalac PREMIUM LIPIL DHA (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-llet de 

creixement). 
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 BABYBIO 

 

Babybio LECHE BIOLÓGICA LACTANTES  (llet per a lactants) / OPTIMA (llet de 

continuació) / CRECIMIENTO BIO (llet de creixement). 

 

 NUTRILON 

 

 

            

NUTRICIA, Nutrilon PREMIUM  con IMMUNOFORTIS  (1-llet per a lactants, 2-llet de 

continuació, 3-llet de creixement).  

     

NUTRICIA, Nutrilon con IMMUNOFORTIS  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 
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NUTRICIA, Nutrilon CONFORT  (llet per a lactants - llet de fàcil digestió - llet per a 

nadons prematurs). 

 

 SANUTRI 

 

 

Sanutri NATUR  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació, 3-llet de creixement). 

 

Sanutri  AR (llet per a lactants)  //  Sanutri  CONFORT  AC  (llet per a lactants). 
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Sanutri  AC/AE  (1-llet per a lactants, 2-llet de continuació). 

 

D’altra banda, malgrat que trobem una gran quantitat de marques comercials de llets 

artificials, per una qüestió de demanda i consumició, les més emprades en 

l’alimentació de la població de Catalunya i propera a ella són: 

PASCUAL (sencera, semi/descremada) 

 

 

 

 

HACENDADO (sencera, semi/descremada) 
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   LLET NOSTRA (sencera, semi/descremada) 

 

  

PULEVA (sencera, semidescremada A+D, descremada A+D). / PULEVA LECHE ECOLÓGICA 

(sencera, semidescremada, descremada). 

 

 ATO (sencera, semi/descremada) 
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KAIKU (sencera, semi/descremada)  /  KAIKU SIN LACTOSA (sencera, semi/descremada) 

 

 

 

CENTRAL LECHERA ASTURIANA (sencera, semi/descremada) 

 

 

 

 
 

CARREFOUR DISCOUNT (sencera, semi/descremada). 
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GALLEGA (sencera, semidescremada, descremada). 

 

 

MUU (sencera, semidescremada, descremada). 

 

 

  

PRÉSIDENT (sencera, semidescremada, descremada). 
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LA VAQUERA (sencera, semidescremada, descremada). 

 

 

 

CELTA (semidescremada, sencera, descremada). 

 

 

EL CORTE INGLÉS    (sencera, smidescremada, descremada). 
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     EROSKI  (sencera, semidescremada, descremada). 

   

 

RAM  (sencera, semidescremada, descremada). 

  

EL CASTILLO  (sencera, semidescremada, descremada). 
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DELEITE     (descremada, sencera, semidescremada).  

 

 
 

CONDIS   (sencera, semidescremada, descremada). 

 

    

LAUKI   (sencera, semidescremada, descremada). 
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GAZA   (sencera, semidescremada, descremada).  

 

 

          

DIA   (sencera, semidescremada, descremada). 

 

 

 
 

FEIRACO   (sencera, semidescremada, descremada). 
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COVAP  (sencera, semidescremada, descremada). 

 

 

   
 

POLESA  (sencera, semidescremada, descremada). 
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GOURMET  CALCIO (sencera, descremada) /  GOURMET   (sencera, semidescremada, 

descremada).  

 

 

TIERRA DE SABOR  (sencera, semidescremada, descremada). 

 

L’ OCU (Organització de Consumidors i Usuaris), ha qualificat mitjançant un anàlisi 

totes les marques de llet que es comercialitzen a Espanya en una escala de 0 a 100 

punts, en tant  l’ etiquetat, la qualitat química i els valors nutricionals que les 

caracteritzen. De les més de 40 marques de llets  espanyoles, l’ ONU ha senyalat la 

marca Pascual, seguidament de la de Mercadona, la de Consum i la de Muu, com les 

millors marques de llets que es venen a Espanya.  

En la següent taula, es mostren totes les marques de llets (enteres) artificials i 

comercials de tota Espanya la seva qualificació de la qual es situa entre 0-100 punts, 

per tal de poder fer una demostració matemàtica de quines són les millors llets que hi 

ha avui dia al mercat.  
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Análisis de leche entera UHT 

 
Marca 

Tipo de 
leche 

Formato 
analizado 

Precio por envase 
(euros) 

Calificación 
global 

(0 – 100) 

   

 
Pascual 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,72 – 1,03 80 

   

 
Hacendado 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,54 – 0,58 79 

   

 
Consum 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,58 – 0,58 78 

   

 
Kaiku 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,83 – 1,02 77 

   

 
Gallega 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,53 – 0,53 76 

   

 
Deleite 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,75 – 0,75 76 

   

 
Carrefour 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,49 – 0,64 75 

   

 
Muu 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,49 – 0,53 74 

   

 
Dia 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,53 – 0,67 74 

   

 
Covap 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,69 – 0,85 73 

   

 
Auchan 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,48 – 0,59 73 

   

 
Milbona (Lidl) 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,54 71 

   

 
Gaza 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,79 71 

   

 
Xoia 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,8 70 

   

 
Leyma 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,73 – 0,75 70 

   

 
Ato 

Entera 
UHT 

Botella 1.5 
litros 

1,32 – 1,35 70 

   

 
Gurelesa 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,79 – 0,99 69 

   

 
Bomilk (primer 

precio) 
Entera 

UHT 
Brick 1 litro 0,47 – 0,52 68 

   

 
Unide 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,59 67 

   

 
Cremosita 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,59 62 
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Análisis de leche entera UHT 

 
Marca 

Tipo de 
leche 

Formato 
analizado 

Precio por envase 
(euros) 

Calificación 
global 

(0 – 100) 

   

 
Celta 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,67 – 0,89 62 

   

 
Auchan (1 precio) 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,47 – 0,55 61 

   

 
Feiraco 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,74 – 0,99 61 

   

 
Président 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,68 – 0,89 61 

   

 
El Corte Inglés 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,75 – 0,8 57 

   

 
Supersol 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,52 – 0,69 50 

   

 
Lauki 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,73 – 0,85 45 

   

 
Solar 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,51 – 0,55 45 

   

 
Aliada 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,54 – 0,58 42 

   

 
Alipende 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,55 – 0,55 42 

   

 
Central Lechera 

Asturiana 
Entera 

UHT 
Brick 1 litro 0,7 – 0,97 42 

   

 
Eroski 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,5 – 0,59 42 

   

 
Larsa 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,75 – 0,81 42 

   

 
Super 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,54 42 

   

 
Coviran 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,54 – 0,65 41 

   

 
Finessa (Lidl) 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,45 – 0,49 41 

   

 
La Vaquita 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,47 – 0,56 41 

   

 
Altamira 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,84 – 0,91 30 

   

 
Carrefour Discount 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,48 30 

   

 
Condis 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,58 30 

   

 
El Castillo 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,83 – 0,86 30 
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Análisis de leche entera UHT 

 
Marca 

Tipo de 
leche 

Formato 
analizado 

Precio por envase 
(euros) 

Calificación 
global 

(0 – 100) 

   

 
Llet Nostra 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,79 – 0,89 30 

   

 
Puleva 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,74 – 1,39 30 

   

 
Ram 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,69 – 1,11 30 

   

 
Reny Picot 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,77 – 0,79 30 

   

 
Rio 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,59 – 0,82 30 

   

 
Polesa 

Entera 
UHT 

Brick 1 litro 0,45 – 0,56 10 

    

Taula analítica de les llets senceres espanyoles.( Juny- 2011) Pàgina oficial de l’OCU: www.orcu.org  

 

Com a conclusió d’ aquesta taula podem extreure’n una altra, ja que aproximadament 

la meitat de totes les llets espanyoles són considerades de bona qualitat, i poques 

d’aquestes són considerades compra mestra segons els consumidors espanyols.  

Leche entera UHT Calificación  

 Beyena  Buena calidad 

 Campobueno  Buena calidad 

 Carrefour  Buena calidad 

 Celta  Buena calidad 

 Central Lechera Asturiana  Buena calidad 

 Condis  Compra Maestra 

 Dia  Buena calidad 

 Eliges (IFA)  Buena calidad 

 Feiraco  Buena calidad 

 Hacendado (Mercadona)  Buena calidad 

 Kaiku  Buena calidad 

 Larsa  Buena calidad 

 Lauki  Buena calidad 

http://www.orcu.org/
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 La Vaquera  Compra Maestra 

 Llet Nostra  Buena calidad 

 Milsani (Aldi)  Compra Maestra 

 Pascual  Buena calidad 

 Président  Buena calidad 

 Solar de Galicia  Buena calidad 

 Tierra de Sabor Mejor del Análisis  

 

Taula de les 20 millors marques de llets senceres UHT* espanyoles segons l’OCU. Pàgina oficial: 

www.ocu.org . *UHT(Ultra High Temperature)  

 

 La diferència de qualificació i preu entre les llets que es situen a la part superior de la 

primera graella i les que es situen a la part més inferior, no es deu pel nombre de 

vendes per part dels consumidors, sinó per qüestió d’una degradació elevada dels 

aminoàcids i vitamines que constitueixen les llets, per un excés d’estabilitzants i per la 

sobreexposició a processos tèrmics agressius duts a terme durant l’obtenció de la llet. 

A més d’això, la diferència també rau en l’envelliment de la proteïna de la llet, fent que 

algunes de les marques superin qualitativament a la resta ja que aquelles s’allunyen 

d’aquest problema. Tanmateix, totes les marques de llets espanyoles han aconseguit 

una gran millora a nivell de qualitat durant els últims 3 anys, podent garantir en part 

una correcta i adequada alimentació pels adults i els infants.  

 

COMPOSICIÓ DE LA LLET ARTIFICIAL  

Tant la llet materna com la llet artificial, tenen una composició d’ingredients i nutrients 

essencials pels nadons. Tanmateix, existeix una diferència mínima respecte una llet de 

l’altra, ja que al llarg del temps la composició d’aquest producte artificial s’ha anat 

perfeccionant i assemblant cada cop més a la llet materna. Tot seguint uns nivells de 

creixement lineal i ponderat, i tenint en compte altres factors antropomètrics, 

bioquímics i metabòlics, les llets infantils s’han pogut adaptar correcta i adequadament 

per a tots els nens.  

Malgrat que la composició de la llet varia segons la provinença de l’animal, la situació 

de lactància, l’ època de l’any i altres factors, les relacions que hi ha entre les llets 

artificials són molt semblants, tot i que es diferenciïn mínimament segons la manera la 

qual es vulgui alimentar a l’ infant.   

http://www.ocu.org/
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D’aquesta manera, com que la composició és gairebé igual per a totes les llets 

artificials, els elements que les constitueixen són els següents: 

-L’aigua: en proporcions d’un 90% és un dels components principals de la llet 

de vaca.  

-Els hidrolitzats de proteïnes (procedents de la llet de vaca): són bàsics per 

tenir una biodisponibilitat similar a la de la caseïna*, i  en quan el contingut 

energètic la seva proporció d’ aminoàcids essencials ha de ser semblant al de 

la llet materna. 

-Les proteïnes:  les quals són constituïdes majoritàriament per nitrogen, la 

seva concentració en la llet de vaca ronda entre el 3% i 4% (30-40 g/L). 

D’aquestes es diferencien dos grups: la caseïna, que constitueix 

aproximadament el 80%, i el sèrum, que constitueix la resta del percentatge 

(aproximadament un 20%). Dins d’aquests dos grups, es distingeixen 

proteïnes amb funcions antibacterianes, antiinflamatòries, defensores, 

immunològiques i estimulants, de les quals totes són presents també en la llet 

materna.  

-Els lípids: constitueixen d’ entre el 3,5% fins el 6% de la llet de vaca, i són 

aquells que aporten la meitat de l’energia no proteica. D’aquests són els olis, 

com ara el d’oliva o el de soja, els greixos poliinsaturats i els àcids grassos 

essencials (l’àcid araquidònic, l’àcid linolènic i l’àcid linoleic).  

-Els hidrats de carboni: la seva concentració del qual ronda als voltants del 

5%, i formen part de la base proteica de la llet de vaca. Així com la lactosa, 

maltosa, sacarosa, el midó*, fructooligosacàrids i galactooligosacàrids, tots 

dels quals són sucres o derivats de la glucosa*.  

*Midó: és un polisacàrid (unió de molts monosacàrids) del qual constitueix el 

principal component de la reserva dels glúcids.   

-Els minerals: dels quals es troben en un alt contingut de la llet, i són una gran 

font per el creixement que requereixen els lactants. D’aquests en destaquen 

en major proporció el potassi, el calci, el clor i el fòsfor. En menors 

proporcions el sodi, el sofre, el magnesi i petites traces d’altres minerals com 

el ferro, el zinc, el coure, etc.  

Per tal de tenir una mínima idea entre quines proporcions es troben els 

minerals i les vitamines en la composició de la llet artificial, la següent taula 

presenta les concentracions aproximades les quals aporten aquests nutrients:  
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Taula de les proporcions dels minerals (mg/100ml) i vitamines (ug/100ml) que constitueixen la llet 

artificial. Pàgina oficial d’agrobit.com –Secció “Ganadería”-. 

Observant la taula que veureu més endavant, podem comprovar que els principals 

nutrients continguts tant en la llet de vaca com en l’humana, són l’aigua i la lactosa 

(proteïna que aporta gran part de l’energia que proporciona la llet). Tanmateix, encara 

continua existint una certa diferència respecte la composició de totes dues llets. 

 

Taula de la composició  en 100g/nutrient de les llets de tres espècies diferents (vaca, búfal i humana). 

Pàgina oficial d’agrobit.com -Secció “Ganaderia”-. 

A més a més dels nutrients esmentats anteriorment, a les llets artificials se’ls afegeix 

uns components bàsics per a que aquestes es conservin en bones condicions i millorin 

les seves propietats, assegurant alhora que no hi hagi cap pèrdua de confiança en 

comprar-les i de mantenir-les en bones qualitats de la millor manera possible.  

D’aquests components, anomenats principis bioactius, additius i/o conservants, en 

distingim els colorants (riboflavina o lactoflavina*), els prebiòtics (aquells dels quals 

l’organisme no és capaç de digerir però que s’utilitzen com a aliment per a les 

bactèries intestinals pròpies o beneficioses, i alhora ajuden a estimular el sistema 
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immunitari) i els probiòtics (pertanyents a les bifidobactèries* i lactobacils*, són 

emprats per a la conservació del propi aliment i per a la millora de la flora intestinal*).  

*Lactobacils: és un bacteri grampositiu del gènere Lactobacillus amb propietats de 

fermentació de sucres i àcids lactis.  

*Bifidobacteria: és una bactèria grampositiu del gènere Bifidobacterium amb 

propietats d’ajuda en la digestió i la flora intestinal.  

*Flora intestinal: és el conjunt de microorganismes que viuen en l’intestí (tub de 

l’aparell digestiu estès des de l’estómac fins l’ anus.  

*Riboflavina o lactoflavina: és un compost heterocíclic que constitueix una part de la 

vitamina B.  

Algunes d’aquestes substàncies que s’adhereixen a la llet artificial podrien ser 

detergents i/o desinfectants, certs antibiòtics, pesticides o insecticides i diverses 

bactèries, principalment pertanyents a les espècies esmentades anteriorment..  

Malgrat tots aquells elements addicionals, la llet artificial ha de seguir aportant una 

alta qualitat nutricional; no ha de presentar cap tipus de contaminació i ha de garantir 

una bona alimentació per als nadons i als infants.  

 

AVANTATGES I DESAVANTATGES 

La llet artificial, malgrat no ser una còpia idèntica de la llet materna, pot aportar i 

completar totes les necessitats requerides pels nadons i els infants.  

Duu a terme una lactància artificial pot ser causat per qüestions de comoditat, estil de 

vida o problemes mèdics específics. És aquest motiu pel qual no totes les mares volen 

o tenen la possibilitat de realitzar la lactància materna, malgrat que aquesta sigui la 

millor opció nutricional pels infants segons recomanen els experts de la salut.   

Existeixen moltes varietats de llets que conforten una bona alimentació infantil, tot i 

així, també poden comportar certs riscos i/o desavantatges tant pels infants com per a 

les mares.  

Respecte la lactància artificial, existeix una sèrie d’avantatges: 

 Per a la mare: 

 

 Si la mare ha estat operada o intervinguda per cirurgia plàstica, els pits 

no es veurien afectats pel procés d’amamantar, per la producció de llet 
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materna ni tampoc pels possibles problemes fisiològics (inflamacions, 

mastitis, obstruccions...), febre o calfreds que es puguin produir.  

 Durant els primers dies després del part, la mare no ha d’invertir més 

temps en amamantar amb més freqüència ni tampoc a que el bebè 

s’adapti adequadament a les succions del pit.  

 Si el bebè s’alimenta de llet artificial mitjançant el biberó, permet que el 

pare es pugui involucrar en aquesta tasca i comparteixi el vincle 

juntament amb la mare.  

 Si el bebè pren llet artificial, la mare no produirà llet materna, i en cas 

de combinar-les, la mare tampoc no es necessita extreure llet 

contínuament en funció de les presses del bebè.   

 No patirà dolors ni pressions als pits per el cúmul de llet materna.  

 Si durant el període d’alletament, el fill s’alimenta exclusivament de llet 

artificial i la mare es troba malament o té algun tipus de malaltia, 

aquesta té la possibilitat de prendre’s qualsevol tipus de medicament. Ja 

que si ho fa no li provocarà cap tipus de riscos  per a la producció de la 

llet materna ni tampoc per a la salut del bebè.  

 Si la mare decideix complementar amb aigua o altres substàncies al 

bebè durant la lactància artificial, no afectarà ni a la producció de la llet 

materna, ja que aquesta no es realitzarà, ni tampoc a l’alimentació del 

bebè.  

 La mare pot recórrer a qualsevol tipus de mètode anticonceptiu, ja que 

aquest no afectarà a la lactància artificial del bebè. Tanmateix, en el cas 

de que el bebè prengués llet materna combinada amb llet artificial, és 

molt recomanable que la mare no n’utilitzi cap perquè podria afectar a 

la quantitat i qualitat de la llet materna, alterant així molt més la 

combinació entre llet materna i llet artificial.  

 Si la mare decideix duu a terme  únicament una lactància artificial pel 

bebè, la mare no presentarà molèsties o dolor als pits quan mantingui 

relacions sexuals, ja que no impedirà que aquest acte sigui còmode i 

placentari per a la parella.  

 No s’ha de preocupar d’allò que menja o beu pensant en els efectes 

negatius que comportaria en la salut del seu bebè.  

 La mare pot saber i controlar les proporcions quantitatives de llet que el 

bebè està prenent.  

 Permet que la mare pugui tenir més llibertat i mobilitat en la seva vida 

personal i laboral. 

 Possibilita a que la mare pugui realitzar qualsevol tipus de dieta estricta 

o severa un cop hagi nascut el nounat, ja que el procés d’alletament no 

es veurà afectat.   



 

82 
 

 Els problemes d’angoixa i pesadesa que es poden produir durant la 

lactància materna, no són presents durant la lactància artificial. 

 La mare no ha de preocupar-se per reduir o evitar el consum de cafeïna i 

drogues legals (tabac i alcohol), ja que no impedeix que el bebè tingui una 

alimentació correcta i ininterrompuda. 

 

 

 Per al bebè: 

 

 Li aporta tots els nutrients (proteïnes, greixos, hidrats de carboni, 

vitamines i sals minerals) que els bebès amamantats obtenen de la llet 

materna gràcies als suplements que afegeixen a les llet artificials.  

 La llet infantil especialitzada l’ajuda a reduir el risc de patir osteoporosis, 

diabetis, malalties cardiovasculars, hipertensió arterial i obesitat.  

 Necessita alimentar-se amb més freqüència que els bebès amamantats, ja 

que la llet materna conté factors de digestió més ràpids.  

 Si la mare consumeix drogues il·legals (cocaïna, èxtasis, heroïna, 

marihuana...) durant la lactància artificial no provocarà danys greus al 

sistema nerviós del bebè, però sí alterarà relativament la relació i vincle 

entre mare-fill.  

 Si la mare està infectada de la Sida, l’alimentació del bebè no es veurà 

afectada i molt difícilment li possibilitarà vies de transmissió del virus.  

 Si el bebè pren únicament llet artificial se li pot donar altres substàncies o 

aliments, ja que aquests no interrompen en el procés de lactància 

artificial, sinó que ajuden a millorar i a completar la correcta alimentació 

del bebè.  

 Si la mare utilitza qualsevol tipus de mètode anticonceptiu, la lactància 

artificial no es veurà afectada de cap mena ni tampoc el creixement i 

desenvolupament del bebè.  

 El canvi de biberó a farinetes és més fàcil pel bebè a diferència de 

substituir el pit per triturats o sòlids, ja que l’adaptació varia més en 

aquesta última.  

