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Resum
Introducció. La gent gran presenta uns nivells de comportament sedentari més alt que
la resta de població (8-9 h/dia), tenint un impacte negatiu en el seu estat de salut i qualitat
de vida. Fa falta desenvolupar un programa d’activitat física per reduir-ne aquests
nivells.

Objectiu. Avaluar l’efectivitat d’un programa d’activitat física basat en la

reducció del comportament sedentari sobre els nivells d’activitat física, la qualitat de vida
i el temps asseguts de persones grans amb malalties cardiovasculars. Metodologia.
Estudi experimental pre-post amb aplicació d’un programa d’AF (3 setmanes) basat en
la reducció del CS a una mostra de 8 persones grans (entre 65 i 80 anys) assistents al
programa d’activitat física de l’ABS Vic Nord i la UVIC-UCC, que pateixen malalties
cardiovasculars. Consisteix en un programa de diferents estratègies per reduir el
comportament sedentari i per aprendre a trencar amb el perllongat temps asseguts a
casa, durant el transport i en el seu temps d’oci. Les variables dependents són: nivells
d’activitat física (IPAQ), qualitat de vida (SF-12), i comportament sedentari (Time spent
sitting). Han estat mesurades abans i després de la intervenció. Resultats. Els nivells
d’activitat física incrementen amb una mitjana de +98’99 MET-min/setmana, més elevat
en homes que en dones. La qualitat de vida, incrementa en els components mentals
(±8CMS). El temps assegut ha reduït en el transport públic (-2’5 min/dia), mirant la TV
(-15 min/dia dones; -22’5 min/dia homes), i menjant (-11’25 min/dia dones; -7’5 min/dia
homes). Les barreres principals del programa han estat falta de consciència, percepció
de benestar, influència de familiars/amics, difícil canviar la rutina, i climes freds. I els
facilitadors són no tenir vehicle propi, tenir un hort, tenir néts, quedar amb amics/familiars
per fer activitat física, i el bon temps. Conclusions. Des de la salut pública es demostra
que estratègies per reduir el temps assegut en gent gran podria reduir problemes
relacionats amb la salut. Les futures recerques haurien de posar més èmfasi en seguir
investigant per portar a terme un programa ben definit per a reduir les conductes
sedentàries a llarg termini.
Paraules clau: activitat física, salut, comportament sedentari, malalties cardiovasculars,
temps asseguts, qualitat de vida.
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Abstract
Background. Elderly people are those that spend the highest average time sitting down
(8-9 h/day), this has a negative effect, especially on their quality of life, along with
generally worsening their health. Objective. To evaluate the effectiveness of a physical
activity program based on reducing sedentary behavior on the levels of physical activity;
the quality of life and the time spent sitting of elderly people with cardiovascular diseases.
Methodology. This study is a pre-post experimental study in which we apply a physical
activity program based on reducing sedentary behavior in a sample of 8 elderly people
(between 65 and 80 years old) assistants in the program of ABS Vic Nord and UVicUCC, with cardiovascular diseases. The study consists of an intervention program (3
weeks) with different strategies to reduce the sedentary behavior and to learn how to
break with prolonged time spent sitting at home, during the transport and in their leisure
time. The dependents variables are the levels of physical activity (IPAQ), the quality of
life (SF-12), and the time spent sitting (Time spent sitting). They were evaluated before
and after the intervention. Results. The level of physical activity improves with an
average of +98’99 MET-minutes/week, higher in men than women. The quality of life
improves specially in mental components (±8CMS). The time spent sitting reduces in the
transport (-2’5 minutes/day), watching the TV (-15minutres/day woman; -22’5
minutes/day) and eating (-11’25 minutes/day woman; -7’5 minutes/day man). The
barriers to follow the program were the lack of conscious, the perception of well-being,
the influence of family/friends, the difficulty to change the daily life, and the cold weather.
The facilitators were not having an own car, to have a vegetable garden, to have a
grandchild, meet with friends/family to do physical activities, and the good weather.
