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Alimentació, exercici i equilibri energètic 
 
El nostre cos ingereix energia a través dels aliments. Els aliments estan formats per nutrients (proteïnes, 
greixos, hidrats de carboni o glúcids, minerals, vitamines i aigua). Tots els nutrients són importants 
(especialment l’aigua), però només tres proporcionen energia al nostre cos quan són metabolitzats: les 
proteïnes, els glúcids i els greixos. Tanmateix, només els glúcids (pa, pasta, patates, arròs...) tenen com a 
funció principal la de proporcionar-nos energia de forma immediata. Les proteïnes (carn, peix, ous, 
formatges...) tenen com a funció principal contribuir a formar (i a resintetitzar) l’estructura del nostre cos 
(l’esquelet, els músculs, els enzims, etc.), mentre que els greixos (olis, mantega, llard...) són un reservori 
d’energia que fem servir quan no disposem de suficients aliments. 
 
L’alcohol també proporciona energia quan és metabolitzat. Però no és correcte considerar-lo un aliment. 
En realitat, és un verí cel·lular. Tanmateix, l’acostumem a prendre en forma de beguda i, en 
conseqüència, forma part de la nostra alimentació. Un gram d’alcohol pur proporciona 7 kcal. 
 
 

Les unitats d’energia quan parlem de nutrició 
 
Una caloria (cal) és una mesura d’energia. És la quantitat d’energia calorífica necessària per a elevar un 
grau centígrad un gram d’aigua pura (concretament, des dels 14.5ºC fins els 15.5ºC, i a una pressió d’una 
atmosfera). 
 
Una caloria equival a 4.18 Joules (com ja saps, el Joule és també una mesura d’energia). 1000 calories 
són una quilocaloria (1 kcal) i equivalen a 4.18 quilojoules (4.18 kJ) 
 
 
 

Energia que proporciona la metabolització d’un gram de determinades substàncies 
 
1g de proteïna ..................  4 kcal 
1g de glúcids  ...................  4 kcal 
1g de greixos  ...................  9 kcal 

 
1g d’aigua  .......................  0 kcal 
1g d’alcohol  ....................  7 kcal 
1g de teixit adipós  ......... 7.5 kcal 
 

 
 
Les necessitats d’energia del nostre cos 
 
L’energia que ingerim a través dels aliments la fem servir en tot un conjunt de processos vitals que podem 
resumir en tres grans blocs: 
 

1. El metabolisme bassal (65% del total) 
2. La termogènesi induïda pels aliments (10% del total) 
3. L’activitat física (25% del total) 

 
 
1. El metabolisme bassal (MB) 
 
El MB és l'energia que consumeixen el conjunt de processos del nostre cos que són imprescindibles per al 
manteniment de la vida: funcionament dels òrgans vitals (cervell, cor, pulmons, fetge, etc.), síntesi de 
proteïnes i reconstrucció de teixits, manteniment de la temperatura corporal, etc. Coincideix aproximadament 
amb el consum energètic del nostre cos abans de llevar-nos del llit: en repòs complert i després del dejuni 
nocturn. El metabolisme bassal representa un 65% de les nostres necessitats diàries d'energia.  
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2. La termogènesi induïda pels aliments (TIA) 
 
La TIA és l'energia que consumeix el nostre organisme per a digerir els aliment i per absorbir, transportar i 
emmagatzemar els diferents nutrients resultants de la digestió. La TIA representa entre el 6 i el 10% de 
l'energia aportada pels aliments, tot i que varia amb la composició de la dieta.   
 
3. L'activitat física (AF). 
 
 L'AF és l'energia que es consumeix al llarg del dia en qualsevol activitat que no sigui estar gitat. Estar 
assegut, dret o caminant exigeix un esforç muscular creixent que només és possible mitjançant un 
subministrament constant d'energia als nostres músculs. L'activitat física necessària per a dur a terme la 
nostra vida laboral i per a utilitzar el nostre temps d'oci (per exemple, l’esport) està inclosa en aquest apartat, 
que representa normalment el 25% del consum energètic diari. 
 
 
L’excés d’energia 
 
La ingestió de més energia de la que necessita el nostre cos s’emmagatzema en forma de greix. Aquesta 
reserva d’energia és reversible, de manera que quan ingerim menys energia de la necessària metabolitzem el 
teixit adipós per tal de proporcionar al nostre cos l’energia que necessita. Un quilogram de teixit adipós 
proporciona 7500 kcal (el teixit adipós no és greix pur. La major part es greix, però també hi ha una petita 
part d’aigua i les proteïnes que forment les parets cel·lulars). A l’inrevés, cal estalviar (és a dir, no fer 
exercici per valor de 7500 kcal) per tal de sintetitzar un kg de teixit adipós. Compte, doncs! El teixit adipós 
(els michelins) no és greix pur. 
 