 Pot ajudar mínimament al coeficient intel·lectual del bebè.  

 Si la mare presenta erupcions, herpes* i/o ferides, aquestes no afecten a 

la lactància artificial, a no ser que aquesta es combini amb la lactància 

materna.  
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D’altra banda, també hi ha uns certs desavantatges i/o prejudicis respecta la llet 

artificial: 

 Per a la mare: 

 

 Si el bebè no amamantarà en cap cas, el cos de la mare tindrà més 

dificultats per recuperar-se, ja que no hi haurà cap fenomen el qual es 

nodreixi dels greixos acumulats durant l’embaràs com ho fa el sistema 

d’alletament. 

 Suposa un cert temps i cost econòmic  en comprar biberons i/o llets 

artificials, ja que el preu d’aquestes varia segons si són les bàsiques, les 

variants en pols, les concentrades o les especials (de soja o 

hipoal·lergèniques).  

 Donar llet artificial requereix una prèvia preparació, ja que aquesta no 

sempre està a disposició del bebè com ho està la llet materna. Per tant, 

la mare perdrà un cert temps durant la realització d’ aquest procés.  

 Si la mare té més d’un bebè (bessons, trigèmins, quadrigèmins...) i 

decideix alimentar als seus fills amb llets artificials, li suposarà més feina 

en la preparació i consumició d’aquestes. 

 No es redueix la possibilitat de prevenir les hemorràgies post part, ja 

que el bebè no realitzarà succions al pit per ajudar a una ràpida 

restricció de l’úter.  

 Augmenta el risc d’acumulació de sucre en la sang, ja que la mare no 

baixarà de pes per no realitzar  la lactància materna.  

 Hi ha una major possibilitat de patir fractures dels malucs.  

 La lactància artificial no serveix com a mètode anticonceptiu com ho és 

la lactància materna, ja que aquesta inhibeix l’ovulació.  

 La mare té més possibilitats de patir anèmia degut a la pèrdua de ferro.  

 No tindrà la possibilitat de ser amenorreica durant més temps, ja que la 

lactància artificial no permet espaiar altres possibles embarassos com 

ho fa la lactància materna. 

 El vincle que es crea entre mare i fill durant la lactància artificial no és 

igual que el de la lactància materna, ja que la primera es duu a terme 

amb menys freqüència i no sempre és la mare qui alimenta amb llet 

artificial al bebè.  

 Si la mare no és a casa, ha de portar a sobre tots els estris i utensilis 

(biberó, aigua, escalfador...) necessaris per a la preparació de la llet.    

 Les llets artificials que es prenen en biberó no poden romandre més 

d’una hora fora de la nevera, com tampoc no poden estar més de 24 

hores dins d’ ella. Per tant, la mare ha de controlar el temps el qual 

perduren els biberons tant fora com dins el frigorífic.  

 Per al bebè:  
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 El consum de llets manipulades industrialment poden provocar al·lèrgies 

o reaccions contra les proteïnes de la llet, produint erupcions a la pell, 

asma i/o desordres gastrointestinals (còlics, diarrees...).  

 Si els biberons i les tetines* no han estat rentades després de cada 

pressa de llet i/o les llets que no es conserven en envasos estèrils, 

poden transmetre bactèries al bebè i aquestes produir-li diarrees o 

infeccions.  

 Ja que la llet artificial no proporciona totes les propietats 

immunològiques que estan presents en la llet materna, això comporta 

que el bebè no estigui protegit contra les infeccions i/o malalties dels 

quals defensa  la llet materna.   

 Possibilita al bebè a ser propens a acumular més greixos i a dipositar els 

aliments de forma més gran i més dura que els alimentats amb llet 

materna. És a dir, possibilita un desenvolupament major de les cèl·lules 

adiposes del bebè.  

 La llet artificial no és capaç de reproduir la complexitat i flexibilitat 

canviant que té la llet materna en funció de les necessitats nutricionals 

del bebè.  

 Si el bebè pren llets artificials, aquest possiblement tendeix a patir 

intoleràncies o al·lèrgies a qualsevol tipus d’aliment.   

 La llet artificial es digereix més lentament que la llet materna, ja que 

contenen més caseïna.  

 Li pot produir regurgitacions*, rots, estrenyiment, còlics o diarrees a 

causa d’una mala digestió de la llet.  

 Té més tendència a patir infeccions urinàries i irritabilitat.  

 El pes del bebè pot veure’s modificat, ja que la llet artificial no li 

garanteix el pes ideal com ho fa la llet materna.  
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COMPARATIVA ENTRE LA LLET MATERNA 
I LA LLET ARTIFICIAL DE VACA 

Hem vist que en les explicacions dels apartats anteriors, tant la llet materna com la llet 

artificial, tenen la capacitat d’aportar els nutrients essencials, ja sigui en més o menys 

proporcions, que requereixen els nadons i els infants per tal de dur una correcta i 

saludable alimentació.  

Oferir als nadons menors de 6 mesos una alimentació composta bàsicament de llet 

materna, és avui dia una de les millors recomanacions de l’ OMS i d’altres 

organitzacions de la nutrició i la salut. Malgrat això, hi ha una àmplia sèrie de llets 

artificials de vaca i d’especials adaptades que proporcionen totes les necessitats 

nutricionals, garantint una alimentació òptima i equilibrada gairebé d’una manera 

força pròxima i semblant a la de la llet materna.  

Escollir entre una d’elles, pot ser una decisió molt difícil per a la mare, ja que és la 

principal responsable de conduir al seu fill a un bon creixement i desenvolupament 

mitjançant una correcta i saludable alimentació. Hi ha mares que, malgrat vulguin 

alimentar al seu fill amb llet materna, per una qüestió de salut no poden oferir-se-la. Hi 

ha d’altres que, per qüestions personals o d’estètica, no volen donar la seva llet 

materna. En tant aquestes situacions, el fet d’escollir entre una llet o l’altra varia en 

funció de la mare, del bebè i de la situació social, econòmica i/o emocional de la 

família.  

D’altra banda, totes dues llets es componen principalment dels mateixos elements, tot 

i així presenten certes diferències, ja que la materna prové de l’ésser humà i l’artificial 

prové en aquest cas de la vaca, és a dir, d’un animal mamífer. Respecte aquesta 

variació, la llet materna aporta cèl·lules vives, hormones, enzimes i propietats 

immunològiques que la llet artificial de vaca no es capaç de proporcionar.  

Parlem així d’una diferenciació respecte la composició de totes dues llets per mitjà 

d’una taula comparativa, la qual es pugui apreciar clara i ordenadament les variacions 

proporcionals d’aquestes llets. Cal remarcar també les diferències a nivell de proporció 

entre la primera llet dels primers dies després del part, el calostre, i la llet materna 

madura.  

En la següent taula, he volgut mostrar aproximada i proporcionalment alguns dels 

elements i nutrients més destacats que constitueixen el calostre, la llet materna 

madura i la llet de vaca: 
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Components principals del calostre, la llet materna i la llet artificial de vaca.                

FONT PRÒPIA: informació extreta de múltipes fonts. 

 

 CALOSTRE LLET MATERNA LLET DE VACA 

Aigua (g) 87 87-88 83-88 

Energia(Kcal) 58 67-70 65-69 

Lactosa (g/100ml) 4-5,3 6,5-7,5 4,8-5,1 

Nitrogen total (mg/100ml) 360 171 550 

Nitrogen proteic (mg/100ml) 313 129 512 

Nitrogen no proteic (mg/100ml) 47 42 32 

Proteïnes totals (g/100ml) 2-4,5 0,9-1 3-3,5 

Grasses totals (g/100ml) 2,5-3 3,7-4,2 3,8-4,3 

Caseïna (g/100ml) 0,14 0,25 2,7-2,9 

Hidrats de carboni (g) 5-10 7,1 4,8-6,1 

ß –Lactoimmunoglobulina(%) 0,8 0,3 -- 

α- Lactoimmunogobulina (%) 0,27 0,13 -- 

α- Lactoalbúmina (g/100ml) 0,16 0,26 0,11 

Colesterol (mg/100ml) 27/28 16 12-14 

Lactoferrina (g/100ml) 0,33 0,17 Preses 

Lisocima (g/100ml) -- 0,05 Preses 

Àcids linoleic de la grassa(%)  8,3 6,8 1,6 

Calci (mg/100ml) 23 29-34 120-130 

Magnesi (mg/100ml) 3,4 3-4 12 

Ferro (mg/100ml) 0,7-1,45 0,05-0,1 0,05-0,09 

Fluor (mg) -- 0,07 0,02 

Sofre (mg/100ml) 22 14 -- 

Iode (ng) 12 6-7 9-11 

Clor (mg/100ml) 91 40 32  

Sodi (mg/100ml) 48-57 15/16 95 

Potassi (mg/100ml) 58- 74/132 53-58 89-157 

Zinc (ng) 540 166-220 380 

Coure (ng) 46 35 10-17 

Fòsfor (mg/100ml) 14 14-16 92-96 

Crom (ng) -- 39-67 3/2 

Seleni (ng)  -- 3 9-14 

Manganès (ng) -- 0,5-3 9 

Cendra (mg/100ml) -- 0,2-0,3 0,7-0,9 

Vitamina A (ng) 89 47-57 30-33 

Vitamina K (ng) 0,23 0,21-0,3  0,35-0,4 

Vitamina E (ng) 1280 315 100 

Vitamina D (ng) -- 0,004 -- 

Vitamina C (mg/100ml) -- 43 21 

Vitamina B1 (mg/100ml) -- 0,01 0,03-0,04 

Vitamina B2 (mg/100ml) -- 0,04 0,18 

Vitamina B3 (mg/100ml) -- 0,2 0,1 

Vitamina B6 (ng) 12 28 50 

Vitamina B12 (ng) 200 26 -- 

Beta carotens (ng) 112 23 28 

Immuniglobulina A / IgA  (g/100ml) 0,36 0,10-0,14 0,003 

IgG (mg/100ml) 43 4 -- 
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Com es pot comprovar a la taula, el calostre i la llet materna tenen moltes similituds en 

quant els elements que contenen tot i que es trobin en diferents proporcions. La gran 

diferència es troba entre la llet materna i la llet de vaca. La primera, com a fluid viu de 

l’organisme, conté elements bioactius* irreemplaçables, i per tant, no són presents en 

la llet animal.  

Hi ha una sèrie de diferències entre aquestes dues llets: 

 Les proteïnes i els aminoàcids són propis i específics de cada espècie, i per tant, 

diferents per als humans i per a les vaques.  

 La llet materna permet la formació de petites micel·les* dins l’estómac que 

serveixen per a un buidament gàstric més ràpid per mitjà de l’ajuda d’un 

enzim* (la lipasa). 

 La llet de vaca, ja que té una major proporció de caseïna que de proteïnes de 

sèrum, forma coàguls* o molècules grans dins l’estómac de l’ infant provocant 

una difícil i més lenta digestió, i una possible causa d’al·lèrgia a aliments amb 

els mateixos aminoàcids. 

 La llet humana conté lipases que faciliten la digestió de les grasses i produeix 

lípids antimicrobians (contra els microbis).  

 La lactosa i altres oligosacàrids*, a diferència de la llet materna, es troben en 

una petita quantitat en la llet de vaca.  

 El fet que l’ osmosi*  que provoca la llet de vaca sigui major que la de la llet 

materna, fa que l’ infant posseeixi una major carga renal i que necessiti rebre 

més aigua com a complement de la seva dieta (a diferència de la llet humana 

que no provoca una complementació d’aigua). 

 El contingut de proteïnes de la llet humana és la suficient i la requerida pel 

lactant, la qual és molt diferent a la llet de vaca, que és molt més superior i 

provoca una sobrecàrrega de nitrogen a l’ infant.  

 Malgrat que la llet humana tingui una major quantitat de nitrogen no proteic 

que la llet de vaca, aquest no es transformarà a proteïna perquè la llet materna 

no conté l’aminoàcid encarregat de fer aquesta acció. En canvi, la llet de vaca sí 

el conté, i per tant, si s’intervenen les dues llets, el nitrogen no proteic es 

convertirà en proteïna.  

 Els nens alimentats de llet artificial metabolitzen malament el colesterol, el qual 

serveix per induir el desenvolupament de processos enzimàtics o d’enzims.  

 Els lípids de la llet materna proporcionen una acció antivírica per a l’ infant, 

aporten àcids grassos Omega 3 i 6, i afavoreix al desenvolupament del cervell, 

del sistema nerviós i de la vista.  

 Els àcids grassos de la llet materna són essencials per a les membranes 

cel·lulars i són els precursors de les prostaglandines*, encarregades de les 

inflamacions. La llet artificial, però, conté àcids afegits que són molt escassos. 
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 Alguns aminoàcids que es troben en la llet humana es troben en poca quantitat 

a diferència de la llet de vaca. I això pot provocar una inadequada 

metabolització i una acumulació d’aminoàcids que pot arribar a ser tòxica.  

 La llet materna conté més de 70 diferents àcids grassos de cadena llarga molt 

importants pel desenvolupament del sistema nerviós. La llet de vaca, en canvi, 

té una escassa quantitat d’àcids grassos essencials. 

 Els nadons que s’alimenten de llet materna presenten un major nivell de calci 

que els que s’alimenten de llet adaptada, la qual conté llet de vaca, provocant 

un major risc de hipocalcèmia (menys calci a la sang). 

 La llet materna absorbeix millor el ferro que la llet artificial, fet que provoca un 

menor risc dels lactants a patir anèmia. D’altra banda, la llet artificial pot 

produir petites hemorràgies en el tub digestiu del lactant provocant una major 

pèrdua de ferro.  

 Els àcids nucleics* de la llet materna són molt importants perquè intervenen en 

el creixement i sistema de defensa de l’ infant contra possibles bactèries, virus 

o paràsits*.  

 La lactoferrina es troba en una major quantitat en la llet materna respecte la 

quantitat que es troba en la llet de vaca, característica que provoca un 

avantatge per als nadons amamantats ja que aquesta proteïna inhibeix 

determinades bactèries patògenes o alienes al cos.  

 El nadó que s’alimenta de llet artificial disposa de medis molt limitats per fer 

front als organismes patògens fins que el seu propi organisme no comenci a 

fabricar les seves pròpies IgA . 

 Gràcies a la IgA, els nens amamantats presenten un menor risc a patir 

infeccions de l’oïda i de l’orina.  

 El lisocima, present en poca quantitat en la llet materna però en major 

proporció que en la llet de vaca, contribueix al desenvolupament i 

manteniment de la flora intestinal de l’ infant amamantat a més de ser un 

factor antiinfecciós força important. 

 La lactosa, que es troba en més proporció en la llet materna, és fonamental per 

la prevenció del raquitisme i la producció de un tipus de lípid encarregat del 

desenvolupament del sistema nerviós central.  

 Les hormones de la llet materna ajuden a absorbir molècules molt grans, i la 

concentració plasmàtica* d’hormones es manté estable mentre que la 

concentració en la llet artificial varia produint canvis significatius.   

 En la lactància artificial no existeixen les prostaglandines. Això comporta un 

desavantatge per als nadons que no han estat amamantats, ja que aquesta 

proteïna de la llet materna protegeix i facilita la motilitat* en l’intestí.  

 La llet materna té factors de creixement epitelial a diferència de la llet artificial 

que no en té. 
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 La llet artificial conté quatre vegades més una major quantitat de minerals que 

la llet materna, fet que provoca un major risc a contenir un alt nivell d’urea* en 

nens no amamantats.  

 Un compost que es forma per l’ unió del calci amb un àcid i la caseïna de la llet 

artificial provoca una perforació intestinal en els nadons prematurs no 

amamantats. En canvi, en la llet materna això no succeeix perquè es digereix 

molt fàcilment.  

 L’alta quantitat de lactosa i de vitamina C que conté la llet materna facilita 

l’absorció del ferro, paral·lelament a la baixa concentració de fòsfor i proteïnes 

que també ajuden en aquest procés.  

 

Per remarcar la diferència entre totes dues llets, cal dir que malgrat el correcte 

desenvolupament que proporciona la llet de vaca o les llets adaptades fabricades a 

partir d’aquesta, la llet materna conté components específics de l’espècie humana. 

Com ho són la majoria de lípids, proteïnes i, sobretot les immunoglobulines, molt 

importants per al sistema de defensa dels infants.  

 
EFECTES D’UNA MALNUTRICIÓ INFANTIL 

Anomenen malnutrició a l’excés o dèficit d’aliments o nutrients que afecten a l’estat 

de salut de la persona. En funció d’això, es poden produir diferents trastorns 

nutricionals. 

Anteriorment, hem vist com  es pot dur a terme 

una correcta i saludable alimentació. Malgrat que 

això pugui arribar a ser fàcil de realitzar, no implica 

que tots els infants a dia d’avui puguin dur-la a 

terme, ja que per certes dificultats, com ara 

l’economia familiar o una alimentació inadequada, 

poden provocar uns desequilibris nutricionals que 

perjudiquin l’ etapa de creixement, la qual és molt 

important per a l’ infant perquè li condiciona el 

seu estat de salut i  el desenvolupament futur.  

L’any 2013 es va realitzar un informe nomenat “Síndic de Greuges” de Rafael Ribó que 

tractava sobre la malnutrició infantil a Catalunya i, formulava diverses recomanacions i 

demandes sobre el tema del qual tractava. Segons l’ informació d’aquest document, es 

pot extreure que en l’any anterior va haver aproximadament unes 751 persones 

menors de 16 anys relacionats amb la pobresa i la desnutrició infantil. Deu de les quals 

pateixen circumstàncies personals o socials que les condueixen a una alimentació 
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inadequada sense patir cap tipus de malaltia; noranta-una persones pateixen malalties 

de desassimilació d’aliments; noranta-cinc infants viuen en una situació de pobresa 

extrema, i la resta (555 persones) viuen en una difícil situació econòmica, és a dir, amb 

baixos ingressos.  

Segons aquest informe, es distingeixen dos diagnòstics*: els infants amb factors de risc 

per una alimentació inadequada i els infants amb desnutrició* degut a malalties que 

dificulten l’assimilació d’aliments.  

Atenent a aquesta informació, es pot concloure que la malnutrició infantil existeix, i 

que per tant, no sempre és possible mantenir una correcta i saludable alimentació en 

tant que la vida i/o la situació familiar per a cada infant és molt diferent.  

De causes que desenvolupin aquest factor de malnutrició n’hi ha moltes, com ara per 

un dèficit d’hàbits, per dietes poc saludables o per dificultats econòmiques.  

Per exemple, hi ha pares que actuen de manera incorrecta a l’hora d’ oferir als seus 

fills productes industrials de rebosteria o de menjar ràpid, o bé que els àpats o varietat 

d’aliments no sigui la més adequada, completa i equilibrada.  

D’altra banda, en funció de les diferents classes socials (alta, alta mitjana, mitjana, 

mitjana baixa i baixa), hi ha infants més afavorits socialment respecte d’altres. Això 

comporta una destacada diferenciació davant l’alimentació, ja que aquells que 

pertanyen als grups socials més desfavorits tenen més tendència a consumir aliments 

menys saludables i, a patir malalties alimentàries com per exemple l’obesitat, 

considerada un dels principals problemes de salut en els infants d’avui dia.  

Per tal de poder veure amb claredat aquest fet, en la següent font es mostra la 

tendència a patir obesitat depenent del grup social el qual pertanyin els infants. 
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Font extreta de la pàgina oficial www.ara.cat . 

 

  TIPUS DE MALNUTRICIÓ I ELS SEUS EFECTES  

 
Un dels grans efectes de la malnutrició és la mortalitat, ja que és el problema més greu 

que pot provocar un determinat tipus de malnutrició per una alimentació inadequada 

en casos molt extrems. Tanmateix, hi ha diferents tipus de malnutrició que provoquen 

determinats efectes no tant radicals com la mortalitat:  

 

 Alimentació deficitària: fa referència a aquella que manca d’algun tipus 

d’aliment o nutrient en la dieta alimentària.  

D’aquest tipus, en trobem diferents malalties o trastorns alimentaris: 

 

- La desnutrició, que pot ser crònica o de llarga durada (provoca un retard de 

creixement), aguda moderada (es manifesta amb un menor pes respecte 

l’altura), aguda severa (molt baix pes respecte l’altura i condiciona la vida 

de l’infant amb un alt risc de mortalitat). 

 

http://www.ara.cat/
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Causes de la Desnutrició  infantil.   FONT: extreta de la pàgina oficial www.dietistasnutricionistas.es . 

 

 

- La desnutrició per carència de vitamines i minerals (micronutrients), que es 

pot manifestar amb fatiga, menys capacitat d’aprenentatge o d’immunitat. 

Per exemple, si un nen té dèficit de vitamina A és molt probable que aquest 

sigui més propens a les infeccions, a un augment del risc de ceguera i que 

pateixi danys a la pell, a la boca, a l’ estómac o al sistema respiratori. 