Conclusions. From the public health, it is demonstrated that to establishing some
strategies to reduce the sedentary behavior in elderly people could help with healthrelated problems. Further research should carry out a well-defined program to reduce
the sedentary behavior in a long term.
Key words: physical activity, health, sedentary behavior, cardiovascular diseases, time
spent sitting, quality of life.
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1. Introducció
Amb el pas del temps, la societat ha anat canviant, només cal pensar en com era tot
fa uns anys, i en com és tot a dia d’avui. Antigament el transport era a peu, no hi
havia cotxes, la feina requeria llargues hores drets fent molta activitat, no hi havia
màquines que facilitessin la feina, a les cases no hi havia televisió, es jugava al carrer
durant el dia, o a jocs de taules i llargues tertúlies abans d’anar a dormir, en comptes
de llargues estones asseguts mirant pantalles.
Actualment, a qualsevol generació podem trobar alts nivells de sedentarisme, ja que
ens trobem convivint en una societat on des dels més petits als més grans tenim
moltes oportunitats de seure davant d’una pantalla, però sobretot la gent gran.
Normalment solem relacionar el benestar i la salut amb els nivells d’activitat física
diària d’una persona, no obstant això, no tenim en compte que existeixen altres
conceptes el quals tenen un fort impacte negatiu sobre la nostra salut, com és el
comportament sedentari, és a dir, els perllongats temps que passem asseguts.
En aquest treball de final de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, l’objectiu principal és avaluar
l’efectivitat d’un programa d’activitat física basat en la reducció del comportament
sedentari sobre els nivells d’activitat física, la qualitats de vida i el temps asseguts
de persones grans amb malalties cardiovasculars.
Fent referència al títol del treball, per dur a terme la recerca hem seguit la següent
estructura.
En el primer punt, es tracta de familiaritzant-nos el marc teòric, en el qual trobarem
els diferents conceptes teòrics bàsics que apareixen en el treball, per tal d’entendre
alguns aspectes que ens poden semblar desconeguts o confosos, com són l’activitat
física i el comportament sedentari, la seva relació amb la salut i el benestar, la seva
prevalença a la societat actual i a Catalunya, les diferents estratègies i
recomanacions proposades, i els determinants, barreres i facilitadors del
comportament sedentari. Així doncs aquest apartat ens servirà per prendre el fil
conductor i entendre la recerca en la qual s’ha treballat.
En el segon punt, trobem la justificació de la recerca, els seus objectius principals i
secundaris, la hipòtesis i la pregunta de recerca.
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En el tercer punt, trobarem la metodologia, en la qual s’explica el procediment que
s’ha dut a terme per a la realització de la recerca. Pel que fa a la metodologia
quantitativa trobem: la descripció dels participants, les variables, la intervenció, els
instruments que s’han utilitzat durant el procés, el procediment i el disseny d’estudi
que s’ha seguit, i per últim, com s’ha realitzat l’anàlisi de dades. Pel que fa a la
metodologia qualitativa trobem: la descripció dels participants, l’entrevista i l’anàlisi
de dades.
En el quart punt, trobarem els resultats de la investigació, dividits en quantitatius i
qualitatius, on hi apareixen amb diferents taules els efectes del programa sobre les
variables dependents de la recerca.
Seguidament, en el cinquè punt, trobem la discussió i conclusions de la investigació,
on en primer lloc, s’han esmentat els objectius de la recerca, la importància
d’aquesta i els resultats obtinguts. En segon lloc, s’ha realitzat una comparació dels
resultats amb els de recerques anteriors, i els hem relacionat amb els nostres
coneixements adquirits al llarg del grau. Després, s’ha parlat de les fortaleses i
debilitats que ha tingut l’estudi. Seguidament també, n’hem esmentat les
implicacions i el futur que podríem veure en aquesta recerca. Acabant amb unes
conclusions de la investigació que s’ha portat a terme.
Per últim, en el darrer punt trobem les referències bibliogràfiques que han estat
utilitzades al llarg de la recerca.
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2. Marc teòric
2.1.