L’excés de greix s’acumula sota la pell i dins del cos (al voltant dels òrgans vitals, per tal de protegir-los dels 
cops). La distribució del greix sota la pell segueix diferents models, però la distribució més freqüent en 
l’home és al voltant del tronc (també se l’anomena tipus poma), mentre que la distribució del greix en la dona 
acostuma a ser perifèrica (natges, cames i braços). Aquest tipus de distribució rep el nom de tipus pera. 
 
La manera més objectiva i ràpida d’avaluar l’excés de pes d’una persona és mitjançant l’Índex de Massa 
Corpora (IMC, o BMI, en anglès). En el cas d’una persona adulta, és independent de l’edat i del sexe; és a 
dir, l’IMC val per a homes i dones adults de qualsevol edat. 
 
 
Taula 1: Criteris de Garrow per a establir el grau d'obesitat d'una persona adulta a partir de l'Índex de 
Massa Corporal (IMC). 

 
                                  Massa (Kg) 
                  IMC = ----------------- 
                                  Talla (m)2 
 

IMC<20          Primor 
20≤≤≤≤IMC≤≤≤≤25   Pes normal 
25<IMC≤≤≤≤30   Excés de pes 
IMC>30         Obesitat 
IMC>40        Obesitat mòrbida 
 

 
Quin és l’IMC d’una persona de 60kg i 160 cm d’alçada? Molt senzill: 
 
                                  Massa (Kg)         60kg               60kg    
                  IMC = ----------------- = ------------- = -------------- =  23.4  kg/ m2 
                                  Talla (m)2               (1.60 m) 2          2.56 m2     
 
Es pot dir que és una persona amb un pes normal? Sí, perquè el seu IMC està comprés entre 20 i 25. 



Prof. Antonio Tinajas                                                                                                    Alimentació, exercici i equilibri energètic 

 3 

  
 
L’IMC és especialment variable durant el creixement. Com pots observar, en el cas de les noies s’estabilitza 
a partir dels 15 anys. 
 
 
 

 
 

 
L’obesitat mòrbida (IMC>40) i 
l’anorèxia (IMC<16.5) són dos 
trastorns típics de l’alimentació,. 
ambdós igualment perillosos per a 
la salut. 
 
Contràriament amb allò que passa 
amb les persones anorèxiques (no 
es veuen primes i fins i tot es 
consideren desitjables sexualment), 
les persones amb obesitat mòrbida 
són conscients del seu drama 
personal. 

 
La reducció de greix 
 
La reducció del greix corporal es produeix quan es manté en el temps una situació en la qual el consum 
d’energia del nostre cos és major que la ingestió d’energia a través dels aliments. Per tant, només hi ha dues 
solucions per a reduir el greix corporal (que, a més a més, es poden sumar):  
 

1. Incrementar la despesa energètica. 
2. Reduir la ingestió d’energia a través dels aliments 
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1. Incrementar la despesa energètica 
 
Només hi ha una manera d’incrementar la despesa energètica: incrementar el nivell d’activitat física. A 
continuació t’explico quin és el cost energètic de tres activitats físiques habituals: la cursa i la caminada. 
 
El cost energètic de la cursa varia considerablement en funció de la velocitat i de la inclinació del terreny. 
En un terreny horitzontal i en un interval de velocitats normals per a persones no entrenades, el cost de la 
cursa és aproximadament d’1 kcal per quilogram de pes corporal i per quilòmetre recorregut. Allò que és 
important és la distància recorreguda. És indiferent si ho fem tot seguit o si ens aturem cada 5 minuts. Si una 
dona de 65 kg recorre 5 km, el cost energètic serà de 1 x 65 x 5 kcal, és a dir, 325 kcal.. 
 
El cost energètic de la caminada augmenta tant si es fa molt ràpid com si es fa poc a poc . Això últim es 
degut a que el moviment és menys coordinat i harmònic i, conseqüentment, menys eficaç. L'energia mínima 
que es consumeix quan caminem s'ha calculat en unes 0.5 kcal per quilogram de pes corporal i per 
quilòmetre recorregut. Un home de 95 kg de pes que camini 5 km a un pas normal consumirà 0.5 x 95 x 5 
kcal, és a dir, unes 238 kcal. 
 
 
2. Reduir la ingestió d’energia a través dels aliments 
 
Tenint en compte que les proteïnes tenen una funció estructural, la reducció de la ingestió d’energia només és 
aconsellable consumint menys glúcids (el sucre, els dolços, el pa, la pasta italiana, l'arròs i les patates) i 
menys greixos. Això suposa reduir la quantitat de greix que fem servir per a cuinar i seleccionar aliments 
amb baix contingut en greix.  Aquest últim punt ens obliga a prescindir (o reduir-ne el consum) de la 
mantega i de la margarina, dels embotits, dels fruits secs, dels formatges, de tot tipus de pastissos i de 
xocolates. Contràriament, haurem d'escollir el pollastre, el conill, la vedella, el peix blanc, la llet i els iogurts 
(millor que siguin, al menys, semidesnatats).  
 