Un infant amb dèficit de ferro i àcid fòlic pot patir anèmia, danya-li el 

sistema immunològic contra les infeccions, reduir la capacitat 

d’aprenentatge i desenvolupament motor, i disminuir la capacitat mental i 

física.  

Un altre dèficit molt important és el del iode, ja que durant l’embaràs pot 

provocar efectes negatius sobre el desenvolupament neurològic del fetus i 

disminuir les seves funcions cognitives. A l’ infant, a més a més, li pot 

provocar una menor capacitat de caminar, d’escoltar i del seu 

desenvolupament intel·lectual. D’aquesta manera, si l’ infant pateix una 

desnutrició per deficiència de iode, està comprovat que la seva capacitat 

cognitiva i memorial espacial empitjorarà en el seu aprenentatge i 

rendiment escolar.  

http://www.dietistasnutricionistas.es/
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Per tant, evitar la desnutrició durant l’embaràs i els primers anys de vida 

d’un nadó és molt important, ja que durant aquest període de temps és 

fonamental mantenir una correcta alimentació per assegurar positivament 

el desenvolupament bàsic i intel·lectual de l’ infant que el condicionarà per 

tota la seva vida.  

 

- L’ atrèpsia, que consisteix en la deshidratació (falta d’aigua) i debilitat de     

l’ infant, causada per problemes dietètics, diarrees o  malalties 

fisiològiques. 

Normalment, quan es pateix aquesta desnutrició és signe d’una possible 

causa mortal.  

 

- La distròfia, que és un trastorn de la disminució en volum dels òrgans o 

teixits de l’organisme i, de la pèrdua de les capacitats per realitzar les 

funcions del cos. 

Aquest desordre progressiu dels teixits orgànics és hereditari i es manifesta 

inicialment amb retards de desenvolupament, pèrdua de l’equilibri, i 

posteriorment una debilitat dels músculs i un augment de problemes 

respiratoris i cardíacs.  

 

 Sobrealimentació: aquella que es basa en un excés d’aliments i/o d’energia.  

 

- L’obesitat, la més destacada en la majoria 

dels infants dels països desenvolupats, és una 

malaltia d’acumulació excessiva de greix 

corporal.  

Si un infant pateix aquesta malaltia podria 

tenir problemes relacionats amb l’ 

hipertensió arterial, la diabetis, malalties 

cardiovasculars o respiratòries, alteracions 

ortopèdiques amb fàcil fatiga, problemes 

dermatològics i psicosocials, o un alt nivell de 

colesterol* i triglicèrids en l’organisme.  

En alguns casos, aquesta malaltia podria 

arribar a provocar problemes psicològics o depressió per angoixa i 

inseguretat de si mateix. Però, durant els 3 primers anys de vida, no és molt 

comú que un infant presenti aquests efectes, ja que no pot ser 100% 

conscient que pateix aquesta malaltia.  

D’obesitat, per això, no només ens referim a la nutricional, sinó que també 

trobem una obesitat secundària relacionada a malalties neurològiques, 

polimalformatives* o relacionades amb les glàndules endocrines*. 
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- L’ hipervitaminosi, és a dir, una patologia produïda per un consum excessiu 

de vitamines per a l’organisme.  

Normalment, és deguda a una ingesta de complements vitamínics enlloc de 

consumir aliments naturals que continguin un alt nivell de vitamines.  

Aquest excés vitamínic pot ser per una alta acumulació de vitamina A, D o E. 

En cas de la vitamina A, podria provocar símptomes com vòmits, dolor als 

ossos, visió borrosa, cefalea* o fins i tot, en cas extrem podria suposar 

l’aparició d’un tumor cerebral.  

Si es tracta d’un excés de vitamina D, els símptomes serien molt semblants 

a un excés de calci en l’organisme. Així, podent provocar nàusees, 

cansament o debilitat i també mals de cap. 

I si resulta ser una acumulació de vitamina E, probablement es produeixin 

trastorns hepàtics* molt importants.  

 

 Alimentació de desassimilació o assimilació deficient: 

 

- Anèmia, deficiència de glòbuls vermells en sang i baixa concentració 

d’hemoglobina*. Normalment és causada per un dèficit de ferro, però 

també pot ser per un altre símptoma derivat d’un determinat trastorn.  

Els símptomes de l’anèmia són una fatiga muscular o cansament, pal·lidesa, 

alteració de la visió, cefalees o vertigen, problemes cardíacs i respiratoris, i 

alteracions renals o digestives.  

La insuficient concentració de ferro pot alhora contribuir a una major 

absorció de plom, augmentant d’aquesta manera el risc de patir problemes 

d’aprenentatge i comportament.  

 

- La malabsorció o dificultat per absorbir certs nutrients d’alguns aliments. 

Aquesta, pot ser per una absorció insuficient de l’aliment en si o per una 

deficient captació de sucres, greixos, proteïnes o vitamines. 

Els símptomes poden ser còlics o gasos, femtes grans, diarrees, pèrdua de 

pes, atrofia* muscular i un possible retard en el creixement.  

Com a conseqüència, pot provocar anèmia, dipòsits biliars (en la vesícula 

biliar*) i renals (en el ronyó), osteoporosis* i una deficiència vitamínica.  

 

- Kwashiorkor  o deficiència de proteïna en l’alimentació. Aquest tipus de 

desnutrició no és gairebé comú en els països desenvolupats, sinó que és 

més freqüent en els països pobres i subdesenvolupats.  

Els seus símptomes són determinats canvis en la coloració epitelial i 

dermatitis, diarrees, baix pes i poca massa muscular, fatiga i apatia, 

irritabilitat, augment d’infeccions i inflamacions de l’abdomen.  
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Aquesta insuficiència proteica pot provocar un estat de “shock”, 

discapacitat física i mental crònica o, fins i tot arribar a l’estat de coma.  

 

- Marasmus o deficiència energètica o calòrica en l’alimentació. Com en la 

deficiència esmentada anteriorment, és més comú trobar-se casos d’aquest 

tipus de desnutrició en països subdesenvolupats o en situació de pobresa.  

Malgrat que no es coneix molta informació sobre aquest trastorn, el 

símptoma més destacat i conegut és l’augment del nombre i de la gravetat 

d’infeccions, com ara la gastroenteritis, el xarampió, la tuberculosis, etc.  

Aquesta deficiència energètica i proteica en una proporció més petita, pot 

provocar un retard mental, fibrosis quística*, malignitat, problemes 

cardiovasculars i renals, aparició de tumors i malalties neurològiques.  

 

 Trastorns nutricionals (causats per malformacions, ferides o desús d’algunes 

parts del cos): 

 

- El restrenyiment, una dificultat de defecar molt habitual en els infants, 

degut a una falta de consum de fibra i aigua. Malgrat això, no és molt 

perjudicial ja que acostuma a durar molt poc temps.  

Aquest, pot provocar sovint dolor a l’abdomen, ferides o irritacions de l’ 

anus i l’aparició de diverticles*. 

 

- Anorèxia o trastorn alimentari basat en la pèrdua de pes. No és gaire 

freqüent en els infants en comparació dels adolescents o adults. Tanmateix, 

en cas de patir aquest trastorn, els símptomes més destacats són una 

pèrdua de la fortalesa òssia o atrofia*, reducció de la massa corporal, 

sensibilitat, pell seca i disminució de la capacitat de memorització.  

 L’anorèxia pot provocar una disminució de glòbuls blancs o leucòcits*, una 

greu deshidratació, càries i reducció de l’esmalt, problemes tiroïdals*, 

debilitat òssia i convulsions*.  

Sovint, l’anorèxia va acompanyada de la bulímia, que és una malaltia la qual 

consisteix a consumir excessivament aliments i posteriorment vomitar per 

perdre pes. Aquesta malaltia és més comuna en l’adolescència o en 

l’adultesa, ja que en els infants de 0 a 3 anys és gairebé impossible. Malgrat 

això, els infants sí que poden patir anorèxia per possibles factors 

condicionants.  

 

Un cop se sap quins són els tipus i les possibles conseqüències que pot provocar una 

alimentació incorrecta i/ o desequilibrada durant la infància, he volgut realitzar dues 

taules per tal de poder classificar les possibles malalties o trastorns que es poden 

produir segons la deficiència o excés de nutrients que provoquen en l’organisme.  
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FONT PRÒPIA: informació extreta de vàries fonts. (Especialment la pàgina oficial de 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/  

DEFICIÈNCIA DE ... CONSEQÜÈNCIES 

Energia Marasme o atròfia 

Àcid grassos saturats Disminució hormones sexuals 

Greix o lípid Malabsorció de vitamines liposolubles* 

Greix Omega 3 Malalties cardiovasculars 

Proteïnes Kwashiorkor 

Sodi Hipoproteinèmia* 

Ferro Anèmia 

Iode Goll*, hipotiroïdisme* 

Calci Osteoporosi, arítmia cardíaca, espasmes (dels carps*, de la laringe...), 
tetània* 

Magnesi Hipertensió 

Potassi Arítmia cardíaca, paràlisi hipokalèmica* 

Vitamina A Ceguesa, baix nivell de testosterona, xeroftàlmia* 

Vitamina B (1,2,3,12) Beri-beri*, esquerdes epitelials, úlceres* de la còrnia, pel·lagra*, 
anèmia perniciosa* 

Vitamina C Escorbut* 

Vitamina D Raquitisme o deformació dels ossos 

Vitamina E Trastorns nerviosos 

Vitamina K Hemorràgies  

EXCÉS DE... CONSEQÜÈNCIES 

Energia Obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars 

Monosacàrids Diabetis i obesitat 

Polisacàrids Obesitat 

Àcid grassos trans i saturats  Malalties cardiovasculars 

Àcid grassos insaturats Obesitat 

Greix Malalties cardiovasculars 

Greix Omega 3 Hemorràgies, sagnia* 

Greix Omega 6 Malalties cardiovasculars, càncer  

Colesterol Malalties cardiovasculars 

Proteïnes Inanició o gana del conill* 

Sodi Hiperproteinèmia*, hipertensió 

Ferro Cirrosi*, cardiopatia 

Iode Goll, hipotiroïdisme 

Calci Fatiga, depressió, anorèxia, nàusees, vòmits, pancreatitis, 
constipació, poliúria* 

Magnesi Nàusees i vòmits, debilitat o sensibilitat, hipotensió, 
problemes respiratoris 

Potassi Paràlisi hipokalèmica, palpitacions 

Vitamina A Hipervitaminosi, cirrosi, calvície o pèrdua de cabell 

Vitamina B3 Arítmia cardíaca, dispèpsia*, problemes de naixença  

Vitamina C Diarrees i deshidratació 

Vitamina D Hipervitaminosi, deshidratació, constipació, vòmits 

Vitamina E Hipervitaminosi, anticoagulació*  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
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BLOC PRÀCTIC 

INTRODUCCIÓ 

 

Com a part pràctica del treball, vaig creure convenient dur a terme dues entrevistes 

amb preguntes íntimament relacionades però, alhora diferents pel fet de correspondre 

a diferents professions de l’àmbit de la salut, concretament, en el de pediatria i la 

nutrició infantil.  

 

D’aquesta manera, les qüestions per a totes dues entrevistes estan formulades per 

resoldre els dubtes que em van anar sorgint durant el treball i, a més a més, per 

concretar i comparar les respostes d’aquestes preguntes amb els continguts apresos 

de la part teòrica.  

 

D’altra banda, vaig decidir realitzar enquestes poblacionals sobre l’alimentació de la 

mare i dels fills per poder analitzar i certificar, segons els continguts de la part teòrica i 

de les respostes de les entrevistes, l’ informació cercada i els coneixements que he 

anat adquirint al llarg d’aquest projecte.  

 

Primerament, he volgut mostrar les qüestions de les entrevistes sense resposta, per tal 

que es pugui veure amb claredat i comprensió la diferencia entre totes dues 

entrevistes. Posteriorment, les he presentat amb totes les respostes.  

Seguidament, mostro una recollida de dades i dels gràfics més rellevants de les 

enquestes poblacionals, juntament amb un petit comentari per a cada franja d’edat.  

 

Finalment, he volgut fer a nivell general una breu conclusió respecte els resultats de 

les enquestes, per poder simplificar i destacar aquelles  dades que són importants per 

comprendre i observar la realitat del que succeeix avui dia davant l’alimentació infantil 

i el paper dels pares, especialment el de la mare.  
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ENTREVISTES 

EN L’ÀMBIT DE PEDIATRIA 

(PREGUNTES DE L’ENTREVISTA) 

1. Què és una dieta equilibrada per un nadó? 

 

2. Si un nadó no s’alimentés els primers mesos de vida de llet materna, podria 

ser que aquest fos més propens a patir qualsevol tipus de malaltia 

patogènica? 

 

3. Si un nadó és al·lèrgic als làctics, com es pot alimentar per tal de que la seva 

alimentació sigui l’adequada i perquè aquest fet no sigui un inconvenient pel 

desenvolupament del cervell? 

 

4. Si per qualsevol motiu no fos possible alimentar durant els primers mesos al 

nadó amb la llet de la mare i ho fes amb altres productes alimentaris, el 

resultat a nivell neurològic seria el mateix que amb el de la llet materna? 

 

5. És absolutament necessari alimentar de llet materna als nadons? Per què? 

 

6. Si la mare no ha tingut una bona alimentació durant l’embaràs, aquesta 

podria provocar al seu fill o filla algun tipus de malaltia relacionada amb el 

cervell? Com quines? 

 

7. Una dieta inadequada en nadons pot  afectar en el desenvolupament i 

funcionament neurològic? Com es manifestaria? 

 

8. Com es dóna el desenvolupament neurològic en els primers anys de vida d’un 

infant? 

 

9. Quines són les conseqüències d’una falta o excés d’aliments en els bebès? 

Com es podria millor i/o evitar? 

 

10. És possible millorar els efectes negatius produïts per una alimentació 

incorrecta a nivell de desenvolupament i/o funcionament del cervell en un 

infant? Com es podria fer si es donés aquest cas? 

 



 

99 
 

11. En són conscients els pares de que una dieta inadequada pels nadons pot 

provocar problemes neuronals? Què es pot fer per a que els pares siguin 

conscients? 

 

12. Avui dia, la majoria de pares els fills dels quals tenen un problema neurològic, 

es poden permetre econòmicament una solució davant aquest problema? 

 

13. Si un bebè té una alimentació adequada, però una incorrecta hidratació, pot 

comportar problemes en el funcionament i desenvolupament cerebral? 

 

14. Es coneix algun cas extrem en el qual un bebè no hagi pogut sobreviure per 

haver patit una malaltia neurològica causada per una dieta inadequada?  

 

15. Hi ha aliments o productes especials que fan del cervell un millor 

desenvolupament i funcionament? Quins? 

 

16. Si un nadó té probabilitats de patir una malaltia neurològica hereditària, es 

pot agreujar si aquest té una alimentació incorrecta? Per què? 

 

17. Pot un nadó presentar dificultats d’aprenentatge fins a la infantesa per una 

dieta inadequada durant els seus primers anys de vida? Per què? 

 

18. Si un infant pateix una malaltia causada per una alimentació incorrecta, què 

és més fàcil que aquesta malaltia afectés al desenvolupament físic o 

neurològic? En quin dels dos casos és més problemàtic? Per què? 

 

19. Que un nadó o infant dugui una vida saludable i estable és fàcil o difícil? Com 

es podria dur a terme de manera correcta i senzilla? 

 

20. El coeficient intel·lectual d’un infant es veu afectat per la dieta que hagi pres 

en els seus primers anys de vida? Com els afecta? 
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L’alimentació inadequada durant la 1a infància (0-3 anys) 
comporta conseqüències negatives per a la salut de la 
persona 

 

 

 

NOM:  Raquel Monfort       

DADES PROFESSIONALS: Pediatra de la Clínica de 

Molins de Rei.    

 

 

 

 

1. Què és una dieta equilibrada per un nadó? 

Una dieta equilibrada i saludable és aquella que porti els components ideals 

d’hidrats de carboni, greixos i proteïnes. Sense que en cap d’aquestes tres 

branques hi hagi un excés o dèficit perquè poden comportar greus problemes.  

 

2. Si un nadó no s’alimentés els primers mesos de vida de llet materna, podria 

ser que aquest fos més propens a patir qualsevol tipus de malaltia 

patogènica? 

Sí, moltes. I cada cop està més demostrat que el nadó que pren llet materna té 

menys tendència a l’obesitat, està més protegit contra qualsevol tipus de 

càncer en edat adulta i la diabetis, també de problemes psicològics depèn de 

com s’enfoqui la situació i evidentment, protegit sobre totes les malalties 

infeccioses quan es troba en contacte amb altres nens. Per exemple, els 

refredats, les otitis, etc. El nen té més defenses i , per tant, està més protegit.  

I a més a més, si pren llet materna se li desenvolupa millor la mandíbula i totes 

les dents de llet materna.   

 

3. Si un nadó és al·lèrgic als làctics, com es pot alimentar per tal de que la seva 

alimentació sigui l’adequada i perquè aquest fet no sigui un inconvenient pel 

desenvolupament del cervell? 

Al·lèrgia a la llet de la mare és impossible, no existeix. Ara bé, que sigui al·lèrgic 

a les proteïnes de la llet de vaca, de la llet artificial de pot fabricada a nivell de 

laboratori, sí que el nadó pot ser al·lèrgic. Aleshores, hi ha fórmules especials 

que retiren les proteïnes i tot ho solucionen a nivell de laboratori. Per exemple, 

hi ha llets de pot que porten tots els àcids grassos d’omega; els lcPUFA, àcids 

grassos de cadena mitja que afavoreixen el desenvolupament de les neurones, 
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etc. És a dir, que a nivell de laboratori ja intenten aportar a la llet de pot tot el 

que faci falta per al nadó.  

 

4. Si per qualsevol motiu no fos possible alimentar durant els primers mesos al 

nadó amb la llet de la mare i ho fes amb altres productes alimentaris, el 

resultat a nivell neurològic seria el mateix que amb el de la llet materna? 

No. Hi ha estudis molt recents basats en la comparació d’alimentació dels nens 

amb llet materna i llet artificial durant els primers mesos de vida que ho 

demostren. Es considera que durant els primers mesos de vida ja hi ha moltes 

connexions neuronals que ja estan fetes, però que durant aquests sis mesos si 

s’han alimentat amb llet materna, s’ha vist que a nivell de rendiment escolar a 

través de tests d’intel·ligència són superiors a aquells que s’han alimentat de 

llet artificial. A part de tot allò que és psicològic, a nivell d’intel·ligència sí són 

millors els de llet materna.  

 

5. És absolutament necessari alimentar de llet materna als nadons? Per què? 

Sí. Perquè afavoreix un millor desenvolupament neurològic, oftalmològic, 

menor risc de malalties (càncer, obesitat, diabetis i altres), millor 

desenvolupament psicològic i major intel·ligència emocional. Per això, és molt 

recomanable donar la llet materna. Aquelles mares que estan amb el dubte de 

donar-li o no per qualsevol problema, és molt important per part d’un pediatra 

intentar ajudar a que comencin o continuïn amb llet materna. A més a més,  hi 

ha llets mixtes, que són aquelles que contenen algunes proporcions de llet 

materna i unes altres de biberó, que també són útils per donar llet materna 

sense mamar per tal de que no hi hagi cap inconvenient per a la mare o al 

nadó.  

 

6. Si la mare no ha tingut una bona alimentació durant l’embaràs, aquesta 

podria provocar al seu fill o filla algun tipus de malaltia relacionada amb el 

cervell? Com quines? 

En principi no. A no ser que la mare hagi fet un abús de substàncies tòxiques 

com seria l’alcohol o drogues com el cànnabis. Però, si la mare no ha tingut una 

bona alimentació, com per exemple que ha menjat molts pastissos o altres 

greixos, més o menys l’organisme ho pot equilibrar. És a dir, al fetus no li 

passes l’aliment en sí sinó allò que tu has metabolitzat. Si la mare té molt de 

colesterol, no significa que el bebè tingui colesterol. Simplement, el bebè 

podria patir alguna malaltia neurològica si hi ha hagut la presència de 

substàncies nocives o tòxiques durant l’embaràs.  

 

 

 



 

102 
 

7. Una dieta inadequada en nadons pot  afectar en el desenvolupament i 

funcionament neurològic? Com es manifestaria? 