Relació activitat física i comportament sedentari amb la salut

2.1.1. Activitat física i la seva relació amb la salut
Sánchez, F. (1996) diu que l'activitat física pot ser contemplada com el moviment
corporal de qualsevol tipus produït per la contracció muscular i que condueix a un
increment substancial de la despesa enèrgica de la persona. González, J. (2004)
afegeix que l'activitat física consisteix en interaccionar amb el nostre entorn utilitzant
el moviment corporal. Funcionalment, l'activitat física consisteix en el moviment
corporal de qualsevol tipus produït per la contracció muscular i que condueix a un
increment de la despesa energètica. A més, es tracta com a persona físicament
activa un individu que realitza ≥150 minuts/setmana d’activitat moderada-intensa, en
canvi com a persona inactiva entenem de 0-149 minuts/setmana d’activitats
moderada-intensa. (OMS, 2010)
Hem de pensar en el moviment com una oportunitat no com a un inconvenient, ser
actius cada dia, fer almenys 30 minuts d’activitat física moderada la majoria de dies
de la setmana (preferiblement cada dia), i si podem també gaudir d’alguns exercicis
regulars vigorosos per a una salut i benestar extres. (Department of Health of
Australia, 2014)
Existeixen varis estudis que demostren els diversos efectes beneficiosos que
l’activitat física pot tenir amb la salut de les persones i la seva contribució amb la
percepció subjectiva de la salut i el benestar.
Segons l’Organització Mundial per la Salut (2009), la salut és el complet estat de
benestar

físic,

psíquic

i

social.

A

més,

Perea, R. (1992), destaca la salut com a conjunt de condicions i qualitat de vida que
permet a la persona desenvolupar i exercir totes els seves facultats en harmonia i
relació amb el seu propi entorn.
Tal com diu Boone (citat per Pérez, V. i Devis, J. 2004), l’activitat física es considera
saludable no solament en funció de la seva capacitat per millorar la condició física,
sinó pel benestar que produeix la seva pràctica.
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2.1.1.1.

Beneficis de l’activitat física sobre el benestar psicològic i social

Tot i que encara no s’han establert relacions causals, des de fa dues dècades, s’ha
començat a relacionar l’activitat física amb el benestar psicològic i amb aspectes
com ara la qualitat de vida, la reducció de l’estrès, els canvis en els estats
emocionals i els estats d’ànim, la millora de l’autoconcepte o el descens dels nivells
d’ansietat i depressió.
El conjunt d’estudis realitzats, suggereixen que l’exercici regular i moderat hauria
d’ésser considerat com una forma viable de tractament de la depressió i l’ansietat, i
també com una forma de millorar el benestar psíquic de la població. (Márquez, S.,
Rodríguez, J., De Abajo, S., 2006).
Amb una adequada activitat física es pretén millorar la capacitat de comunicació de
l'individu, facilitar la inserció social i la relació amb l'entorn del mateix. A més,
aquesta constitueix un instrument de comunicació i rehabilitació en infants i adults
amb malalties i/o minusvàlides. (Boone citat per Pérez, V. i Devis, J., 2004).
Segons González, J. (2004), l’activitat física gairebé sempre es tracta d’una pràctica
social, ja que és un mitjà per interaccionar amb altres persones i a la vegada és una
experiència i vivència personal que ens permet conèixer-nos a nosaltres mateixos i
acceptar les nostres limitacions.
2.1.1.2.

Beneficis de l’activitat física sobre el benestar físic

La falta d’activitat física és un factor de risc potencialment modificable, sobre el qual
caldria posar més èmfasi per reduir l’impacte de la malaltia coronària cardíaca en la
societat (Becerro, J.F, i Galiano, D., 2003). Els factors de risc cardiovascular són
aquella característica innata o adquirida que s’associa a una més gran determinada
malaltia, i aquestes es donen quan coincideixen un nombre suficient de factors
desencadenants, que són els que anomenem factors de risc cardiovascular (Unitat
de factors de risc de l’Hospital de Santa Maria i la Gestió de Serveis Sanitaris, 2015).
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (2015), les malalties
cardiovasculars són un grup de desordres del cor i dels vasos sanguinis, on les
causes més importants són una dieta malsana, la inactivitat física, el consum del
tabac i el consum nociu de l’alcohol.
Segons Márquez, S., Rodríguez, J., De Abajo, S. (2006), aquests factors de risc
intermediaris, els quals poden mesurar-se en els centres d’atenció primària, són
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indicatius d’un augment del risc de patir malalties cardiovasculars, accidents
cerebrovasculars, insuficiència cardíaca i altres complicacions. Els efectes dels
factors de risc de comportament poden manifestar-se en les persones en forma
d’hipertensió arterial, hiperglucèmia, hiperlipidèmia i sobrepès o obesitat.
Distingim entre dos tipus de factors de risc cardiovascular, els no modificables (com
el sexe, l’edat i l’herència o els antecedents familiars) i els modificables, factors que
es poden corregir i modificar (com ara els nivells de colesterol, el consum de tabac,
la hipertensió, la diabetis, el tipus d’alimentació, el sedentarisme, l’obesitat i l’estrès).
Les persones que mantenen uns nivells raonables d’activitat física, especialment en
l’edat adulta i en la vellesa, tenen menys probabilitats de patir malalties
cardiovasculars,

malalties

cròniques

o

la mort

prematura.