 
7. Grups d'aliments i dieta equilibrada. La dieta mediterrània 
 
L'ésser humà és un animal omnívor, la qual cosa significa que la seva existència no depèn d'un aliment en 
concret (sense tenir en compte l'aigua). Si manca la carn, podem menjar peix, ous, llegums o cereals per 
obtenir una part important de les proteïnes que necessitem. L'inconvenient d'una alimentació omnívora és 
que ha de ser variada perquè no existeix un aliment que reuneixi en la seva composició tots els nutrients 
necessaris, i que a més a més ho faci en la proporció que precisem. 
 
Varietat i proporció són les dues paraules clau d'allò que entenem per dieta equilibrada. D'una manera 
senzilla podríem definir-la com aquella que aporta al nostre organisme aliments variats en les proporcions 
adequades. La dieta serà equilibrada si ens proporciona l'aigua, l'energia, les proteïnes, les vitamines i les 
sals minerals que necessitem per viure desenvolupant les nostres activitats quotidianes i ens ajuda a 
prevenir l'aparició de malalties com ara les malalties cardiovasculars, el càncer, l'obesitat, la diabetis tipus 
2, la càries o l'osteoporosi. 
 
La proporció adequada d'aliment que hem de consumir no és única ni invariable, tot el contrari, varia en 
funció de les característiques de cada persona: edat, sexe, activitat física, gestació. 
 
Els especialistes en nutrició classifiquen els aliments que consumim habitualment en sis grans grups. Una 
dieta equilibrada exigeix menjar al llarg del dia alguna ració de tots els grups. A la taula 2 s'explica què 
aliments integren cada grup i el nombre de racions que es recomana menjar diàriament de cadascun d'ells 
(entenem per ració d'un aliment la quantitat que normalment mengem en un plat, per exemple, els 200-
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250 ml d’una tassa de llet, un plat d'amanida o de verdura, o un plàtan mitjà). No es tenen en compte les 
begudes. Això s’acostuma a visualitzar en forma de piràmide (figura 1). 
 
 
Taula 2: Grups que engloben els aliments que habitualment consumim en el nostre país, nombre de 
racions que es recomana menjar de cadascun d'ells i quantitat aproximada de diferents aliments que 
composen una ració de cada grup. 
 

  
               ALIMENTS  
 

Olis: 30-50 grams. 
 

La carn, el peix i els ous: 2 racions. 
(1 ració= 125 gr. de carn o peix= 2 ous= 250 gr. de llegums cuites) 

La llet i els derivats lactis: 2 racions. 
(1 ració= 250 ml de llet= 2 iogurts= 50 gr. de formatge de bola= 125 gr. de mató) 

Verdures i hortalisses: 2 racions (una d'elles crua). 
 

Fruites: 2 racions. 
(1 ració= una peça mitjana= 2 ó 3 mandarines) 

Pa i fècules: 3-5 racions. 
(1 ració= 60 gr. de pa= 75 gr. d'arròs o pasta sense bullir = 180 gr. de patata). 

  
 
El concepte de dieta mediterrània i les seves virtuts va ser establer pel Dr. Ancel Keys durant els anys 
seixanta. Des d’aleshores, el coneixement de les seves virtuts no ha parat fins a ser considerada per 
l’UNESCO patrimoni immaterial de la Humanitat. La dieta mediterrània és la dieta dels nostres avis, és a 
dir, rica en cereals (pa, pasta, arròs), patates, llegums (mongetes, cigrons i llenties), peix (especialment el 
blau: sardines, seitons, varat...), fruita i verdura fresca (millor si és crua), fruits secs, oli d'oliva i vi. No 
formarien part de la dieta mediterrània la carn de vedella, la mantega, la nata, els formatges curats o la 
pastisseria industrial. 
 
Els beneficis de la dieta mediterrània, rica en olis mono i poliinsaturats, antioxidants i fibra,  s’observen  
en la prevenció de les malalties cardiovasculars i en determinats tipus de càncers, és a dir, en la prevenció 
de malalties degeneratives no infeccioses. Els darrers estudis epidemiològics demostren que cada vegada 
més la nostra alimentació s’allunya d’aquest model. 
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Figura 1: Piràmide nutricional que reflecteix les quantitats aproximades de cada grup d’aliments que 
n’hem de menjar cada dia. 
 

 
 
 
8. Dieta i exercici 
 
La realització d’exerici físic habitual no té per què comportar grans canvis en la dieta d’una persona, si la 
dieta habitual és equilibrada. El propi cos estableix els mecanismes necessaris per a compensar la despesa 
energètica mitjançant la gana. Hi ha però, un aspecte al que hem de donar una importància especial: la 
hidratació. La generació de calor durant l’exercici sovint ha de ser dissipada mitjançant la suor i això 
obliga a reposar l’aigua perduda per tal d’evitar la deshidratació crònica. La millor opció es sempre beure 
molta aigua. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la necessitat de separar els àpats principals i l’exercici físic, 
especialment el de tipus aeròbic, entre 2 i 3 hores. 
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