La dieta per un nadó, segons les recomanacions de la OMS (Organització 

Mundial de la Salut), de la Societat Espanyola de pediatria i segons unes pautes 

de l’hospital de Sant Joan de Déu, és aquella en que al nadó no se li ha de donar 

cap tipus d’aliment que no sigui la llet materna o artificial fins els sis mesos, i a 

partir d’aquí, alimentació. Per tant, alimentació inadequada per sota dels sis 

mesos no hi ha. Per sobre dels sis mesos, l’alimentació ha de ser variada 

començant amb els cereals, i posteriorment la verdura, la carn, el peix, la 

fruita... Òbviament, si hi ha carència d’algun d’aquest tipus d’aliment, per 

exemple, ja no parlant dels aliments sinó de les vitamines o de la glucosa, 

aleshores sí que afecta al desenvolupament i funcionament del cervell. I la 

manifestació dependria d’allò que hi ha carència. Per exemple, si hi ha una falta 

d’hidrats de carboni i energia, aleshores és un nen més apàtic i sense força. Per 

contrari, si menja un excés de sodi el nen és més irritable. Tot depèn segons la 

ingesta dels aliments.  

 

8. Com es dóna el desenvolupament neurològic en els primers anys de vida d’un 

infant? 

Des de l’embaràs el cervell ja es comença a desenvolupar, és a dir, el cervell va 

creixent de grandària poc a poc,  però va desenvolupant-se a base de les 

connexions neuronals. Els reflexes o forçar la musculatura per començar a 

asseure’s o a caminar entre els sis i nou mesos són fets que ja vénen 

determinats i que consten d’un procés evolutiu. Un bebè amb un mes somriu i 

et mira, amb tres mesos riu i et segueix amb la mirada, diguem que és un 

període progressiu i gradual. Hi ha fets que poden posar-te en alerta, per 

exemple, si un nen amb nou mesos no s’asseu o amb divuit mesos no camina 

s’ha de vigilar i controlar perquè pot haver-hi algun problema. Però, el 

desenvolupament neurològic és molt evolutiu i determinat.  

 

9. Quines són les conseqüències d’una falta o excés d’aliments en els bebès? 

Com es podria millor i/o evitar? 

Per exemple, amb una falta de la vitamina A i B els nens tenen tendència a una 

pell molt seca, a que les ferides costin molt més de cicatritzar, o en els països 

del tercer món que tenen tendència a la ceguesa. Un altre exemple, com un 

excés de fluor, provoca unes dents hiperfluorades, és a dir, les dents no són del 

tot blanques sinó que són d’un color grisós amb taques. També, a diferència de 

llet materna que té una composició ideal d’hidrats de carboni, greixos i 

proteïnes, la llet de vaca artificial té més greixos i, per tant, aquells nens que 

s’alimenten d’aquesta tenen tendència a ser més grassonets o a ser obesos 

durant la infància. Un altre exemple, com ara un excés de proteïnes pot 
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provocar una sobrecàrrega al ronyó podent causar problemes amb el temps, 

com ara una difícil filtració o un mal funcionament d’aquest.  

Aleshores, aquestes conseqüències es podrien millorar amb una alimentació 

que equilibri les quantitats ingerides de nutrients amb excés o carència.  

 

10. És possible millorar els efectes negatius produïts per una alimentació 

incorrecta a nivell de desenvolupament i/o funcionament del cervell en un 

infant? Com es podria fer si es donés aquest cas? 

Sí. Fins els dos primers anys de vida encara estem fent moltes connexions 

nervioses que ens serviran posteriorment, i després en la vida adulta ja és més 

difícil fer camins nous ja que anem perdem aquelles neurones que no fem 

servir.  Per exemple, hi ha malalties que es diuen malalties congènites del 

metabolisme, que consisteixen en la falta d’alguna substància que si no 

s’incorpora a la dieta, aquell nen pot tenir retard mental o fins i tot pot morir. 

D’aquesta manera, si aquesta substància específicament s’incorpora en la dieta 

amb certs aliments, el nen podrà ser normal neurològicament.  

S’ha vist que l’autisme, per exemple, depèn del tipus d’aquesta malaltia, poden 

respondre a una alimentació més rica amb omegues. També se n’ha parlat de la 

dieta del càncer, en que algunes persones que pateixen determinats càncers 

han pogut aturar-lo o millorar-lo amb una dieta determinada guiada per 

especialistes. És a dir, malgrat que encara s’estigui estudiant s’ha comprovat 

que amb un tipus concret i específic d’alimentació, el funcionament i el 

desenvolupament del cervell pot millorar.  

 

11. En són conscients els pares de que una dieta inadequada pels nadons pot 

provocar problemes neuronals? Què es pot fer per a que els pares siguin 

conscients? 

No, gens. Ningú es qüestiona si és més bona la llet de vaca o de cabra, si és 

millor una dieta més rica en hidrats de carboni d’absorció lenta o ràpida. És 

evident que tothom sap que els dolços en excés no són bons, però ningú es 

preocupa si els aliments que prenen els seus fills poden provocar alguna 

malaltia relacionada amb el cervell. I perquè els pares en siguin conscients, això 

depèn més dels anuncis, les notícies, la societat, etc. Tots els dietistes i 

nutricionistes fan el que poden, però l’ambient fa que l’opinió dels pares canviï.  

 

12. Avui dia, la majoria de pares els fills dels quals tenen un problema neurològic, 

es poden permetre econòmicament una solució davant aquest problema? 

Depèn de quin problema neurològic, hi ha gent que els és igual els diners. Pares 

o familiars que paguen el que sigui i on sigui. Hi ha gent que per desgràcia no té 

aquesta sort, i aleshores segueixen els circuits del que és la medicina pública. 

Per sort nostra, a Sant Joan de Déu hi ha un equip de neuròlegs boníssim, ja 
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que és un dels millors hospitals de Catalunya i Espanya. Els pares, sigui a nivell 

de seguretat social o privat, sí que intenten posar una solució. Aleshores, en 

aquest cas sí que es preocupen molt més per la dieta dels fills i s’informen de 

com poder-la millorar amb l’ajuda de professionals.  

 

13. Si un bebè té una alimentació adequada, però una incorrecta hidratació, pot 

comportar problemes en el funcionament i desenvolupament cerebral? 

Primerament, una deshidratació comporta que el nen estigui molt irritable i 

que es manifesti amb molts plors, és a dir, que les neurones tinguin set i 

necessitin hidratació. El segon pas, seria que el nen es trobés molt cansat 

entrant seguidament en una fase d’apatia sense poder moure’s. El següent pas 

ja són les compulsions, després un edema cerebral i, finalment la mort.  

El cervell és fàcil que detecti el començament de deshidratació, ja que tots 

necessitem la nostra composició d’aigua que ens pertoca, i és molt difícil que 

un nen es deshidrati ja que no és habitual que això succeeixi.  

 

14. Es coneix algun cas extrem en el qual un bebè no hagi pogut sobreviure per 

haver patit una malaltia neurològica causada per una dieta inadequada?  

Personalment, crec que en el nostre medi no s’ha vist aquest cas tant extrem.  

 

15. Hi ha aliments o productes especials que fan del cervell un millor 

desenvolupament i funcionament? Quins? 

Sí. Sobretot el tema dels àcids grassos omega 3, 6 ó 9, van molt bé perquè són 

més liposolubles i ajuden al desenvolupament del les neurones. Estan presents 

especialment en el peix blau i els fruits secs, i òbviament en la llet materna.  

 

16. Si un nadó té probabilitats de patir una malaltia neurològica hereditària, es 

pot agreujar si aquest té una alimentació incorrecta? Per què? 

Depèn del tipus de malaltia. Hi ha malalties neurològiques, com ara la 

neurofibromatosis hereditària que no té res a veure amb l’alimentació, ja que 

els efectes són relacionats amb l’estructura i la formació dels teixits del cervell. 

Aleshores, per molta dieta adequada que es prengui, aquesta malaltia no es pot 

solucionar. Però, si la malaltia neurològica està relacionada amb l’alimentació, 

com per exemple un dèficit de vitamines o un cúmul de crom al cervell, de 

coure (malaltia de Wilson) o de ferro (hemocromatosis), pot empitjorar tant 

amb una dieta inadequada com pot millorar al llarg del temps amb una dieta 

adequada i específica. 
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17. Pot un nadó presentar dificultats d’aprenentatge fins a la infantesa per una 

dieta inadequada durant els seus primers anys de vida? Per què? 

Hauria de ser per una dieta molt extrema, és a dir, que hi hagi molta carència 

d’una substància o nutrient. Si no és així, no té perquè presentar una dificultat 

a l’aprenentatge.  

 

18. Si un infant pateix una malaltia causada per una alimentació incorrecta, què 

és més fàcil que aquesta malaltia afectés al desenvolupament físic o 

neurològic? En quin dels dos casos és més problemàtic? Per què? 

Depèn de l’aliment o substància que falti, però normalment solen anar 

acompanyats. Primer es veurà més afectat en el físic com en el pes o la talla, i 

després afectaria a nivell neurològic. Però, perquè afectin al desenvolupament 

neurològic han de ser dietes molt deficitàries. És a dir, el més problemàtic seria 

el neurològic, però el que es manifestaria i es veuria més fàcilment és el físic.  

 

19. Que un nadó o infant dugui una vida saludable i estable és fàcil o difícil? Com 

es podria dur a terme de manera correcta i senzilla? 

Si es tenen uns bons hàbits, és a dir, una alimentació sana i equilibrada, és fàcil 

que els fills mengin de manera saludable i equilibrada. No cal fer res més extra 

per dur una alimentació adequada. Ara bé, si es té un costum de menjar “fast 

food” o hi ha un excés de greixos com els arrebossats o embotits, sí que és més 

complicat que els fills puguin tenir una dieta sana. És a dir, si  a casa no es 

menja ni fruita ni verdura, costarà molt que els fills en mengin.  

 

20. El coeficient intel·lectual d’un infant es veu afectat per la dieta que hagi pres 

en els seus primers anys de vida? Com els afecta? 

Sí, es pot veure afectat segons un estudi de la lactància materna que s’ha fet 

molt recent a Estat Units, però no s’ha detallat amb tots els diferents grups 

d’aliments. Tot i que no s’hagi comprovat amb exactitud, un nen que no tingui 

prous omegues, ferro, proteïnes, vitamines o altres components sí que 

probablement el seu coeficient intel·lectual es veurà afectat. Però, no hi ha una 

manera de fer un estudi comparatiu perquè la intel·ligència no depèn només de 

l’alimentació, sinó també de la psicologia, dels estímuls, etc. És molt difícil 

posar-li un nivell de confirmació sobre quins són els factors que han afectat el 

coeficient intel·lectual.  
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EN L’ÀMBIT DE LA NUTRICIÓ 

(PREGUNTES DE L’ENTREVISTA) 

 

1. Què és una dieta equilibrada per un nadó? 

 

2. Com es pot dur a terme una alimentació sana i adequada des que un nadó 

neix fins els 3 anys? 

 

3. Quins són els aliments essencials pels infants de 0-3 anys? 

 

4. Quantes vegades al dia necessita menjar un nadó? I un bebè d’un i dos anys? I 

de tres? 

 

5. Quines dificultats es poden crear si un nadó rebutja l’alimentació correcta 

que ha de tenir? Quines solucions hi ha? 

 

6. Quins beneficis nutritius aporta la llet materna? 

 

7. És absolutament necessari alimentar de llet materna als nadons? Per què? 

 

8. Quins són els possibles motius pels quals una mare no pot donar llet materna 

al seu fill o filla? 

 

9. Si l’ infant s’alimentés amb llet artificial, el resultat seria el mateix que el de la 

llet materna? 

 

10. Si un infant no s’alimentés els primers mesos de vida de llet materna, podria 

ser que aquest fos més propens a patir qualsevol tipus de malaltia 

patogènica?  

 

11. Si un nadó és celíac o al·lèrgic als làctics, com es podria alimentar perquè 

aquest fet no sigui un inconvenient per seguir una alimentació adequada? 

 

12. Si la mare no ha tingut una bona alimentació durant l’embaràs, pot provocar 

al nadó algun tipus de malaltia o intolerància? Com quines? 

 

13. Si  un nadó té una dieta inadequada durant els seus primers 3 anys de vida, 

com a conseqüència podria patir alguna malaltia a nivell d’alimentació? 

 



 

107 
 

14. Quines són les conseqüències d’una falta o excés d’aliments en els bebès? 

Com es poden millorar i/o evitar? 

 

15. Poden tenir les persones un mal desenvolupament físic per haver tingut una 

alimentació incorrecta durant la seva infància? Quins casos són els més 

freqüents? 

 

16. Una dieta inadequada en nadons pot afectar al desenvolupament neurològic? 

 

17. Seria possible millorar els efectes negatius que pot provocar una alimentació 

incorrecta?  

 

18. Si un bebè té una alimentació adequada, però una incorrecta hidratació, pot 

comportar problemes en el funcionament i desenvolupament? 

 

19. Si un nadó té probabilitats de patir una malaltia hereditària, es pot agreujar si 

aquest té una alimentació incorrecta? Per què? 

 

20. Com un infant podria dur una vida saludable i equilibrada de forma senzilla? 

 

21. Hi ha hagut grans canvis en els productes alimentaris per a nadons en els 

últims 50 anys? Per exemple? 

 

22. Són fiables i recomanables tots aquests productes alimentaris que anuncien 

en farmàcies, anuncis, botigues, supermercats...? 

 

23. S’ha pogut, majoritàriament, millorar o afavorir el desenvolupament i 

l’esperança de vida dels nadons gràcies a les diferents variacions d’aliments 

que es presenten avui dia? 

 

24. Coneix alguns casos de malalties de creixement i desenvolupament 

aproximadament s’han produït en els infants en aquest any 2014? Hi ha 

molta diferència respecte els anys anteriors? 

 

25. Què és el que els preocupa principalment a pares/mares respecte 

l’alimentació dels seus infants? Quines són les consultes que acostumen a 

fer? 
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L’alimentació inadequada durant la 1a infància (0-3 anys) 

comporta conseqüències negatives per a la salut de la persona 

 

 

 

 

 

NOM:  Gemma Miranda 

DADES PROFESSIONALS: Col·legiada CAT 0006, Vocal 

del Col·legi de Dietistes Nutricionistes. 

 

1. Què és una dieta equilibrada per un nadó? 

És aquella que li permeti aconseguir l’energia i els nutrients necessaris per un 

bon desenvolupament.  

 

2. Com es pot dur a terme una alimentació sana i adequada des que un nadó 

neix fins els 3 anys? 

Si la mare li dóna el pit exclusivament durant els primers 4 mesos, ja ni hauria 

prou. A partir d’aquí, normalment es comencen a introduir la resta d’aliments. 

Començant per la fruita i continuant pels cereals. Més endavant, se li dóna 

verdura cuita, peix blanc, pollastre i carns magres. A partir de l’any, es comença 

amb aliments que puguin provocar més al·lèrgies, com per exemple el marisc o 

l’ou, juntament amb els llegums.  I fins els 3 anys no vindria la fruita seca. És a 

dir, l’ introducció dels aliments està establerta després d’aquells aliments que 

puguin provocar a l’ infant un risc a desenvolupar una intolerància o al·lèrgia 

alimentària.  

 

3. Quins són els aliments essencials pels infants de 0-3 anys? 

Els aliments essencials són tots. Però, deixant una mica de banda els que poden 

ser més al·lergògens.  

 

4. Quantes vegades al dia necessita menjar un nadó? I un bebè d’un i dos anys? I 

de tres? 

En necessita cada tres o quatre. Un esmorzar, un mig matí, un dinar, un 

berenar i un sopar. I un nadó se sol despertar també a mitja nit cap allà a les 

quatre de la matinada per menjar.  
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Hi ha alguns pediatres que van posar de moda el “menjar a demanda”. Però, la 

criatura ha de menjar cada tres hores. A més, quan després fos gran 

s’acostumaria a menjar durant tot el dia. 

 

5. Quines dificultats es poden crear si un nadó rebutja l’alimentació correcta 

que ha de tenir? Quines solucions hi ha? 

El nadó no sol rebutjar aliments. El que sol rebutjar moltes vegades són les 

farinetes de fruita, ja que tenen un gust àcid contrari al gust dolç i calent de la 

llet de la mare. En aquestes situacions, s’hauria d’insistir i insistir. Si un dia no 

en vol, no passa res. Se li retira però no se li dóna una altra cosa. Només cal 

insistir i anar variant el colors de les farinetes. Un dia podran ser més blanques 

pel fet de que continguin pera o més taronja perquè contenen un plàtan o una 

taronja, etc.  

 

6. Quins beneficis nutritius aporta la llet materna? 

Bàsicament, els beneficis nutritius són els que la mare està menjant, i a més a 

més, com que està immunitzada pel fet d’haver passat per vacunes o malalties, 

aquesta immunització és la que li transmet al nadó amb la llet materna.  

 

7. És absolutament necessari alimentar de llet materna als nadons? Per què? 

No, no és absolutament necessari. És millor perquè té beneficis directes per a la 

mare. Ja que una dona quan produeix llet necessita 500 calories més cada dia. 

Per tant, després de tenir una criatura, totes es queden amb quilos de més per 

les retencions i altres. Si segueixen una dieta mediterrània i veuen aigua, en 

dues/tres o quatre setmanes ja perden tots els quilos. A més a més, es veu que 

l’úter es contrau quan el nadó mama. L’úter es com un estómac, és un teixit 

que ha desenvolupat un creixement i que després torna al seu lloc. Per tant, 

quan més es contrau, la panxa més es desinfla.  

I els beneficis pel nadó, a part de rebre nutrients, l’ immunització que amb una 

llet preparada no la podria rebre.  

 

8. Quins són els possibles motius pels quals una mare no pot donar llet materna 

al seu fill o filla? 

Són motius mèdics, psicològics, laborals, socials, econòmics... Hi ha un munt de 

motius. Que una dona no pugui donar el pit, és difícil que sigui perquè a la 

mare no li ha pujat la llet, ja que a la que la criatura s’enganxa  i comença a 

succionar, la llet puja. De vegades pot ser que la criatura es quedi amb gana, 

aleshores s’hauria de complementar amb un biberó. Però, normalment les 

dones solen tenir llet suficient. Ara bé, si econòmicament no els hi convé o si 

han d’anar a la feina i li han de donar el biberó, això ja és una qüestió personal.  
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9. Si l’ infant s’alimentés amb llet artificial, el resultat seria el mateix que el de la 

llet materna? 

És més que res per la immunització. Aquí hi ha molta controvèrsia, hi ha molta 

gent que et diria que per descomptat no és el mateix per l’efecte psicològic  o 

el lligam de la mare amb la criatura. Siguem realistes, vivim en una societat en 

que la mare ha d’anar a la feina i la criatura s’ha d’alimentar. Si la mare pot 

tenir un suport familiar o l’ajuda d’una minyona perquè pugui estar més 

tranquil·la i relaxar-se, evidentment que no és el mateix. Però, el més 

important de l’alletament és l’ immunització i, certs nutrients dels aliments que 

encara no hem trobat, una llet artificial és possible que tampoc no els porti. Per 

exemple, quan em menjo una pera, me la menjo tota sencera amb tots els 

nutrients. En canvi, si l’analitzem en un laboratori, en queda un percentatge del 

5% que l’anomenen cendra. Per tant, aquest 5% jo com a mare me l’he menjat i 

li transmeto a la criatura. Aleshores, passar a llets artificials nutrients que 

encara no hem trobat, el resultat no pot ser el mateix que amb el de la llet 

materna.  

 

10. Si un infant no s’alimentés els primers mesos de vida de llet materna, podria 

ser que aquest fos més propens a patir qualsevol tipus de malaltia 

patogènica?  

Sí. Perquè està comprovat que els infants que no s’alimenten de llet materna 

són més propensos a patir certes al·lèrgies; infeccions de molts tipus, com per 

exemple de l’oïda; diarrees; diabetis; malalties respiratòries, etc. A més a més, 

els nens que s’alimenten de la llet materna tenen menys possibilitats de 

presentar càries a les dents, i també afavoreix el bon desenvolupament 

psicomotor.  

I tot això és degut a que la llet materna conté tots els nutrients i la quantitat 

necessària per a l’ infant i perquè proporciona una immunologia que amb la llet 

artificial no és possible.  

 

11. Si un nadó és celíac o al·lèrgic als làctics, com es podria alimentar perquè 

aquest fet no sigui un inconvenient per seguir una alimentació adequada? 

Si és intolerant a la lactosa, actualment, l’hospital Sant Joan de Déu té un 

programa actual on intenten recuperar als nens que són intolerants a la 

lactosa.  Sabem que l’ intolerància a la lactosa la majoria dels casos és perquè el 

nen no produeix lactasa, aquell enzim que trenca la lactosa. Aleshores, si dia a 

dia se li dóna al nen una mica de llet pot anar produint lactasa deixant de ser 

intolerant. Si és al·lèrgic a la proteïna de la vaca, hi ha altres llets que depèn de 

quina al·lèrgia es tracti, pot ser que amb aquelles puguin compensar-se. Sinó, hi 

ha llets que no contenen aquesta proteïna i que igualment es pot alimentar a la 
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criatura. I si el nen és celíac hi ha pans o pasta sense gluten i altres opcions 

sense que hi hagi cap problema per a la nutrició de la criatura.  