Les

malalties

cardiovasculars i coronàries, representen una de les tres causes més importants de
mortalitat als països amb nivells de renda alts. (Márquez, S.; Rodríguez, J. i De Abajo,
S., 2006).
La hipertensió arterial és un dels factors de risc més importants per al correcte
funcionament del sistema cardiovascular. La seva incidència ha augmentat en les
societat desenvolupades i és també un dels factors més beneficiats per l’activitat
física. Des de finals dels anys 80 i principis dels 90, es coneixen les influències
positives d’un estil de vida físicament actiu sobre la hipertensió arterial; encara que
l’increment de l’activitat física per si sola pot ésser, en ocasions, insuficient per
normalitzar la pressió sanguínia. Aquests efectes beneficiosos s’observen no
solament en adults sinó també en persones grans i, tot i que no exerceixen un gran
impacte sobre la pressió arterial dels individus normotensos, sí que sembla que tenen
un efecte protector contra l’increment de tensió arterial que se sol produir amb l’edat.
(Márquez, S., Rodríguez, J., De Abajo, S., 2006).
S’ha trobat que l’activitat física s’associa de forma inversa amb la diabetis tipus II i
s’ha arribat a valorar la incidència dels hàbits de vida sedentaris com a responsable
d’un 2 % de les morts per diabetis tipus II en un Informe del Departament de Salut i
Serveis Socials dels Estats Units, que conclou que l’activitat física regular disminueix
el risc de desenvolupar aquest tipus de malaltia. (Márquez, S., Rodríguez, J., De
Abajo, S., 2006).
L’obesitat es defineix com a l’índex de massa corporal (IMC) superior a 30, mentre
que valors entre 25 i 29,9 es consideren indicatius de sobrepès. Segons Márquez,
S., Rodríguez, J., De Abajo, S. (2006), un increment en la dependència de la
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tecnologia ha reduït de forma substancial l’activitat física relacionada amb el treball i
la despesa energètica necessària per a les activitats comunes de la vida diària. La
disminució de l’activitat física seria, doncs, un dels factors que contribuiria més a
l’actual epidèmia d’obesitat que afecta diversos països arreu del món i és una de les
raons de la necessitat de polítiques orientades a augmentar-la. La incidència de
l’obesitat s’ha multiplicat per tres en els últims 20 anys, i als països europeus es
calcula que actualment són obesos entre un 10 i un 30 % dels homes i entre un 10 i
un 25 % de les dones.
2.1.2. Comportament sedentari i la seva relació amb la salut
El comportament sedentari es tracta de la participació en conductes sedentàries
caracteritzat per un moviment mínim, amb despeses de baixa energia, i amb molt
descans. Es refereix a les activitats que no augmenten el desgast d’energia
considerable per sobre del nivell que descansa (≤1’5 MET), i que inclou activitats
com dormir, estirar-se, mirar la televisió, i altres formes d’acomodar-se davant d’una
pantalla (Pate, R., et al., 2008; Tremblay et al., 2012).
Ser sedentari pel que fa a hàbits o ocupacions es tracta d’activitats que requereixen
continuació en posició d’asseguts; ser sedentari pel que fa a persones es tracta
d’estar acostumats o ser addicte a tasques sedentàries i no en hàbits de realitzar
exercici físic; i el sedentarisme és la qualitat o condició de ser sedentari. (Fact
Oxford English Dictionary, 2011)
Tal com l’activitat física i l’exercici està caracteritzada per la FITT formula, descrita
per freqüència, intensitat, temps i tipus d’exercici, en el cas del comportament
sedentari, es tracta del mateix, però la descriu el comportament sedentari, el
nombre d’interrupcions, el temps i el tipus (Tremblay, M. et al., 2010).
Contrari a percepcions generals, el comportament sedentari no va necessàriament
reflectit amb la falta d’activitat física, sinó que està definit com a qualsevol
comportament mentre som desperts, assentats o en una postura inclinats
caracteritzat per una despesa energètica ≤1’5 MET. Aquests comportaments de
perllongat període de temps assegut i de nivells baixos de despesa energètica,
estan associats amb la morbiditat i mortalitat prematura. (Wilmot, G. et al., 2012;
Cauwenberg, 2014).
El total del temps sent sedentari engloba diversos comportaments específics com
ara, mirar la televisió, el temps de transport, lectura, ús de l’ordinador, etc. Aquests
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diferents comportaments sedentaris s’han relacionat a resultats de salut diferents,
i per a la seva reducció es requereixen estratègies d’intervenció específiques en
particular per als diferents contextos en el quals en podem trobar. Tot i que, per
exemple, l’acceleròmetre mesura proporcionalment i de manera objectiva el temps
sedentari total dels majors, són necessaris diferents qüestionaris per avaluar la
participació en determinats comportaments sedentaris. Hi ha una manca de
qüestionaris fiables i vàlids que cobreixi un ampli ventall de conductes específiques
sedentàries. (Cauwenberg, V.,2014).
2.1.2.1.

Riscs del comportament sedentari sobre el benestar psicològic i
social

El fet de tenir altes conductes sedentàries passives (com per exemple, mirar la TV)
està associat amb una alta probabilitat de tenir sobrepès, comportaments de salut
adversos (com ara, dieta pobre), i a una major angoixa psicològica. Mentre que el
temps de comportaments sedentaris actiu (com ara llegir o utilitzar l’ordinador), no
està associat amb la salut i pot implicar processos beneficiosos que prevenen
impactes de seure, proporcionen una estimulació mental, una millora de les
capacitats de rendiment cognitiu i milloren la interacció social i la qualitat de vida,
sobretot en gent gran (Kikuchi, H. et al., 2014).
Menys temps d’oci despès en conductes sedentàries es troba independentment
associat amb millors llargs terminis relacionats amb la salut, la qualitat de vida i el
rendiment cognitiu. El nombre d’hores asseguts es troba inversament relacionat
amb les puntuacions de l’escala de funcionament físics, de rol físic, de dolor
corporal, de vitalitat, de funcionament social i de salut mental. A més, les activitats
relacionades amb el comportament sedentari disminueixen la comunicació amb la
família, redueixen les xarxes socials i incrementen el risc de depressió, insomni,
ansietat i estrès, entre d’altres, els quals explicarien la pobre qualitat de vida que es
troba associada amb aquest tipus de conductes. Emocionalment, una persona
sedentària té majors probabilitats de patir insomni, depressió, ansietat i estrès, entre
d’altres.(Balboa-Castillo, T. et al., 2011).
No obstant això, la societat actual, no afavoreix l’activitat física, ja que factors com
ara l’automatització de les fàbriques, els sistemes de transport o l’àmplia gamma
d’equips electrònics en els habitatges, els quals han reduït de forma molt apreciable
la necessitat de desenvolupar un treball físic i han fomentat el sedentarisme
(Jackson, A. et al., 2003).
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2.1.2.2.