 

12. Si la mare no ha tingut una bona alimentació durant l’embaràs, pot provocar 

al nadó algun tipus de malaltia o intolerància? Com quines? 

Ara per ara no se sap. Però, sí que és cert que si la mare s’està alimentant de 

sucres i greixos, pot el nadó ser extremadament gran i que surti ja amb 

problemes metabòlics.  

 

13. Si  un nadó té una dieta inadequada durant els seus primers 3 anys de vida, 

com a conseqüència podria patir alguna malaltia a nivell d’alimentació? 

I tant, hi ha nens que no menjant suficients proteïnes, i poden patir per 

exemple una malaltia que es diu “Kwashiorkor”, deguda a l’absència de la 

proteïna de la llet o altres com el “Marasmus”, que és un tipus de desnutrició 

energètica. Però, el això ho veiem molt poc en el món desenvolupat. És molt 

difícil veure una patologia per manca de nutrients. El que podem tenir en aquí 

és una malnutrició que es manifesta amb una obesitat, que és la més típica. Tot 

i que ara amb el tema de la crisi, el departament de salut va detectar fins a 600 

criatures que estaven menjant poc, però cap d’elles va tenir una deficiència 

important que manifestés en el seu creixement i desenvolupament.  

 

14. Quines són les conseqüències d’una falta o excés d’aliments en els bebès? 

Com es poden millorar i/o evitar? 

Bàsicament el que es presenten són nens que mengen un excés d’energia, no 

de nutrients. Ja que pots menjar poc variat, però menjar molt bé. Ara bé, aquell 

que li agrada molt menjar i li agrada tot tipus d’aliment, pot tenir més energia 

del que necessita.  

 

15. Poden tenir les persones un mal desenvolupament físic per haver tingut una 

alimentació incorrecta durant la seva infància? Quins casos són els més 

freqüents? 

Sí. En el nostre entorn el més freqüent és l’obesitat. En entorns més 

desenvolupats,”Kwashiorkor” i “Marasmus”. El que tenim nosaltres aquí és un 

excés de pes, que engloba tot aquell que tenim a partir del normo pes. Ara bé, 

l’obesitat és diferent, ja que vol dir que et trobes a un nivell superior d’aquest 

excés.   
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16. Una dieta inadequada en nadons pot afectar al desenvolupament neurològic? 

Sí, i tant. S’ha vist que els nens que no mengen res de peix i fulla verda, 

presenten una manca de greixos essencials Omega 3 provocant un menor 

rendiment cognitiu a l’escola.  

 

17. Seria possible millorar els efectes negatius que pot provocar una alimentació 

incorrecta?  

Clar, sempre es pot. Però, en casos extrems com per exemple, si la mare no va 

menjar fulla verda ni es va complementar amb àcid fòlic, i el nen ha sortit amb 

espina bífida, això no hi ha qui ho arregli. Ara bé, que un pediatre detecti a un 

nan que està massa grassonet, aleshores allà el redrecen.  

 

18. Si un bebè té una alimentació adequada, però una incorrecta hidratació, pot 

comportar problemes en el funcionament i desenvolupament? 

Clar. Es podria morir. Un nadó amb dos o tres dies de deshidratació, sobretot a 

l’estiu, es pot morir.  

Un nadó de 0 a 1 any que té tots els aliments triturats com les farinetes, que es 

fan amb aigua, és com gairebé impossible.  

 

19. Si un nadó té probabilitats de patir una malaltia hereditària, es pot agreujar si 

aquest té una alimentació incorrecta? Per què? 

Sí. Però, una cosa es que el nadó pateixi una malaltia hereditària, com ara la 

sida, i que el pare o la mare l’hagi transmet al fill. Ara bé, el risc de patir alguna 

malaltia, per exemple, la mare, el pare o la família tenen una cardiopatia o 

petits càncers,  segurament aquest nadó el que tindria seria la predisposició 

genètica a desenvolupar patologies. Que aquest podria no desenvolupar-les si 

el seu entorn i alimentació són adequats i correctes.  

 

20. Com un infant podria dur una vida saludable i equilibrada de forma senzilla? 

Molt simple, que els seus pares estiguin ben informats. Els pares han de saber 

que li han de donar pa, làctics, fruita, verdura, tall magre i peix cada dia o cada 

setmana. A més a més, els llegums i, sobretot la pasta, que els nens creixen 

molt amb ella. Però, també verdures que siguin de diferents colors. Entrepans 

per berenar i sopar, i beure només aigua. I activitat física com caminar per la 

plaça, anar amb bici al col·legi, ha de tenir un espai dins l’escola on pugui jugar i 

activitats extraescolars d’esport més que acadèmiques.  
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21. Hi ha hagut grans canvis en els productes alimentaris per a nadons en els 

últims 50 anys? Per exemple? 

Sí. D’entrada hi ha les llets substitutives de continuació, perquè fa 50 anys no hi 

havia tantes o, fins i tot, s’havia d’anar a buscar una dona que hagués parit i 

que fes de nodrissa. Les llets de continuació que ara estan ben 

complementades i són estupendes perquè provoquen menys diarrees, a 

diferència d’abans que se’n produïen més. Les llets s’han millorat molt i ara 

estan més especialitzades. A més a més, també hi són els potets amb fruites 

preparades, verdures, tall o sopes que estan molt facilitats per al dia a dia de la 

família. Les farinetes de cereals amb productes per a celíacs o nens que tenen 

metabolopaties, que abans aquests nens es morien. Una metabolopatia és una 

incapacitat per metabolitzar un macronutrient, com els sucres, els greixos o les 

proteïnes. 

La indústria o la farmacèutica en aquest cas, té unes llets i uns aliments 

especials on han tret greixos, hidrats de carboni, proteïnes o altres nutrients 

perquè aquests nens  puguin arribar a ser adults i a tenir descendència.  

Altres coses també que han variat i millorat, com per exemple a França, que 

acaben de prohibir a la indústria que faci alimentació per als infants amb 

productes de soja. Ja que tot és transgènica, i no sabem que poden fer els 

aliments transgènics als nans que estan en ple creixement.  

 

22. Són fiables i recomanables tots aquests productes alimentaris que anuncien 

en farmàcies, anuncis, botigues, supermercats...? 

Són fiables i recomanables perquè hi ha una bona legislació darrera i estan molt 

controlats. Però, s’haurien de donar amb mesura. És a dir, no que es prenguin 

com a dia a dia de dilluns a divendres per una qüestió de comoditat. Perquè si 

agafes un potet de fruita, en allà no només hi haurà fruita, sinó també hi ha oli 

vegetal i productes addicionals.  

 

23. S’ha pogut, majoritàriament, millorar o afavorir el desenvolupament i 

l’esperança de vida dels nadons gràcies a les diferents variacions d’aliments 

que es presenten avui dia? 

No. En el cas dels nans que pateixen metabolopaties sí perquè abans es morien. 

I en el cas dels nans que la mare no tenia llet o que no podien donar-li’n d’una 

altra mare, aleshores sí que s’han assegurat de que aquests es desenvolupessin 

amb tots els seus nutrients. Però, en general, el desenvolupament de la resta 

de nens no ha millorat amb els potets de fruites, verdures, etc. 
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24. Coneix alguns casos de malalties de creixement i desenvolupament 

aproximadament s’han produït en els infants en aquest any 2014? Hi ha 

molta diferència respecte els anys anteriors? 

No, cap. A part d’aquells amb manca d’hormona de creixement, però això és un 

tema hormonal que no té res a veure amb l’alimentació.  

 

25. Què és el que els preocupa principalment a pares/mares respecte 

l’alimentació dels seus infants? Quines són les consultes que acostumen a 

fer? 

La nostra població s’està com polaritzant. Hi ha pares que no tenen cap idea de 

res, és a dir, no saben ni entenen res perquè són de classe molt baixa amb pocs 

estudis. I aleshores, encara que els hi pugui preocupar el nen perquè el veuen 

grassonet, dirien que què guapo i que bell que està. D’altre extrem, pares que 

estan realment preocupats i que venien molt angustiats quan jo durant uns 

quants anys coordinava l’Estany de Salvador Infància de la Generalitat de 

Catalunya. Per exemple, deien que el nen no arribava a les 5 racions de fruita i 

verdura al dia. I clar, jo els hi deia que un nen de 3 anys igual amb una maduixa 

ja és una ració per ell.  

Per tant, en general sí que la gent s’està preocupant per l’alimentació dels seus 

fills, però veiem que hi ha gent molt preocupada posant-hi remei i d’altra 

menys preocupada. Aleshores, això ja depèn dels recursos econòmics i socials 

dels pares.  
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ENQUESTES POBLACIONALS 

Prèviament a la recollida de dades, mostro un model d’enquesta per tal de poder 

seguir els resultats esmentats en funció de l’ordre de les preguntes d’aquest 

qüestionari: 

Treball de Recerca:  Quines conseqüències pot comportar una alimentació 

inadequada durant els primers anys de vida d’un individu?                                                  

QUIN ÉS EL MOTIU D’AQUESTA ENQUESTA? 

Per començar, m’agradaria fer-vos saber que sóc la Paula Vinyals, alumna del Col·legi 

Virolai de Molins de Rei, i estic realitzant el treball de recerca que l’alumnat de 

Batxillerat ha de dur a terme durant el curs. Perquè puguin comprendre el motiu de 

l’enquesta convindria conèixer quins són els principals objectius d’aquest informe: 

La meva investigació se centra en l’àmbit de l’alimentació i  la infantesa. Durant aquest 

projecte, m’he formulat diverses qüestions que m’han conduit a realitzar la següent 

enquesta per tal de poder resoldre els dubtes i poder extreure les conclusions. Per 

això, em seria de molt agraïment que vostè pogués completar amb una creu les 

respostes que es mostren a continuació, ja que aquestes són anònimes i tan sols seran 

mostrades de forma general a través de gràfics i percentatges.  

Si vol col·laborar a respondre les següents qüestions, prego que es marqui sincerament 

amb una creu les respostes esmentades. Pot haver més d’una contestació possible en la 

majoria de les preguntes. Per tant, si es dóna aquest cas marqui amb total llibertat les 

opcions que cregui convenient.  

 

 QUINA EDAT TÉ VOSTÈ? 

 

25-45 ANYS    45-65  ANYS   +65 ANYS 

 

 VOSTÈ TÉ FILLS? 

   SÍ   NO  

- QUANTS ? 

   1 2 3 4            +4 

 

 EN CAS DE RESPONDRE AFIRMATIVAMENT A LA PREGUNTA ANTERIOR, ELS SEUS 

FILLS VAN PRENDRE LLET MATERNA? 

 

 SÍ   NO , PERQUÈ ... PERSONALMENT VOSTÈ NO VOLIA  

          ALTRES MOTIUS 
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 DURANT LA VOSTRA INFÀNCIA, VA PRENDRE LLET MATERNA? 

 

  SÍ   NO 

 QUIN TIPUS D’ALIMENTACIÓ SEGUIA VOSTÈ QUAN ERA PETITA (3-12 ANYS)? 

 

DIETA RICA EN HIDRATS DE CARBONI (PA, CEREALS, PASTA, PATATES...)   

DIETA RICA EN PROTEÏNES (CARN, PEIX, OUS, LLEGUMS, FRUITS SECS...)  

DIETA RICA EN VITAMINES I SALS MINERALS (VERDURA, HORTALISSES, FRUITA...)    

DIETA RICA EN LÍPIDS (GREIXOS, OLIS, DOLÇOS, PASTISSOS...)  

DIETA RICA EN CALCI (LLET, FORMATGES, IOGURTS...) 

 

 DURANT QUANT DE TEMPS ELS SEUS FILLS VAN PRENDRE LA LLET MATERNA? 

 1-3 MESOS  3-6 MESOS  6-12 MESOS   +12 MESOS 

 PERSONALMENT, VA SER FÀCIL O DIFÍCIL QUE ELS SEUS FILLS DEIXESSIN DE 

PRENDRE LLET MATERNA? 

     FÀCIL    DIFÍCIL 

 

 QUANTS COPS AL DIA DONAVA LLET MATERNA ALS SEUS FILLS? 

 

 2-3 COPS/DIA  4-6 COPS/DIA                 +6 COPS/DIA 

 

 COM PRENIEN LA LLET MATERNA ELS SEUS FILLS? 

  DEL PIT   EN BIBERÓ  ELS DOS  

 CREU QUE ÉS ABSOLUTAMENT NECESSARI DONAR LLET MATERNA ALS NADONS? 

    SÍ  NO      

 PER QUÈ? 

 ............................................................................................................................. ...

 ................................................................................................................................  

 A QUINA EDAT ELS SEUS FILLS VAN COMENÇAR A PRENDRE ALIMENTS SÒLIDS? 

 

3-6 MESOS  6-9 MESOS  9-12 MESOS   +12 MESOS 

 

 VA SEGUIR UNA DIETA SALUDABLE I EQUILIBRADA DURANT L’EMBARÀS? 

 

  SÍ  NO  NO GAIRE 

 

 EL PERSONAL SANITARI QUE LA VA ATENDRE (METGES, PEDIATRES, 

COMADRONES...) LI VAN INFORMAR DE LA DIETA QUE LI CALDRIA SEGUIR? 

   SÍ  NO  NO GAIRE 
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 QUIN FORMAT DE LLET NO MATERNA O DE FÓRMULA VA DONAR ALS SEUS FILLS? 

 

LLET EN POLS  LLET LÍQUIDA  LLET CONDENSADA 

 

 SEGONS LA COMPOSICIÓ DE GREIXOS DE LA LLET NO MATERNA O DE FÓRMULA, 

QUINA ÉS LA QUE PRENIEN ELS SEUS FILLS? 

 

LLET SENCERA   LLET SEMIDESCREMADA                         LLET DESCREMADA 

 

 VA DONAR LLET DE FÓRMULA ALS SEUS FILLS? 

 

  SÍ  NO 

 

 SEGONS LA VOSTRA PREFERÈNCIA, QUINA O QUINES MARQUES DE LLET DE 

FÓRMULA DONAVA ALS SEUS FILLS? 

 NUTRIBÉN ALMIRÓN NESTLÉ  NOVALAC  BLEMIL    

 HERO BABY  ENFALAC PULEVA  PEDIALAC   NUTRILON   

 SANUTRI   BABYBIO   ALTRES 

- PER QUÈ VA UTILITZAR AQUESTA O AQUESTES MARQUES EN LLOC D’ UNES 

ALTRES? 

 

PERQUÈ EREN LES QUE ELS FAMILIARS O CONEGUTS LI VAN RECOMANAR  

PERQUÈ ELS PROFESSIONALS LI VAN ACONSELLAR COMPRAR AQUESTES  

PERQUÈ EREN LES MÉS ASSEQUIBLES O BAIXES DE PREU 

PERQUÈ EREN LES MÉS CARES I MÉS BONES DE QUALITAT 

PERQUÈ EREN LES MARQUES QUE MÉS ANUNCIAVEN PER LA TELEVISOR  

PER ALTRES MOTIUS  

 

 QUÈ ÉS EL QUE MÉS MENJAVEN ELS SEUS FILLS DURANT LA INFÀNCIA? 

 

PA PASTA          CEREALS I DERIVATS       CARN          LLEGUMS           PEIX            FRUITA 

  

OUS       VERDURES I HORTALISSES    LÀCTICS             FRUITS SECS            GREIXOS I OLIS 

 

DOLÇOS I PASTISSOS 

 

 ALGUN DELS SEUS FILLS ÉS AL·LÈRGIC O INTOLERANT A ALGUN TIPUS D’ALIMENT? 

 

 SÍ   NO 
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I VOSTÈ HO ÉS?  

 

 SÍ   NO 

 

 

 ALGUN DELS SEUS FILLS ÉS CELÍAC (INTOL·LERANT AL GRUTEN)? 

  SÍ   NO 

I VOSTÈ HO ÉS?  

 

 SÍ    NO 

 

 HA INTENTAT INFORMAR-SE I/O CONSULTAR A ESPECIALISTES SOBRE 

L’ALIMENTACIÓ DELS SEUS FILLS? 

 

 SÍ   NO               NO GAIRE 

 

 SOBRE L’ALIMENTACIÓ DELS SEUS FILLS, VA SEGUIR CONSELL DEL QUE LI 

RECOMANAVA... 

 

LA FAMÍLIA  

LA GENT O CONEGUTS  

ELS ANUNCIS D’ALIMENTS INFANTILS 

PROFESSIONALS DE LA SALUT I ALIMENTACIÓ INFANTIL 

ALTRES 

 

 HA INTENTAT ALGUN COP EXPLICAR ALS SEUS FILLS L’IMPORTÀNCIA DE 

L’ALIMENTACIÓ SOBRE LA SALUT I EL BENESTAR DE LA PERSONA? 

 

SÍ, MOLTS COPS   SÍ, ALGUN COP  NO, MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraeixo molt sincerament la dedicació i el temps que li ha pogut suposar  respondre 

a les preguntes del meu Treball de Recerca. Moltes gràcies i salutacions cordials.  
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25-45 ANYS 

RECOLLIDA DE DADES: 

**Totes les preguntes amb més d’una resposta possible. 

El 100% de les persones entre 25-45 anys que han respòs corresponen a 54 pers. 

FILLS EDAT (25-45) 

1 20 

2 29 

3 5 

4 0 

 Més de 4 0 

 

 

 

 

LLET MATERNA PER LES MARES EDAT (25-45) 

Sí 43 

No 11 

 

**ALIMENTACIÓ RICA EN… EDAT (25-45) 

Hidrats de carboni 38 

Proteïnes 45 

Vitamines i minerals 38 

Lípids 12 

Calci 32 

 

**PERÍODE DE LACTÀNCIA PELS FILLS EDAT (25-45) 

1-3 mesos 14 

3-6 mesos 13 

6-12 mesos 9 

Més de 12 mesos 8 

 

LLET MATERNA PELS FILLS EDAT (25-45) 

Sí 44 

No, perquè personalment no volia 5 

No, per altres motius 5 
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PER LA MARE DEIXAR LA LLET MATERNA EDAT (25-45) 

Fàcil 34 

Difícil 9 

Un fill de 5 setmanes  Cap resposta 

 

FREQÜÈNCIA DIÀRIA DE LLET MATERNA EDAT (25-45) 

2-3 cops/dia 4 

4-6 cops/dia 17 

Més de 6 cops/dia 23 

 

FORMES DE DONAR LA LLET MATERNA EDAT (25-45) 

Del pit 36 

Del biberó 0 

Dels dos 8 

 

**LA MARE CREU QUE ÉS NECESSARI DONAR LLET MATERNA EDAT (25-45) 

Sí, perquè reforça el sistema immunitari 15 

Sí, per el vincle mare-fill 5 

Sí, perquè conté nutrients que l'artificial no en té 11 

Sí, per comoditat, salut o problemes físics de la mare 3 

No, perquè amb l'artificial també hi ha un bon desenvolupament 14 

No, no és necessari  però sí  és recomanable o convenient 9 

Cap resposta 8 

 

**COMENÇAMENT D'ALIMENTACIÓ SÒLIDA EDAT (25-45) 

3-6 mesos 10 

6-9 mesos 24 

9-12 mesos 11 

Més de  12 mesos 7 

*Fill de 5 setmanes + un fill petit  Cap resposta 

 

DIETA SALUDABLE I EQUILIBRADA DURANT L'EMBARÀS EDAT (25-45) 

Sí 48 

No 2 

No gaire 3 

Cap resposta 1 
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EL PERSONAL SANITARI INFORMA A LA MARE SOBRE L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS? EDAT (25-45) 

Sí 35 

No 11 

No gaire 8 

 

**FORMAT DE LA LLET ARTIFICIAL EDAT (25-45) 

Pols 52 

Líquida 9 

Condensada 0 

*Fill de 5 setmanes  Cap resposta  

 

**LLET ARTIFICIAL  PRESA PELS FILLS EDAT (25-45) 

Sencera 30 

Semidescremada 24 

Descremada 1 

*Fill de 5 setmanes + un fill petit que no en beu  Cap resposta 

*Un fill beu llet sencera i semidescremada   

 

LLET DE FÓRMULA  PRESA PELS FILLS EDAT (25-45) 

Sí 51 

No 3 

 

**MARQUES DE LA LLET DE FÓRMULA EDAT (25-45) 

Nutribén 10 

Almirón 8 

Nestlé 15 

Novalac 1 

Blemil 16 

Hero Baby 2 

Enfalac 14 

Puleva 1 

Pedialac 0 

Nutrilón 0 

Sanutri 0 

Babybio 1 

Altres 8 

 



 

122 
 

 

**EL PER QUÈ D'AQUESTES MARQUES EDAT (25-45) 

Família 9 

Professionals  33 

Preu assequible  2 

Alt preu i de bona qualitat 3 

Anuncis de TV 0 

Altres motius 13 

 

**ALIMENTS MÉS CONSUMITS EDAT (25-45) 

Pa 26 

Pasta 29 

Cereals i derivats 33 

Carn 36 

Llegums  33 

Peix 41 

Fruita 35 

Ous 22 

Verdures i hortalisses 44 

Làctics 31 

Fruits secs 7 

Greixos i olis 4 

Dolços i pastissos 5 

*Fill de 5 setmanes + dos fills petits 2x fill petit  Cap resposta  

 

FILL AL·LÈRGIC O INTOLERANT A ALGUN ALIMENT EDAT (25-45) 

Sí 9 

No 43 

*Fill de 5 setmanes + un fill petit   

 

MARE AL·LÈRGICA O INTOLERANT A ALGUN ALIMENT EDAT (25-45) 

Sí 6 

No 48 

 

FILL CELÍAC EDAT (25-45) 

Sí 4 

No 50 
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MARE CELÍACA EDAT (25-45) 

Sí 0 

No 54 

 

CONSULTAR A ESPECIALISTES EDAT (25-45) 

Sí 32 

No 14 

No gaire 8 

 

**LA MARE SEGUEIX CONSELL DE… EDAT (25-45) 

Família 10 

Gent o coneguts 2 

Anuncis d'aliments infantils 0 

Professionals de la salut i alimentació infantil 44 

Altres (sentit comú, Internet, diaris, llibres…) 13 

 

PREOCUPACIÓ DELS PARES SOBRE  L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS EDAT (25-45) 

Sí, molts cops 42 

Sí, algun cop 8 

No, mai 2 

*Fill de 5 setmanes + un fill petit       Cap resposta  
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GRÀFICS DE LES PREGUNTES MÉS RELLEVANTS (25-45 ANYS) 

 

 

La gran majoria de les mares entre 25-45 anys (82%) dóna la llet materna als seus fills. 