Riscs del comportament sedentari sobre el benestar físic

Se solen relacionar les conductes sedentàries amb l’alt nivell d’activitat física, però
no és així, ja que existeix una estreta relació entre el fet de realitzar activitat física
com a mètode per combatre amb el sedentarisme. (Vedul-Kjelsås, V. et. al., 2012)
Encara que les ciències de l’activitat física siguin complexes i constitueixin un camp
encara en desenvolupament, no hi ha dubte dels perills del sedentarisme, i dels
nombrosos beneficis que comporta la pràctica d’activitat física, entre els quals es
troba la reducció del risc de patir diverses malalties i la millora de la salut mental.
(Nieman, D., 1998)
S’ha identificat el comportament sedentari, com un potent important factor de risc
per al desenvolupament de malalties cròniques. Tot i que, la població aconsegueixi
la recomanació actual de 30 minuts d’activitat física en la majoria de dies de la
setmana, existeixen problemes metabòlics significatius i efectes sobre la salut degut
a perllongats temps asseguts, una activitat que majoritàriament predomina en les
hores que passem desperts (waking-hours). (Owen, N.; Bauman, A i Brown, N.,
2009).
A més, el comportament sedentari augmenta el risc de patir diabetis amb un 112%,
malalties cardiovascular amb un 90%, i el síndrome metabòlic amb un 73%, més
que la gent amb un estil de vida actiu. (Healy, G. et al., 2008). Entre aquelles
persones que estan llargs períodes de temps asseguts (TA) (>7h/dia), s’ha associat
també un augment del 8% en el risc de mortalitat per cada de hora de més que
s’està assegut (Chastin, S. et al. ,2015).
Segons Nauman, J. et al. (2015), un perllongat temps assegut es troba associat
amb els factors de risc cardiovascular independentment de l’activitat física que es
realitzi. Molts dels resultats de salut associats amb el comportament sedentari
succeeixen independentment de l’activitat física, la qual cosa significa que fins i tot
els individus amb alta activitat són susceptibles als efectes negatius saludables del
temps sent sedentari. (Tremblay, M. et al., 2010)
L’estil de vida sedentari, tot i ser relativament un estil de vida modern, té una
importància de tal magnitud en la salut que la WHO (2009) estima que es tracta de
la quarta causa de mortalitat en el món, i influeix d’una manera important en la carga
mundial de morbiditat.
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Amb el terme del sedentarisme hi podem lligar el número d’hores asseguts ja que,
aquest número d’hores presenta una associació amb el major risc de mortalitat, i
aquest el presenten els subjectes que simultàniament realitzen menys activitat física
i adopten una conducta sedentària (Stamatakis, E., et al., 2011). A més, el fet de
seure produeix inactivitat muscular. (Hamilton, M.T, et al., 2007).
La percepció subjectiva de la conducta sedentària es troba associada amb la
dislipèmia, la obesitat, la hipertensió i la intolerància a la lactosa. A més, en general,
mirar la televisió i/o participar en llargs períodes en conductes sedentàries es troba
negativament associat amb la salut de la gent gran. (Lenz, E., 2014).
En un estudi centrat en diferents evidències sobre els efectes en la salut que
comporta el comportament sedentari, es troba que aquest tipus de conductes són
importants degut a que formen part d’un dia de la vida quotidiana i contribueixen en
el risc de patir malalties cardiovasculars. A més, un altre descobriment clau d’aquest
estudi va ser que una perllongada sessió de comportament sedentari, com a un
factor de risc comú, té un efecte sobre la mortalitat per qualsevol causa, la qual es
torna més forta si aquesta conducta sedentària ve acompanyada de la inactivitat
física. Això és degut a que en el seu estudi, va coincidir que els resultats de
comportament sedentari són més pronunciats entre aquells amb menor activitat
física. També reafirma la importància dels estils de vida sedentaris i de la durada
de son, com a dos factors de risc per a qualsevol causa de mortalitat. (Ding Ding,
et al., 2015).

2.2.

Prevalença de l’activitat física, la inactivitat física i el
comportament sedentari

2.2.1. Prevalença de l’activitat física, la inactivitat física i el comportament
sedentari a nivell europeu
L’Organització Mundial de la Salut especifica que la prevalença del sedentarisme a
nivell global en els adults és d’un 17%, mentre que la d’activitat física moderada és
del 31% al 51%. (WHO, 2009).
Algunes dades recents subjectives, derivades d’un acceleròmetre, va ensenyar que
els adults en general, passen més de la meitat de les seves hores desperts en
activitats sedentàries (principalment perllongades hores asseguts). La resta del
temps se’l passen en activitat física d’intensitat moderada, i només sobre 4-5% del
dia se’l passen en un estat de moderat a vigorós d’activitat física. (Owen, N.,
Bauman, A. i Brown, W., 2009).
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Actualment el sedentarisme es considera un important problema de salut pública a
nivell mundial degut a les seves greus implicacions per la salut. Es calcula que més
d’un 70% de la població dels països desenvolupats no realitza prou activitat física
per mantenir la salut i controlar el pes corporal. (Márquez, S., 2006).
Segons Minn, L. et al. (2012), el sedentarisme és també la causa a nivell mundial
d’un 9% de la mortalitat prematura. I segons la WHO (2009) el seu impacte en la
salut està al nivell del tabac i l’obesitat en el món.
A Espanya, les dades de les últimes Enquestes Nacionals de Salut mostren que al
voltant del 80% de la població es troba en aquesta situació. Si les persones
sedentàries es tornessis actives guanyarien entre 1’3 a 3’7 anys de vida. (Minn, L.
et al., 2012).
La nostra societat, relacionada amb el temps que podem passar asseguts, ens
permet un total d’unes 15’5 hores/dia d’oportunitats de seure. (Dunstan, D., 2012, i
Healy, G., 2008).
Segons un estudi per determinar la prevalença d’estils de vida sedentari en els 15
estats membres de la Unió Europea i explorar les condicions sociodemogràfiques
que determinen la prevalença del comportament sedentari, es va detectar que
aquesta era més alta, especialment entre habitants d’alguns països mediterranis,
amb població gran, subjectes obesos, amb un nivell baix educatiu, vidu/divorciats, i
fumadors habituals. (Varo, J. et al., 2003.)
Segons Harvey et al. (2015), els nens entre 6 i 11 anys són el grup menys sedentari
amb 6h/dia, els adults passen aproximadament 7’7h/dia, els adolescents (entre 16 i
19 anys) i la gent gran (60-85 anys) són els grups de poblacions més sedentàries
amb més de 8h/dia i 9h/dia respectivament.
A més, Cauwenberg, V. (2014) i Wullems, J. (2016), afirmen que els adults més ≥65
anys, són el grup amb un nivell més alt de sedentarisme, aconseguint una mitjana
de 540 minuts/dia o més de temps asseguts (mitjana d’entre 8’5h i 9’6 hores al dia
asseguts).
D’acord amb enquestes nacionals, els adults es troben en conductes sedentàries
durant una mitjana de 8h de les hores desperts, i aquesta xifra augmenta cap a 10
hores en gent gran (Matthews et al. 2008; Davis, M. et al. 2011; Lenz, E., 2014, citats
per Wullems, J., 2016).
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Quan utilitzem mesures objectives, la gent gran (≥60 anys) es troba en un
comportament sedentari una mitjana de 8’5-9h/dia, el qual equival al 65-80% del seu
temps desperts. Altres estudis suggereixen que el 67% de la població de gent gran
es sedentària per >8’5h/dia, i sobre aquests, la meitat (47%) són sedentaris >80%
de les hores desperts (Davis, M. et al., 2014; Evenson et al. 2012; Harvey et al. 2015;
Stamakis, E. et al., 2011, citats per Wullems, J., 2016).
En general, els homes grans (75%) passen més hores sent sedentaris que les dones
grans (66%), però en els dos el total de temps sent sedentaris és el resultat de la
acumulació de molts períodes curts d’uns 30 minuts. (David et al. 2011; Evenson et
al. 2012; Shirom et al. 2013; Harvey et al. 2015; Jefferis et al. 2015, citats per
Wullems, J., 2016)
Les dones són més sedentàries que els homes durant la infància, l’adolescència i
l’adultesa, però a partir dels 60 anys aquesta tendència es reverteix. (Harvey, J. et
al., 2015)
Literatura anterior demostra que el comportament sedentari incrementa amb l’edat,
resultant la gent gran (≥65 anys) la població més sedentària, sent la gent gran més
grans més sedentaris que la gent gran més joves. Les funcions quotidianes de la
gent gran queden subdividides en caminar, transicions posturals i comportament
sedentari. (Matthews et al., 2008; Rhodes et al., 2012; Martin et al. 2014, citats per
Wullems, J., 2016).
Generalment, mirar la TV i l’ús de l’ordinador són les principals mesures de
comportament sedentari, seguit per el total d’avaluacions del temps asseguts. (Van
Uffelen et. al. 2011; Rhodes et al. 2012 i Visser and Koster, 2013, citats per Wullems,
J., 2016). Aquest temps que passem asseguts davant del televisor combinat amb
l’ús de l’ordinador s’anomena “screen time” (Harvey, J. et al., 2013).
En gent gran, s’ha demostrat que quotidianament engloben aproximadament 16
tipus de comportaments sedentaris, entre ells els més comuns, mirar la TV, llegir,
menjar, l’ús del ordinador i el transports. (Lenz, E., 2014). En un estudi realitzat a
Anglaterra, un 53% de la gent gran presenten diàriament un “screen time” de >4h/dia
i aproximadament un 94% >2h. (Harvey, J. et al., 2013).
La recerca sobre el comportament sedentari ha demostrat que la gent gran (≥65
anys) són el més sedentaris, tot i així, s’ha estudiat de manera limitada
(Cauwenberg, V. et al. 2014) Això fa que sigui complicat de crear polítiques de
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recomanació donant informació detallada de com reduir el comportament sedentari
en gent gran (Harvey et al.2013).
2.2.2. Prevalença de l’activitat física, la inactivitat física i el comportament
sedentari a Catalunya
A Catalunya l’any 2005, un 65% del adults eren inactius, i la inactivitat era més prevalent
a Espanya que a la resta d’Europa, i la obesitat i la diabetis estaven incrementant a les
poblacions Espanyoles i Catalanes. (Puig, A. et al., 2005). A més, el sedentarisme
mostrava una tendència ascendent des del 1994 al 2006, en que un 24% de la població
adulta era sedentària. (ESCA, 2006).
Segons l’Avaluació dels objectius del Pla de salut de Catalunya a l’horitzó, un dels
motius pels quals no es van assolir els objectius relacionats amb els estils de vida, va
ser degut a que hi va haver un augment del sedentarisme, tant en homes com en dones,
al voltant dels 20% en poc més de 15 anys (ESCA 1994, 2002, 2006 i 2010).
Els resultats de la última ESCA (2014), han estat:
-