En canvi, un 18% no en dóna.  

 

 

La dieta rica en vitamines i minerals (23%), proteïnes (27%), calci (20%) i hidrats de 

carboni (23%) ha estat l’alimentació més emprada durant l’ infància (3 a 12 anys) de les 

mares entre 25-45 anys.  

82% 

9% 
9% 

LLET MATERNA PELS FILLS 

Sí No, perquè personalment no volia No, per altres motius 

23% 

27% 23% 

7% 

20% 

ALIMENTACIÓ DE LA MARE 

Hidrats de carboni Proteïnes Vitamines i minerals Lípids Calci 
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Majoritàriament, els fills de les mares de 25-45 anys han pres llet materna durant els 

primers tres o sis mesos (62%). En canvi, un 38% supera el període de lactància 

recomanada pels especialistes de la salut.  

 

 

 

De les 54 mares enquestades de 25-45 anys, un 82% dóna la llet materna del pit als 

seus fills. A diferència d’un 18% que els dóna tant del pit com del biberó.   

32% 

30% 

20% 

18% 

PERÍODE DE LACTÀNCIA MATERNA 

1-3 mesos 3-6 mesos 6-12 mesos Més de 12 mesos 

82% 

0% 18% 

FORMES DE DONAR LA LLET 
MATERNA 

Del pit Del biberó Dels dos 
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De les mares enquestades, un 53% considera que és necessari donar la llet materna als 

seus  fills respecte un 35% , el qual considera que la llet artificial és també una altra 

bona opció per al desenvolupament d’un nadó. Un 12%, però, no ha respòs a aquesta 

qüestió.  

 

 

Un 65% dels fills de les mares enquestades va començar a prendre aliments sòlids 

prèviament als 9 mesos. En canvi, un 35% va començar-hi després dels nou mesos, un 

14% del qual supera els 12 mesos sense arribar encara a una alimentació sòlida.  

 

23% 

8% 

17% 
5% 

21% 

14% 

12% 

ÉS NECESSARI DONAR LA LLET MATERNA? 

Sí, perquè reforça el sistema 
immunitari 

Sí, per el vincle mare-fill 

Sí, perquè conté nutrients que 
l'artificial no en té 

Sí, per comoditat, salut o 
problemes físics de la mare 

No, perquè amb l'artificial també 
hi ha un bon desenvolupament 

No, no és necessari  però sí  és 
recomanable o convenient 

Cap resposta 

19% 

46% 

21% 

14% 

INICIS DE L'ALIMENTACIÓ SÒLIDA 

3-6 mesos 6-9 mesos 9-12 mesos Més de  12 mesos 
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Un 89% de les mares enquestades va seguir una saludable i equilibrada alimentació 

durant l’embaràs. En canvi, un 9% d’aquestes no va seguir-la correctament.  

 

 

El 94% dels fills de les mares enquestades prenen o han pres llet de fórmula com a 

substitució de la llet materna o posterior a aquesta. A diferència del 6% que no ha pres 

llet artificial.  

 

89% 

4% 5% 2% 

DIETA SALUDABLE DURANT 
L'EMBARÀS 

Sí No No gaire Cap resposta 

94% 

6% 

LLET DE FÓRMULA  
Sí No 
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Les marques de la llet de fórmula més consumides per a la lactància artificial dels fills 

de les mares enquestades són Blemil (21%), Nestlé (20%), Enfalac (18%), Nutribén 

(13%), Almirón (11%) i altres marques (11%). 

 

Els aliments més consumits pels fills de les mares enquestades són les verdures i 

hortalisses (13%), el peix (12%), la carn (10%), la fruita (10%), els llegums (10%), els 

derivats dels cereals (10%) i els làctics (10%).  

 

13% 

11% 

20% 

1% 

21% 
3% 

18% 

1% 

0% 

0% 

0% 1% 

11% 

MARQUES DE LLET DE FÓRMULA MÉS 
CONSUMIDES 

Nutribén 

Almirón 

Nestlé 

Novalac 

Blemil 

Hero Baby 

Enfalac 

Puleva 

Pedialac 

Nutrilón 

Sanutri 

Babybio 

Altres 

8% 
8% 

10% 

10% 

10% 
12% 

10% 

6% 

13% 

9% 

2% 1% 1% 

CONSUMICIÓ D'ALIMENTS 
Pa 

Pasta 

Cereals i derivats 

Carn 

Llegums  

Peix 

Fruita 

Ous 

Verdures i hortalisses 

Làctics 

Fruits secs 

Greixos i olis 

Dolços i pastissos 
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Un 83% dels fills de les mares enquestades no són al·lèrgics o intolerants a cap tipus 

d’aliment, a diferència d’un 17% dels fills que sí ho són.  

 

 

De les mares enquestades, un 89% no presenta cap tipus d’intolerància o al·lèrgia a 

alguna mena d’aliment, a diferència d’un 11% que sí ho és.  

 

17% 

83% 

FILLS AL·LÈRGICS O 
INTOLERANTS A ALIMENTS 

Sí No 

11% 

89% 

MARES AL·LÈRGIQUES O 
INTOLERANTS A ALIMENTS  

Sí No 



 

130 
 

 

Un 93% dels fills de les mares enquestades no són celíacs. Un 7%, però, sí que ho és.  

 

Cap mare enquestada de 25-45 anys no és celíaca. 

 

Un 96% de les mares enquestades, es preocupa d’explicar o comentar algun cop als 

seus fills l’ importància de l’alimentació durant la seva infància. En canvi, un 4% no se 

n’ha preocupat.  

7% 

93% 

FILLS CELÍACS 

Sí No 

0% 

100% 

MARES CELÍAQUES 

Sí No 

81% 

15% 

4% 

PREOCUPACIÓ DELS PARES SOBRE 
L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS 

Sí, molts cops Sí, algun cop No, mai 
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46-65 ANYS 

RECOLLIDA DE DADES: 

**Totes les preguntes amb més d’una resposta possible. 

El 100% de les persones entre 46-65 anys corresponen a 40.  

FILLS EDAT (46-65) 

1 13 

2 20 

3 7 

4 0 

 Més de 4 0 

 

LLET MATERNA PELS FILLS EDAT (46-65) 

Sí 32 

No, perquè personalment no volia 1 

No, per altres motius 8 

*1 + perquè un fill sí i l'altre no   

 

LLET MATERNA PER LES MARES EDAT (46-65) 

Sí 38 

No 2 

 

**ALIMENTACIÓ RICA EN… EDAT (46-65) 

Hidrats de carboni 25 

Proteïnes 34 

Vitamines i minerals 29 

Lípids 7 

Calci 24 

 

**PERÍODE DE LACTÀNCIA PELS FILLS EDAT (46-65) 

1-3 mesos 10 

3-6 mesos 11 

6-12 mesos 10 

Més de 12 mesos 3 

*De la mateixa mare, un fill entre 3-6 
mesos i un l’altre fill +12 mesos   
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PER LA MARE DEIXAR LA LLET MATERNA EDAT (46-65) 

Fàcil 24 

Difícil 8 

 

FREQÜÈNCIA DIÀRIA DE LLET MATERNA EDAT (46-65) 

2-3 cops/dia 2 

4-6 cops/dia 18 

Més de 6 cops/dia 12 

 

 

FORMES DE DONAR LA LLET MATERNA EDAT (46-65) 

Del pit 31 

Del biberó 1 

Dels dos 1 

*De la mateixa mare, un fill del pit i 
l’altre del biberó   

 

 

**LA MARE CREU QUE ÉS NECESSARI DONAR LLET MATERNA EDAT (46-65) 

Sí, perquè reforça el sistema immunitari 13 

Sí, per el vincle mare-fill 2 

Sí, perquè conté nutrients que l'artificial no en té 17 

Sí, per comoditat, salut o problemes físics de la mare 1 

No, perquè amb l'artificial també hi ha un bon desenvolupament 7 

No, no és necessari  però sí  és recomanable o convenient 4 

Cap resposta 2 

 

**COMENÇAMENT D'ALIMENTACIÓ SÒLIDA EDAT (46-65) 

3-6 mesos 6 

6-9 mesos 21 

9-12 mesos 11 

Més de  12 mesos 2 

 

DIETA SALUDABLE I EQUILIBRADA DURANT L'EMBARÀS EDAT (46-65) 

Sí 37 

No 0 

No gaire 3 
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EL PERSONAL SANITARI INFORMA A LA MARE SOBRE L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS? EDAT (46-65) 

Sí 29 

No 7 

No gaire 4 

 

**FORMAT DE LA LLET ARTIFICIAL EDAT (46-65) 

Pols 35 

Líquida 10 

Condensada 1 

 

 

**LLET ARTIFICIAL  PRESA PELS FILLS EDAT (46-65) 

Sencera 31 

Semidescremada 10 

Descremada 0 

*Un fill beu sencera i semidescremada   

 

 

LLET DE FÓRMULA  PRESA PELS FILLS EDAT (46-65) 

Sí 34 

No 6 

 

 

**MARQUES DE LA LLET DE FÓRMULA EDAT (46-65) 

Nutribén 7 

Almirón 3 

Nestlé 18 

Novalac 0 

Blemil 5 

Hero Baby 1 

Enfalac 3 

Puleva 3 

Pedialac 0 

Nutrilón 0 

Sanutri 0 

Babybio 0 

Altres 7 
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**EL PER QUÈ D'AQUESTES MARQUES EDAT (46-65) 

Família 1 

Professionals  28 

Preu assequible  0 

Alt preu i de bona qualitat 2 

Anuncis de TV 1 

Altres motius 5 

 

 

**ALIMENTS MÉS CONSUMITS EDAT (46-65) 

Pa 20 

Pasta 26 

Cereals i derivats 31 

Carn 36 

Llegums  28 

Peix 31 

Fruita 36 

Ous 24 

Verdures i hortalisses 37 

Làctics 27 

Fruits secs 6 

Greixos i olis 5 

Dolços i pastissos 7 

 

 

 

FILL AL·LÈRGIC O INTOLERANT A ALGUN ALIMENT EDAT (46-65) 

Sí 1 

No 39 

 

MARE AL·LÈRGICA O INTOLERANT A ALGUN ALIMENT EDAT (46-65) 

Sí 1 

No 39 

 

FILL CELÍAC EDAT (46-65) 

Sí 0 

No 40 
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MARE CELÍACA EDAT (46-65) 

Sí 0 

No 40 

  

CONSULTAR A ESPECIALISTES EDAT (46-65) 

Sí 25 

No 12 

No gaire 3 

 

 

**LA MARE SEGUEIX CONSELL DE… EDAT (46-65) 

Família 5 

Gent o coneguts 1 

Anuncis d'aliments infantils 0 

Professionals de la salut i alimentació infantil 30 

Altres (sentit comú, Internet, diaris, llibres…) 4 

 

PREOCUPACIÓ DELS PARES SOBRE  L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS EDAT (46-65) 

Sí, molts cops 34 

Sí, algun cop 5 

No, mai 1 
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 GRÀFICS DE LES PREGUNTES MÉS RELLEVANTS (46-65 ANYS) 

 

 

Un 78% de les mares enquestades de 46-65 anys han donat llet materna al seus fills. 

EN canvi, un 22% d’aquestes no els l’ha donada. 

 

La dieta rica en vitamines i minerals (24%), proteïnes (29%), hidrats de carboni (21%) i 

calci (20%) ha estat l’alimentació més emprada durant la infància de les mares 

enquestades de 46-65 anys.  

78% 

2% 
20% 

LLET MATERNA PELS FILLS 

Sí No, perquè personalment no volia No, per altres motius 

21% 

29% 
24% 

6% 

20% 

ALIMENTACIÓ DE LA MARE 

Hidrats de carboni Proteïnes Vitamines i minerals Lípids Calci 
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Un 62% dels fills de les mares enquestades han pres la  llet materna durant els tres o 

sis primers mesos, a diferència del 39% que l’ha presa un cop passats els 6 mesos.  

 

 

 

La gran majoria de les mares enquestades (94%) ha donat als seus fills la llet materna 

del pit, i la resta els l’ha donada només del biberó o de tots dos, corresponents a un 3% 

i 3% respectivament.  

30% 

32% 

29% 

9% 

PERÍODE DE LACTÀNCIA MATERNA 

1-3 mesos 3-6 mesos 6-12 mesos Més de 12 mesos 

94% 

3% 3% 

FORMES DE DONAR LA LLET 
MATERNA 

Del pit Del biberó Dels dos 
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Un 72% de les mares enquestades consideren que és necessari donar la llet materna 

als nadons. En canvi, un 24% no ho creu necessari, i un 4% no ha respòs a aquesta 

pregunta.  

 

Un 67% dels fills de les mares enquestades han iniciat l’alimentació sòlida abans dels 3 

o 6 primers mesos de vida, a diferència del 20% que l’ha començada passats els 6 

mesos.  

28% 

5% 37% 2% 

15% 

9% 4% 

ÉS NECESSARI DONAR LA LLET MATERNA? 

Sí, perquè reforça el sistema 
immunitari 

Sí, per el vincle mare-fill 

Sí, perquè conté nutrients que 
l'artificial no en té 

Sí, per comoditat, salut o 
problemes físics de la mare 

No, perquè amb l'artificial també 
hi ha un bon desenvolupament 

No, no és necessari  però sí  és 
recomanable o convenient 

Cap resposta 

15% 

52% 

28% 

5% 

INICIS DE L'ALIMENTACIÓ SÒLIDA 

3-6 mesos 6-9 mesos 9-12 mesos Més de  12 mesos 
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De les mares enquestades entre 46-65 anys, el 92% va seguir una dieta saludable i 

equilibrada durant l’embaràs, respecte el 8% que no la va seguir.  

 

 

 

 

 

Un 85% dels fills de les mares enquestades ha pres llet de fórmula davant un 15% que 

no l’ha presa.  

92% 

8% 

DIETA SALUDABLE DURANT 
L'EMBARÀS 

Sí No No gaire 

85% 

15% 

LLET DE FÓRMULA 

Sí No 
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Les marques de la llet de fórmula més consumides per a la lactància artificial dels fills 

de les mares enquestades són Nestlé (38%), Nutribén (15%), Blemil (11%), Almirón 

(7%) i altres marques (15%). 

 

Els aliments més consumits pels fills de les mares enquestades són la fruita (11%), la 

carn (11%), les verdures i hortalisses (12%), cereals i derivats (10%), el peix (10%), els 

làctics (9%) i amb un 8% la pasta i els ous.  

15% 

7% 

38% 

0% 

11% 

2% 

6% 

6% 
0% 

0% 

0% 

0% 

15% 

MARQUES DE LLET DE FÓRMULA MÉS 
CONSUMIDES  

Nutribén 

Almirón 

Nestlé 

Novalac 

Blemil 

Hero Baby 

Enfalac 

Puleva 

Pedialac 

Nutrilón 

Sanutri 

Babybio 

Altres 

6% 8% 

10% 

11% 

9% 
10% 

11% 

8% 

12% 

9% 

2% 2% 2% 

CONSUMICIÓ D'ALIMENTS 
Pa 

Pasta 

Cereals i derivats 

Carn 

Llegums  

Peix 

Fruita 

Ous 

Verdures i hortalisses 

Làctics 

Fruits secs 

Greixos i olis 

Dolços i pastissos 
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Del 100% dels fills de les mares enquestades, un 2% són al·lèrgics o intolerants a algun 

tipus d’aliment.  

 

Un 98% de les mares enquestades no presenten al·lèrgia o intolerància a algun aliment 

davant un 2% que sí que en presenten.  

 

 

 

2% 

98% 

FILLS AL·LÈRGICS O 
INTOLERANTS A ALIMENTS 

Sí 

No 

2% 

98% 

MARES AL·LÈRGIQUES O 
INTOLERANTS A ALIMENTS 

Sí 

No 
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El 100% dels fills de les mares enquestades no presenten intolerància al gluten.  

 

Cap de les mares enquestades de 46-65 anys és celíaca.  

 

 

El 97% de les mares enquestades es preocupa d’explicar o comentar algun cop als seus 

fills l’ importància de l’alimentació durant la seva infància. En canvi, el 3% d’aquestes 

no se’n preocupen.  

0% 

100% 

FILLS CELÍACS 

Sí 

No 

0% 

100% 

MARES CELÍAQUES 

Sí 

No 

85% 

12% 

3% 

PREOCUPACIÓ DELS PARES SOBRE 
L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS 

Sí, molts cops Sí, algun cop No, mai 
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MÉS DE 65 ANYS 

RECOLLIDA DE DADES: 

**Totes les preguntes amb més d’una resposta possible. 

El 100% de persones majors de 65 anys enquestades corresponen a 6 pers.  

FILLS EDAT (+65) 

1 0 

2 2 

3 2 

4 2 

 Més de 4 0 

 

LLET MATERNA PELS FILLS EDAT (+65) 

Sí 5 

No, perquè personalment no volia 0 

No, per altres motius 1 

 

LLET MATERNA PER LES 
MARES 

EDAT (+65) 

Sí 6 

No 0 

 

 

 

**PERÍODE DE LACTÀNCIA PELS FILLS EDAT (+65) 

1-3 mesos 1 

3-6 mesos 1 

6-12 mesos 1 

Més de 12 mesos 3 

 

 

**ALIMENTACIÓ RICA EN… EDAT (+65) 

Hidrats de carboni 6 

Proteïnes 4 

Vitamines i minerals 4 

Lípids 2 

Calci 3 
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PER LA MARE DEIXAR LA LLET MATERNA EDAT (+65) 

Fàcil 4 

Difícil 2 

 

FREQÜÈNCIA DIÀRIA DE LLET MATERNA EDAT (+65) 

2-3 cops/dia 0 

4-6 cops/dia 2 

Més de 6 cops/dia 4 

 

FORMES DE DONAR LA LLET MATERNA EDAT (+65) 

Del pit 4 

Del biberó 0 

Dels dos 2 

 

**LA MARE CREU QUE ÉS NECESSARI DONAR LLET MATERNA EDAT (+65) 

Sí, perquè reforça el sistema immunitari 5 

Sí, per el vincle mare-fill 0 

Sí, perquè conté nutrients que l'artificial no en té 2 

Sí, per comoditat, salut o problemes físics de la mare 0 

No, perquè amb l'artificial també hi ha un bon desenvolupament 0 

No, no és necessari  però sí  és recomanable o convenient 0 

 

 

**COMENÇAMENT D'ALIMENTACIÓ SÒLIDA EDAT (+65) 

3-6 mesos 0 

6-9 mesos 2 

9-12 mesos 1 

Més de  12 mesos 3 

 

DIETA SALUDABLE I EQUILIBRADA DURANT L'EMBARÀS EDAT (+65) 

Sí 6 

No 0 

No gaire 0 

 

EL PERSONAL SANITARI INFORMA A LA MARE SOBRE L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS? EDAT (+65) 

Sí 2 

No 4 

No gaire 0 
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**FORMAT DE LA LLET ARTIFICIAL EDAT (+65) 

Pols 5 

Líquida 1 

Condensada 0 

 

**LLET ARTIFICIAL  PRESA PELS FILLS EDAT (+65) 

Sencera 5 

Semidescremada 0 

Descremada 0 

 

LLET DE FÓRMULA  PRESA PELS FILLS EDAT (+65) 

Sí 5 

No 1 

 

 

**MARQUES DE LA LLET DE FÓRMULA EDAT (+65) 

Nutribén 1 

Almirón 0 

Nestlé 1 

Novalac 0 

Blemil 0 

Hero Baby 0 

Enfalac 0 

Puleva 1 

Pedialac 0 

Nutrilón 0 

Sanutri 0 

Babybio 0 

Altres 4 

 

**EL PER QUÈ D'AQUESTES MARQUES EDAT (+65) 

Família 1 

Professionals  1 

Preu assequible  1 

Alt preu i de bona qualitat 0 

Anuncis de TV 0 

Altres motius 2 
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**ALIMENTS MÉS CONSUMITS EDAT (+65) 

Pa 6 

Pasta 6 

Cereals i derivats 4 

Carn 5 

Llegums  4 

Peix 4 

Fruita 4 

Ous 3 

Verdures i hortalisses 4 

Làctics 5 

Fruits secs 1 

Greixos i olis 1 

Dolços i pastissos 3 

 

  

FILL AL·LÈRGIC O INTOLERANT A ALGUN ALIMENT EDAT (+65) 

Sí 0 

No 6 

 

MARE AL·LÈRGICA O INTOLERANT A ALGUN ALIMENT EDAT (+65) 

Sí 0 

No 6 

 

FILL CELÍAC EDAT (+65) 

Sí 0 

No 6 

 

MARE CELÍACA EDAT (+65) 

Sí 0 

No 6 

 

CONSULTAR A ESPECIALISTES EDAT (+65) 

Sí 2 

No 4 

No gaire 0 
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**LA MARE SEGUEIX CONSELL DE… EDAT (+65) 

Família 0 

Gent o coneguts 0 

Anuncis d'aliments infantils 0 

Professionals de la salut i alimentació infantil 4 

Altres (sentit comú, Internet, diaris, llibres…) 2 

 

PREOCUPACIÓ DELS PARES SOBRE L'ALIMNETACIÓ DELS FILLS EDAT (+65) 

Sí, molts cops 2 

Sí, algun cop 3 

No, mai 1 
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GRÀFICS DE LES PREGUNTES MÉS RELLEVANTS (+65 ANYS) 

 

 

El 83% de les mares enquestades ha donat llet materna als seus fills, a diferència del 

17% que no els l’ha donada.  

 

La dieta rica en hidrats de carboni (32%), vitamines i minerals (21%), i proteïnes (21%) 

ha estat l’alimentació més emprada durant l’ infància de les mares enquestades de 

més de 65 anys.  

83% 

0% 
17% 

LLET MATERNA PELS FILLS 

Sí No, perquè personalment no volia No, per altres motius 

32% 

21% 
21% 

10% 

16% 

ALIMENTACIÓ  DE LA MARE 

Hidrats de carboni Proteïnes Vitamines i minerals Lípids Calci 
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El 33% dels fills de les mares enquestades ha pres la llet materna durant el primers tres 

o sis mesos de vida, a diferència del 67% que l’ha presa fins als 12 o més mesos.  

 

 

Del 100% de les mares enquestades, un 67% va donar la llet materna del pit i un 33% 

tant del pit com del biberó.  

16% 

17% 

17% 

50% 

PERÍODE DE LACTÀNCIA MATERNA 

1-3 mesos 3-6 mesos 6-12 mesos Més de 12 mesos 

67% 

0% 

33% 

FORMES DE DONAR LA LLET 
MATERNA 

Del pit Del biberó Dels dos 
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El 100% de les mares majors de 65 anys consideren que donar la llet materna és 

necessari pels nadons. Un 71% del qual perquè els reforça el seu sistema de defensa 

contra infeccions i/o malalties, i un 29% perquè la llet artificial no té la mateixa 

composició idònia que té la llet materna.  

 

Un 33% dels fills de les mares enquestades va iniciar l’alimentació sòlida entre els 6-9 

mesos, a diferència del 67% que la va iniciar un cop passats els nous mesos, 

sobrepassant majoritàriament els 12 mesos.  

 

71% 
0% 

29% 

0% 

0% 

0% 

ÉS NECESSARI DONAR LA LLET MATERNA? 

Sí, perquè reforça el sistema 
immunitari 

Sí, per el vincle mare-fill 

Sí, perquè conté nutrients que 
l'artificial no en té 

Sí, per comoditat, salut o problemes 
físics de la mare 

No, perquè amb l'artificial també hi 
ha un bon desenvolupament 

No, no és necessari  però sí  és 
recomanable o convenient 

0% 

33% 

17% 

50% 

INICIS DE L'ALIMENTACIÓ SÒLIDA 

3-6 mesos 6-9 mesos 9-12 mesos Més de  12 mesos 
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El 100% de les mares majors de 65 anys va seguir una alimentació saludable i 

equilibrada durant l’embaràs.  

 

Un 83% dels fills de les mares enquestades va prendre llet de fórmula, a diferència del 

17% que no en va prendre.  

100% 

0% 0% 

DIETA SALUDABLE DURANT 
L'EMBARÀS  

Sí No No gaire 

83% 

17% 

LLET DE FÓRMULA  

Sí No 
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Les marques de la llet de fórmula més consumides pels fills de les mares enquestades 

són Nutribén (15%), Nestlé (14%), Puleva (14%) i altres marques antigues (57%) 

corresponents a la l’època a la qual vivien les mares majors de 65 anys.  

 

Els aliments més consumits pels fills de les mares enquestades són el pa (12%), la pasta 

(12%), la carn (10%), els làctics (10%), i amb un 8 % els cereals i derivats, els llegums, el 

peix, les verdures i hortalisses, i la fruita.  

15% 
0% 

14% 

0% 

0% 

0% 

0% 

14% 

0% 

0% 

0% 

0% 

57% 

MARQUES DE LLET DE FÓRMULA MÉS 
CONSUMIDES Nutribén 

Almirón 

Nestlé 

Novalac 

Blemil 

Hero Baby 

Enfalac 

Puleva 

Pedialac 

Nutrilón 

Sanutri 

Babybio 

Altres 

12% 

12% 

8% 

10% 

8% 8% 
8% 

6% 

8% 

10% 

2% 2% 

6% 

CONSUMICIÓ D'ALIMENTS Pa 

Pasta 

Cereals i derivats 

Carn 

Llegums  

Peix 

Fruita 

Ous 

Verdures i hortalisses 

Làctics 

Fruits secs 

Greixos i olis 

Dolços i pastissos 
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Cap del fills de les mares enquestades té al·lèrgia o intolerància a algun aliment. 

 

El 100% de les mares majors de 65 anys no presenta cap al·lèrgia o intolerància a 

aliments.  

 

Cap de les mares enquestades té fills celíacs.  

0% 

100% 

AL·LÈRGIA O 
INTOLERÀNCIA DELS FILLS 

Sí 

No 

0% 

100% 

AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA 
DE LES MARES 

Sí 

No 

0% 

100% 

FILLS CELÍACS  

Sí 

No 
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El 100% de les mares majors de 65 anys són tolerants al gluten.  

 

El 83% de les mares enquestades s’ha preocupat per explicar o comentar algun cop als 

seus fills l’ importància de l’alimentació durant la seva infància. En canvi, un 17% no se 

n’ha preocupat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

MARES CELÍAQUES 

Sí 

No 

33% 

50% 

17% 

PREOCUPACIÓ DELS PARES 
SOBRE L'ALIMENTACIÓ DELS FILLS 

Sí, molts cops Sí, algun cop No, mai 
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CONCLUSIÓ GENERAL DELS GRÀFICS 

Gràcies a les enquestes poblacionals, he pogut esbrinar, per exemple, quanta gent avui 

dia dona la llet materna al seus fills, quines són les maneres més emprades per donar 

la llet materna i el període el qual aquesta es pren, quines marques de llet de fórmula i 

quins aliments són els més consumits, o bé si hi ha casos d’al·lèrgies o intoleràncies a 

certs aliments.  

Un cop recollides les dades i els gràfics del resultats de les enquestes, he observat que 

en totes les franges d’edat la gran majoria de les mares donen la llet materna als seus 

fills, superant el 75% en els tres gràfics primers. Es pot veure també que la dieta rica en 

vitamines i minerals, proteïnes i hidrats de carboni ha estat la més seguida per a les 

mares enquestades durant la seva infància.  

Respecte el període de lactància materna dels fills, hi ha molta diferència en les tres 

franges d’edat, ja que majoritàriament les mares de 25-45 anys han donat la llet 

materna fins els 6 mesos i, les mares de 46-65 anys o majors de 65 l’han donada fins a 

un període de més de 6 mesos, podent arribar fins als 12 mesos o més.  

La gran part de les mares enquestades ha donat la llet materna als seus fills 

directament del pit, excepte en alguns casos que també han utilitzat alguna vegada el 

biberó.  

Sobre si és necessari donar la llet materna als nadons, gairebé totes les mares de 46-65 

o majors de 65 anys consideren que aquesta llet és la més adequada perquè conté 

nutrients que la llet artificial no en té i perquè permet reforçar el sistema immunitari 

del bebè. En canvi, una part de les mares de 25-45 anys creu que no és necessària la 

lactància materna, ja que la llet artificial també és capaç de proporcionar un bon 

desenvolupament pels nadons. Una altra part d’aquesta franja, però, considera que la 

llet materna sí és necessària, ja que els nutrients que conté, a diferència de la llet 

artificial, són els adequats tant en la qualitat com en la quantitat, a més d’afavorir 

també el sistema de defensa de l’organisme.  

Els inicis d’una alimentació sòlida pels fills són força semblants en les tres franges 

d’edat, ja que les mares de 25-65 anys han començat a donar aliments sòlids als seus 

fills entre els 3 i 12 mesos, a diferència de les mares majors de 65 anys, que 

majoritàriament els seus fills han iniciat aquesta alimentació superats els 9 ó 12 mesos. 

Durant l’estat de gestació o embaràs, la gran majoria de les mares enquestades 

pertanyents a les tres franges d’edat van seguir una alimentació saludable i 

equilibrada, beneficiant-se tant  elles mateixes com també al fetus.  
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 Malgrat que moltes de les mares enquestades han donat la llet materna als seus fills, 

aquests han continuat bevent llet però de l’artificial, és a dir, de les llets d’inici  (1) i/ o 

de continuació (2), o bé llets adaptades a les necessitats que requereixen els fills.  

Les marques de la llet de fórmula més consumides en les tres franges d’edat són 

Nutribén, Nestlé, Blemil i, possiblement també podem considerar la marca Enfalac com 

una de les més utilitzades, especialment en els fills de les mares de 25-45 anys.  

Els aliments  que més consumeixen els fills de les mares de 25-45 anys són els cereals i 

derivats, la carn, els llegums, el peix, les verdures i hortalisses, la fruita i els làctics. 

Respecte els fills de les mares de 46-65 anys, el que més han consumit durant la seva 

infància són majoritàriament els cereals i derivats, la carn, les verdures i hortalisses, la 

fruita i el peix. D’altra banda, a diferència de les dues franges anteriors, els aliments 

més consumits pels fills de les mares majors de 65 anys són el pa, la pasta, els llegums i 

els làctics.  

De totes les mares de diferents edats, la majoria tenen fills que no presenten cap tipus 

d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment, excepte d’alguns nens que sí que en 

presenten, especialment en els fills de les mares de 25-45 anys.  

De les mares enquestades, també la gran majoria no pateixen al·lèrgies o intoleràncies, 

excepte d’algunes de 25-45 anys que sí que en presenten.  

Respecte la intolerància al gluten, només hi ha 4 fills de mares de 25-45 anys que són 

celíacs. En canvi, en les altres dues franges (de 46-65 anys o més de 65) cap fill 

presenta rebuig al gluten. No obstant això, de les mares enquestades no hi ha cap que 

sigui celíaca.  

Per acabar, he quedat força sorpresa respecte la preocupació que mostren els pares 

envers l’ importància de l’alimentació durant l’ infància dels seus fills. Ja que de les 

mares enquestades pertanyents a cadascuna de les diferents franges d’edat, han 

respòs que més d’algun cop s’han responsabilitzat d’explicar o comentar als seus fills 

l’important que és seguir una correcta alimentació durant l’ infància, és a dir, durant 

l’etapa més important de creixement i desenvolupament de l’organisme.   
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CONCLUSIÓ DEL TREBALL 

Un cop acabat el treball, he arribat a la conclusió de que una alimentació inadequada 

durant la primera infància sí comporta conseqüències negatives per a la salut. Per tant, 

puc afirmar que la meva hipòtesi és certa. Les raons pels quals he pogut certificar la 

meva hipòtesi han estat vàries.  

Prèviament a resoldre-la, però, l’evolució de l’alimentació durant la història ha estat la 

clau per poder conèixer tots els canvis i millores que s’han produït envers els 

productes alimentaris i la mortalitat infantil al llarg del temps. Per exemple, he vist que 

una de les primeres causes de la mortalitat en nens petits ha estat, durant molt anys, 

la impossibilitat que tenia la població de baixa economia a accedir a una correcta 

alimentació, juntament amb les constants condicions nefastes que es presentaven en 

les diferents èpoques de la història.  

He pogut comprovar que, gràcies a les noves tecnologies i a les moltes de les 

organitzacions o associacions de la salut que hi ha avui dia, han permès ampliar 

enormement la variació d’aliments i, millorar amb determinats objectius els hàbits 

alimentaris des de la infantesa. De tal manera que, en un futur sigui possible disminuir 

el risc de patir malalties o problemes de salut.  

Malgrat que seguir una alimentació saludable, equilibrada i variada no sigui sempre un 

fet fàcil de realitzar per a tothom, s’ha de tenir molt en compte els valors i facultats 

que ens marca la genètica, la qual és impossible de canviar. Per aquest mateix motiu, 

coneixent les possibles conseqüències de salut que ens pot aportar la nostra 

informació genètica, convindria que des de la primera infància comencés a haver-hi 

una preocupació dels pares davant l’alimentació dels seus fills. Ja que els nostres gens 

ens determinen quines malalties som propensos a patir i quin és el màxim valor de 

creixement el qual podem assolir.   

Gràcies a la part teòrica que he realitzat, he après que és essencial que la mare tingui 

una correcta alimentació durant l’embaràs perquè no pugui perjudicar en cap cas al 

fetus al llarg de la gestació.                               

A més a més, comparant els avantatges i desavantatges de la llet materna amb la llet 

artificial, puc afirmar que la lactància materna és la més recomanable i beneficiosa per 

a l’ infant. Ja que la llet materna conté elements propis de l’ésser humà, és a dir, 

cèl·lules i propietats immunològiques o de defensa, que cap llet d’animal adaptada pot 

proporcionar als infants, per molt que la seva composició s’assimili a la de la llet 

materna i existeixin una gran varietat de llets artificials.  

Estar sans i alimentats amb els requeriments nutricionals i energètics que l’organisme 

necessita és un dels fets més importants de la vida d’una persona. Aleshores, el paper 
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dels pares a col·laborar a que els seus fills duguin des de molt petits una alimentació 

adequada ha de ser el més correcte i senzill seguint unes pautes determinades, 

observant a l’hora els primers efectes que originen els aliments en els infants.  

D’altra banda, gràcies a l’ajuda que m’ha proporcionat realitzar les entrevistes, he 

pogut també comprovar que la meva hipòtesi és correcta i que, juntament amb la 

recerca d’informació dels efectes que pot provocar una malnutrició infantil, ja sigui per 

excés o carència de nutrients, he pogut especificar quins tipus de malalties o trastorns 

pot provocar tal inadequada alimentació. Com ara ho són el restrenyiment, molt comú 

en els infants amb difícil digestió; l’anèmia, que disminueix l’aprenentatge i el 

rendiment cognitiu; o bé l’obesitat, la malaltia més vigent i destacada en els infants 

d’aquest segle.  

Respecte la part pràctica del treball, a més de les entrevistes, les enquestes poblacions 

que vaig decidir realitzar han estat una gran anàlisi per conèixer quina és l’alimentació 

que segueixen els fills de mares de 25 a més de 65 anys. D’aquesta manera, m’ha sigut 

fàcil percebre les diferències alimentàries que empren cada una de les diferents 

generacions.  

Com a conclusió del treball, he de dir que no ha estat gens fàcil dur a terme aquest 

projecte, i que malgrat abans de realitzar-lo tingués una idea general del tema tractat, 

he après molts més coneixements desconeguts fins ara.   

 Espero sincerament que el meu treball pugui ser mostrat obertament als lectors, per 

tal d’aconseguir una divulgació conscienciada per a molts pares i mares perquè 

adeqüin l’alimentació dels seus fills segons els seus requeriments.  

Per acabar, només comentar que el meu treball està realitzat a nivell tècnic, estadístic i 

social. De tal manera que, en un futur m’agradaria dur-lo a terme científicament per 

poder constatar amb els meus propis ulls el que he extret com a conclusió de la meva 

hipòtesi. És a dir, saber si és veritat que som i ens caracteritzem pel que mengem des 

de que som petits.  
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GLOSSARI 

A 

Alfàbrega: planta herbàcia molt olorosa anual de la família de les labiades. 

Anyell: cria de l’ovella fins a l’edat d’un any. 

Agroalimentària: productes agrícoles que han estat condicionats o transformats 

industrialment.  

Amenorreica: relatiu o pertanyent a l’amenorrea o absència/supressió del fluix 

menstrual.  

Artritis: és una inflamació de les articulacions (unió dels ossos). 

Abscés: és una acumulació de pus en un teixit orgànic. En aquest cas, en el pit de la 

mare es manifesta amb embalums tous, de vegades dolorosos.  

Afta: és una petita úlcera i/o infecció que es forma en les mucoses de la boca, genitals 

o conjuntivals, i es manifesta amb una erupció cutània vermellosa i dolorosa.  

Arèola: és una petita àrea bruna circular que circumda el mugró del pit.  

Adherència: és el fet d’estar aplicat i/o agafat a la superfície d’alguna cosa.  

Àcid gras: és una molècula orgànica formada per una cadena llarga de carbonis i 

hidrògens amb un grup carboxil (-COOH).  

Atròfia: fa referència a l’acció de consumir lentament una part del cos per manca de 

nutrients o patologies.   

Anèmia perniciosa: és una disminució dels glòbuls vermells o eritròcits perquè els 

intestins no son capaços d’absorbir la vitamina B12. 

Anticoagulació: efecte contrari de coagulació, és a dir, sagnar de manera excessiva. 

Aminoàcid: és una substància orgànica o molècula formada per un grup amino i un o 

més d’un grup funcional carboxil.  

Àcid nucleic: és un nucleòtid amb funcions d’emmagatzematge, transferència o 

expressió de l’ informació genètica dels éssers vius.   
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B 

Bisó: mamífer placentari. 

Bifidobacteria: és una bactèria grampositiu del gènere Bifidobacterium amb propietats 

d’ajuda en la digestió i la flora intestinal.  

Beri-beri: és una malaltia endèmica del sistema nerviós caracteritzada per una manca 

de la vitamina B1 (timina), molt important en l’obtenció d’energia i present a les 

membranes cel·lulars neuronals.  

Bioactiu: qualitat de les substàncies que es troben dins dels éssers vius realitzant 

efectes sobre aquests.  

C 

Civada: planta de la família de les gramínies. 

Cabirol: mamífer remugant de la família dels cèrvids. 

 

Congre: peix de la família dels còngrids (família de peixos llargs amb aletes pectorals, 

aletes dorsal i anal llargues, i sense aletes ventrals). 

Capons: són animals castrats, és a dir, abans de la pubertat.  

Cardamom: és una herba rizomatosa (de tija subterrània) de la família de 

zingiberàcies. 

Calostre: és un líquid groguenc que es secreta per les glàndules mamàries abans i 

després del part, és a dir, anterior a la segregació de la llet materna.  

Clorosi: anèmia de clor, que quasi exclusivament apareix durant la pubertat o 

l’adolescència, manifestada per una pal·lidesa verdosa groguenca de la pell. 

Caseïna: és una mescla de proteïnes molt nutritiva que constitueix la llet i el formatge. 

Colitis: és una inflamació del còlon o de la part que s’estén des de l’intestí gros fins l’ 

anus. 

Congènita: que forma part d’un individu per l’herència dels seus progenitors; es 

presenta en el moment de néixer.  

Còlic: és un agut dolor de l’abdomen degut a una obstrucció intestinal, provocant 

intolerables mals o molèsties. 

Carnitina: molècula formada a partir del aminoàcid lisina procedent de la metionina.  
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Cognitiu: pertanyent a l’acció de conèixer nous coneixements i/o objectes.  

Colesterol: és un tipus de lípid (ester amb un grup alcohol)  que es troba en els teixits 

orgànics i en el plasma sanguini dels animals.  

Cefalea: referent al dolor de cap amb sensacions de pesadesa, cops  i punxades 

violentes o molestes.  

Convulsió: és una contracció involuntària i violenta per una patologia dels músculs de 

l’esquelet alhora que provoca moviments irregulars.  

Carp: és la part de l’esquelet dels braços que uneix els ossos de l’avantbraç amb 

l’esquelet de la mà.  

Cirrosi: és una malaltia degenerativa d’un òrgan que va perdent progressivament la 

seva funció.  

Coàgul: és una massa de consistència líquida sòlida que sorgeix de la coagulació d’un 

líquid (de la llet en aquest cas). 

D 

Disacàrid: és un glúcid (substància orgànica) format per dos sucres units per mitjà d’un 

enllaç O-glucosídic.  

Degenerativa: perdre les pròpies qualitats per una alteració o modificació d’algun 

òrgan, teixit o cèl·lula .  

Diabetis: és una malaltia la qual es caracteritza per una secreció d’orina excessiva. 

Dermatitis: és una inflamació de la pell. 

Diagnòstic: fa referència a la determinació d’una possible malaltia segons els 

símptomes o signes de manifestació d’aquesta.  

Desnutrició: manca d’aliments o nutrients que provoquen un determinat estat 

fisiològic de la persona.  

Diverticle: és un tub o sac envoltat de parets situat en una determinada cavitat de 

l’organisme  que pot ser tant natural com patològic.  

Dispèpsia: és una digestió no comuna que provoca sensació de dolor, flatulència i 

repleció.  
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E 

Espelta:  blat d’espigues planes, laxes i de gra blanc.  

Escalunya: és una ceba d’una varietat de bulb. 

Enzim/a: és un biocatalitzador de procedència proteica, és a dir, una substància que 

modifica la velocitat d’una reacció química.  

E coli o  colibacil: és una de les espècies d’eubacteris (microorganismes unicel·lulars) 

del gènere Escherichia que viuen dins els intestins dels mamífers i ocells, i són 

necessaris per una correcta digestió dels aliments.  

Eritròcit o glòbul vermell: és una cèl·lula sanguínia, present en els animals vertebrats, 

que s’encarrega de captar l’oxigen i transportar-lo als teixits de l’organisme.  

Èczema: és una malaltia de la pell que es manifesta amb taques d’eritema o 

vermelloses amb petites vesícules o butllofes.  

Enteritis: Inflamació de l’intestí d’un individu, especialment de l’intestí prim.  

Escorbut: és una malaltia basada en la deficiència de vitamina C i es manifesta amb 

anèmia, hemorràgies i  hematomes, és a dir, embassaments de sang.  

Enzim: és una substància proteica encarregada de modificar la velocitat de les 

reaccions químiques.  

F 

Fonoll: herba aromàtica de la família de les umbel·líferes (família de les plantes 

dicotiledònies). 

Farinetes: menjar fet de farina de cereals i aigua bullent, condimentada amb oli i sal o 

sucre.  

Farinacis: productes alimentaris constituïts per farina. 

Fajol: és una herba anual amb fulles triangulars i flors blanques o rosades, de la família 

de les poligonàcies i originària de l’Àsia Central. S’empra en l’alimentació del bestiar, 

aviram i anteriorment de l’humana.  

Fosfolípid: és un lípid complex, ja que conté una molècula d’àcid fosfòric juntament 

amb els àcids grassos, i és present en les membranes cel·lulars de l’organisme.  

Flora intestinal: és el conjunt de microorganismes que viuen en l’intestí (tub de 

l’aparell digestiu estès des de l’estómac fins l’ anus.  
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G 

Gramínia: família de plantes d’herbes perennes que comprèn cereals i herbes de blat. 

Garrofa: fruit bru del garrofer (arbre perennifoli). 

Glucosa: és un monosacàrid o sucre que es troba a la sang, a les fruites i en molts 

altres vegetals.  

Galactosa: és un monosacàrid o sucre que forma part de les membranes cel·lulars, 

especialment  les cèl·lules neuronals.  

Gastroenteritis: malaltia que consisteix en l’ inflamació de la mucosa gàstrica 

intestinal. 

Glàndula endocrina: és aquella la qual es troba dins del cos dels organismes i no té cap 

conducte excretor, provocant un vessament a la sang de la seva secreció.  

Goll: és una gran inflamació de la glàndula tiroide que provoca l’aparició d’un bony a la 

cara anterior del coll.  

H 

Herpes: és una inflamació de la pell provocada per un virus que es manifesta amb la 

formació de petites vesícules que suquegen i que en assecar-se formen crostes. 

Hepàtic: pertanyent al fetge, un dels òrgans vitals de l’organisme.  

Hemoglobina: és una proteïna que dóna el color vermell a la sang i es troba dins els 

glòbuls vermells o eritròcits transportant oxigen.  

Hipoproteinèmia: deficiència en l’organisme de ferro adherit a la proteïna 

transferrina.   

Hipotiroïdisme: és una deficiència funcional de la glàndula tiroide que es manifesta en 

deformitats i degeneració física en els infants.  

Hiperproteinèmia: és un excés en l’organisme de ferro adherit a la proteïna 

transferrina.   
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I 

Infanticidi: mort donada violentament sobre un nadó o infant. 

Icterícia: és una malaltia causada per un augment de bilirubina a la sang, i es manifesta 

per un color groguenc en els ulls, la pell i l’orina.  

Inanició del conill: és una malaltia nutricional basada en una deficiència de 

carbohidrats i greix, la qual provoca diarrea, fatiga, mal de cap i, lenta pressió 

sanguínia i  ritme cardíac.  

L 

Leucòcit o glòbul blanc: és una cèl·lula sanguínia que s’encarrega de defensar el propi 

organisme contra possibles agents nocius i/o externs.  

Leucèmia: és una malaltia caracteritzada per una proliferació o producció ràpida i 

progressiva de leucòcits, i una presència de formes immadures a la sang i als òrgans 

infiltrats (melsa, fetge, ganglis...). 

Lactobacil: és un bacteri grampositiu del gènere Lactobacillus amb propietats de 

fermentació de sucres i àcids lactis.  

Liposoluble: que pot ser dissolt (soluble) en greixos i olis.  

M 

Mill: herba anual de la família de les gramínies*que prové de l’Àsia temperada o 

subtropical i cultivada com a cereal en temps antics.  

Moltons: és un marrà o el mascle de l’ovella castrat. 

MELA (Mètode de Lactància Materna i Amenorrea): la lactància materna es considera 

un dels mètodes anticonceptius més naturals.  

Meconi: és el primer excrement o femta d’un nadó després del part.  

Mastitis: és una inflamació, però no necessàriament una infecció, de les mamelles 

(òrgan que conté les glàndules mamàries, encarregades de segregar la llet).  

Midó: és un polisacàrid (unió de molts monosacàrids) del qual constitueix el principal 

component de la reserva dels glúcids.   
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Micel·la: és un conjunt de molècules formant una partícula col·loïdal (que no travessa 

les membranes de separació de soluts) en un sistema dispers i amb càrrega iònica.  

Motilitat: és la capacitat que tenen els organismes vius per moure’s com a resposta 

d’un estímul qualsevol. 

O 

Osteoporosis: és una malaltia que consisteix en la reducció i aprimament dels ossos, 

eixamplant els espais interns d’aquests.  

Oligosacàrid: és un glúcid format per unitats de monosacàrids units mitjançant 

enllaços O-glicosídics.  

Osmosi: fa referència a la tendència a passar un dissolvent de la dissolució menys 

concentrada a la més concentrada dins d’un sistema de dues dissolucions diferents 

separades per una membrana semipermeable.  

P 

Polenta: farina de blat de moro cuita en aigua bullent. 

Psicomotor: aquell el qual realitza funcions psíquiques i motores en l’organisme.  

Polimalformativa: qualitat referent al conjunt de totes les anomalies o deformitats 

que pateixen les persones, especialment les que són congènites, és a dir, les que 

existeixen des del naixement.  

 Paràlisi hipokalèmica: és un trastorn que produeix debilitat muscular i un baix nivell 

de potassi en sang.  

Pel·lagra: és una malaltia de la deficiència de la vitamina PP i es caracteritza per els 

trastorns cutanis.  

Poliúria: és una molt abundant secreció d’orina. 

Prostaglandina: és una substància lipídica que realitza diverses funcions en 

l’organisme.  

Paràsit: és aquell organisme que viu depenent d’una espècie de la qual se n’aprofita 

per alimentar-se i la perjudica.  

Plasmàtica: fa referència al líquid sanguini compost de sèrum i de proteïna fibrosa.  
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R 

Rebosteria: ofici de la persona que té cura dels aliments sense refrigeració en una 

casa, palau, nau, etc.  

Raquitisme: malaltia, manifestada sobretot pels nens, que provoca una deformació 

dels ossos per una mineralització defectuosa, és a dir, una manca de vitamina D.  

Riboflavina o lactoflavina: és un compost heterocíclic que constitueix una part de la 

vitamina B.  

Regurgitació: acció dels aliments en moure’s dins d’un conducte del cos en una 

direcció contrària a l’habitual a causa d’una gran repleció o abundància excessiva 

d’aquests.  

 

S 

Sègol: planta de la família de les gramínies semblant al blat. 

Sèmola:  blat sense pell que es troba mòlt en petits granets per a fer diferents tipus de 

sopes, pastes,etc.  

Sicòmor: és un arbre de la família de les moràcies (plantes dicotiledònies). 

Salmonel·losi: és una malaltia provocada per un bacteri que pertany al grup de la 

salmonel·la.  

Síndrome de la Mort Súbdita del Lactant (SMSL): és la mort sobtada i inesperada d’un 

bebè menor d’un any, més probablement entre els 2 i 4 mesos de vida, les causes de 

les quals són encara desconegudes.  

Sida: és la síndrome de l’ immunodeficiència adquirida, és a dir, un conjunt de 

símptomes causats per l’ infecció d’un o més virus que actuen contra el sistema 

immunològic de l’organisme.  

Sagnia: és l’efecte de sagnar per una ferida o lesió. 

T 

Tàperes: és la poncella de la taperera (mata caducifòlia), comestible adobada en 

vinagre.  

Tirallet: és un objecte o instrument que serveix per extreure la llet del pit de la mare 

durant quan aquesta es troba en el període d’alletament del seu fill.  
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Tetina: és una peça de goma que es col·loca al broc o bec d’un biberó per a fer una 

similitud del mugró.  

 

Taurina: és un aminoàcid que participa en la formació de la bilis i es troba en els teixits 

orgànics. 

Triglicèrid: és un lípid format per esterificació (formació d’un ester) a partir d’un 

glicerol amb tres molècules d’àcids grassos.  

Tiroïdal: referent a la glàndula tiroide situada a la tràquea, i molt important pel 

creixement i metabolisme de l’organisme.  

Tuberculosi: és una infecció contagiosa causada per un bacteri que provoca una 

inflamació i una necrosi o mort de les cèl·lules o teixits de l’organisme.  

Tetània: és la contracció involuntària o espasme continu d’un múscul.  

 

U 

Urea: és una substància formada per la degradació de proteïnes que s’elimina 

posteriorment amb l’orina. 

 

V 

Vesícula biliar: és una petita bufeta o sac membranós que conté líquids secretats  o 

gasos.  

 

X 

Xarampió: malaltia infecciosa, contagiosa, i epidèmica sobretot per a la població 

infantil, que es manifesta amb símptomes catarrals seguits de l’aparició de petites 

taques vermelloses sobre la pell.  

Xeroftàlmia: és una malaltia dels ulls que es manifesta amb una sequera de la 

membrana que tapa el globus ocular i de la intensitat de llum de la còrnia.  
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http://www.youtube.com/watch?v=3-zMBEDqOmU    

(Alimentació en la prehistòria) 

https://www.youtube.com/watch?v=HvFxzUVA96k  

(Alimentació edat moderna) 

http://www.youtube.com/watch?v=6bvGuQP2EE8  

(Alimentació contemporània) 

https://www.youtube.com/watch?v=ssEZRrOPny4  

(Piràmide dels aliments -Alimentació infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=4geEBJpGdhk  

(Anunci publicitari lactància materna) 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ9oDityaok  

(Llet artificial)  

https://www.youtube.com/watch?v=0BJB2gqWPZA  

(Lactància materna) 

http://www.youtube.com/watch?v=xjg8Ib-KujM#t=65  

(Canvis de la llet artificial durant els últims anys) 
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COMPLICACIONS DEL TREBALL 

Respecte el bloc teòric d’aquest treball de recerca, no m’ha presentat cap problema en 

front la troballa d’informació, exemples de casos, imatges i altres. En canvi, el bloc 

pràctic ha estat l’apartat que més inconvenients i dificultats he tingut per realitzar-lo.  

En tant que el bloc pràctic el constitueixen dues entrevistes i 100 enquestes 

poblacionals, per poder fer l’entrevista de la nutrició infantil i neuropediatria, vaig 

creure convenient contactar amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, ja que aquest és 

considerat un dels millors hospitals de Barcelona. Amb la finalitat de resoldre tots els 

dubtes que se’m van qüestionar alhora de decidir el tema el qual es basa el meu 

treball, necessitava tenir la possibilitat de poder enquestar a un dels professionals i/o 

responsables de l’àmbit de la nutrició i pediatria o neurologia.  

D’aquesta manera, anant a la pàgina oficial d’aquest hospital, vaig buscar el número de 

telèfon per tal de saber si la direcció de l’hospital em pogués sol·licitar per fer les 

entrevistes. Així ho vaig fer i, atenent-me amablement la direcció, em van formular 

que enviés un correu a info@hsjdbcn.org , ja que en aquí s’encarreguen d’ajudar als 

clients els quals pregunten i s’aconsellen a través dels més professionals.  

Un cop enviat el mail a l’anterior correu electrònic, el qual demanava que em seria de 

molt agraïment que em sol·licitessin les entrevistes, la resposta va ser inesperada i 

decebuda. Ja que la senyora que em va atendre, la doctora Marisa Serra (adjunta a 

l’àrea de planificació i qualitat), m’explicà que eren molts els joves que demanaven 

aquesta sol·licitud i que en aquest cas, els professionals de neuropediatria i nutrició 

infantil no podrien dedicar el temps suficient per realitzar la seva feina.  

Malgrat això, vaig decidir intentar-ho per altres vies i pàgines web. Els dos següents 

correus que vaig enviar van ser dirigits a l’Hospital de Nens de Barcelona, 

www.hospitaldenens.com (pel tema de neuropediatria) i a través d’aquesta pàgina,  

www.nutricionistasbarcelona.es als Dietistes Nutricionistes de Barcelona. En l’últim 

cas, l’adreça electrònica per contactar amb els nutricionistes era 

martaabardia@nutricionistasbarcelona.es.  

La contesta al meu correu dels Dietistes Nutricionistes de Barcelona va ser un consell 

més que una confirmació de la meva sol·licitud, ja que em recomanaven que contactés 

directament amb l’Associació Catalana de Dietistes Nutricionistes. Aleshores, buscant 

una via de contacte amb aquesta associació, vaig acabar a la pàgina de facebook de 

l’ACDN i vaig enviar un correu a l’adreça acatdn@gmail.com explicant el meu projecte i 

demanant per tercer cop una possible entrevista.  

Com l’espera a una possible confirmació a la sol·licitud de l’ ACDN va ser inexistent, 

vaig decidir enviar per quart cop un mail explicant sempre els meus mateixos objectius 

mailto:info@hsjdbcn.org
http://www.hospitaldenens.com/
http://www.nutricionistasbarcelona.es/
mailto:martaabardia@nutricionistasbarcelona.es
mailto:acatdn@gmail.com
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de treball a una altra organització a través de la següent adreça electrònica 

www.dietistabarcelona.cat.  

L’espera a una contestació va ser suficientment tardana com per decidir-me a buscar 

altres vies o opcions per realitzar les entrevistes. D’aquesta manera, ja que també la 

col·laboració de l’hospital de nens va ser nul·la, vaig decidir presentar-me personal i 

directament a la Clínica de Molins de Rei, on hi ha tant com una secció de nutrició com 

una de pediatria. Vaig preguntar si era possible concedir-me una entrevista amb 

l’encarregat/da de nutrició i/o pediatria tot explicant-hi en què consistia el meu 

projecte. M’informaren que l’encarregada de nutrició no treballava en temes de 

nadons i infants però, probablement la pediatra del centre, la Raquel Monfort podria 

ajudar-me. Un cop donades les meves dades perquè poguessin contactar amb mi per 

tal de confirmar-me l’entrevista, va ser aquell mateix dia quan m’ho van confirmar. El 

dia 28 de juliol tenia assegurada l’entrevista de neuropediatria amb la pediatra de la 

Clínica de Molins de Rei.  

Un cop feta l’entrevista del neuropediatra, vaig capficar-me en buscar una possible cita 

amb un dietista o nutricionista per fer l’entrevista de la nutrició. Vaig contactar per e-

mail amb la Clínica Alimmenta, dietistes nutricionistes i amb la Clínica de Medicadiet. 

Malgrat que a totes dues els vaig explicar la meva situació de treball, de la Medicadiet 

no vaig obtenir resposta i de l’altra Clínica vaig rebre un correu en el que em deien que 

no tenien cap disponibilitat per a concedir visites amb estudiants, però que en un futur 

esperaven poder planificar activitats d’aquest tipus.  

Per sisè cop consecutiu, em trobava en una situació alertant perquè cap clínica, 

associació i/o organització de la nutrició i dietètica dels quals vaig interessar-me, no 

em van poder atendre. Aleshores, vaig optar definitivament per contactar via e-mail 

amb la pediatra Monfort la qual vaig fer l’entrevista de neuropediatria, ja que quan ens 

vam reunir em va oferir la seva ajuda per si algun dia m’arribés a sorgir qualsevol 

dubte o si requeria de la seva atenció.  

D’aquesta manera, vaig enviar-li un correu explicant-hi la meva situació desesperant i 

demanant-li la seva ajuda perquè em pogués donar un cop de mà amb la tasca de 

contactar amb algun especialista de la nutrició infantil. A més a més, vaig demanar-li si 

podia a través de les seves coneixences informar a l’Hospital de Sant Joan de Déu dels 

meus requeriments i de la posició de treball per tal de possibilitar-me realitzar 

l’entrevista. Per desgràcia, no vaig obtenir cap resposta i vaig haver de pensar una altra 

idea per no entrebancar-me.  

Així, vaig preguntar com a última opció a familiars per si sabien d’ algú conegut que fos 

dietista nutricionista. Per sort, la meva mare em va aconsellar que donés un cop d’ull a 

la pàgina web del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Barcelona i que em posés en 

contacte amb els responsables.  

http://www.dietistabarcelona.cat/
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 Així ho vaig fer, i així va donar resultat després de tanta espera. L’auxiliar 

d’administració Merche Ruiz em va respondre i va recomanar la persona que em 

podria ajudar en el treball, tot donant-me el seu contacte telefònic. 

De tal manera que vaig trucar a la Gemma Miranda, vocal del Col·legi de Dietistes 

Nutricionistes, i li explicà quina era la meva situació de treball intentant alhora 

aconseguir una cita per poder entrevistar-la. Per sort, em va poder concedir 

definitivament una entrevista una setmana després d’haver-la trucat (primera setmana 

de novembre). Aleshores, totes dues entrevistes, tant la de pediatria com la de 

nutrició,  quedaven fetes i enllestides. 
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AGRAÏMENTS 

Durant aquest projecte, com bé he dit en l’apartat anterior, se m’han presentat certes 

dificultats a l’hora de trobar professionals especialitzats en l’àmbit de la salut infantil. 

D’aquesta manera, crec molt convenient agrair la col·laboració de la Raquel Monfort 

(pediatra) i de la Gemma Miranda (dietista nutricionista) pel temps que m’han dedicat 

i per l’ajuda que m’han proporcionat responent a les meves qüestions del treball, per 

tal de poder-me facilitar i resoldre els dubtes plantejats.  

Dono les gràcies també a la meva mare Yolanda Ranchal, assessora en nutrició i 

dietètica, per oferir-me consells  sobre l’alimentació en general i per donar-me un cop 

de mà a l’hora de buscar algun/a dietista nutricionista especialitzat/da en els infants, ja 

que és més fàcil trobar-ne un que tingui coneixements de l’alimentació dels adults que 

no pas dels infants.  

Finalment, agraeixo sincerament el temps que la Begoña Estela, tutora i coordinadora 

del meu treball, ha dedicat durant la realització d’aquest projecte al llarg dels dos anys 

del meu curs a Batxillerat. Li dono les gràcies per haver-me resolt els dubtes que se’m 

sorgiren durant aquest temps, i per haver-me ofert molt bones idees per estructurar 

correctament i millorar aquest treball, obtenint d’aquesta manera una satisfactòria i 

excel·lent tasca.  