El 67’8% de les persones de 15 a 69 anys practiquen el que es considera un nivell
saludable d’activitat física.

-

El percentatge és més elevat entre els homes, entre les persones amb estudis
universitaris i entre la classe més benestant.

-

El 22’2% de la població de 18 a 74 anys té un comportament sedentari, superior
entre les dones.

-

El sedentarisme en la població de 18 a 74 anys augmenta de manera significativa
entre el 2012 i el 2014 entre les dones, i entre el 2011 i el 2014 en ambdós sexes.

Segons el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut, s’estima que a Catalunya més de 3000
morts anuals es relacionen amb el sedentarisme i la manca d’un nivell d’activitat física
adequat. Efectivament és un factor de risc important per a una gran part dels problemes
de salut crònics, cardiovasculars, diabetis tipus 2, càncer de mama i pulmó entre d’altres.
(Departament de la Salut i de la Secretaria General de l’Esport, 2016)
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2.3.

Iniciatives de la salut pública catalana per a la reducció del
comportament sedentari

Mirant globalment la salut per arribar a col·lectius vulnerables, tot focalitzant-nos en els
indicadors de salut i la seva distribució, es poden mostrar diferències, les quals es poden
remetre a desigualtats per raó de gènere, d’edat, de territori, de condició
socioeconòmica, de situació laboral, de situació de salut, etc. En el moment actual, la
crisi econòmica ha impactat sobre les condicions de vida de les persones i n’ha
augmentat la vulnerabilitat, i potencialment han incrementat les desigualtats en salut, ja
que les persones dels grups socioeconòmics més desfavorits i amb nivells d’estudis més
baixos tenen una pitjor percepció de l’estat de salut, tenen una pitjor qualitat de vida i
una prevalença més elevada de trastorns crònics i discapacitats, o bé estils de vida, com
el sedentarisme, o problemes de salut, com és l’obesitat.
Un dels objectius del Pla de Salut de Catalunya del 2011 al 2015, va ser reduir la
prevalença de sedentarisme per sota del nivell del 2010, en la població de 18 a 74 anys.
Segons el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 (2011), la càrrega sanitària de les
malalties cròniques és molt alta i cada cop ho serà més, ja que la prevalença i la
incidència de les malalties cròniques en la societat actual és molt elevada. A més, cal
preveure que el seu pes sigui encara més significatiu en el futur, degut a que l’augment
sostingut de l’esperança de vida que condueix a un envelliment de la població, la relació
entre l’edat i la presència de les malalties cròniques i l’empitjorament dels hàbits de vida
justifiquen aquesta tendència. L’evidència disponible mostra l’existència de la relació de
factors de risc com ara el tabaquisme, el sedentarisme, l’excés de pes, la hipertensió
arterial i la hipercolesterolèmia amb el desenvolupament de problemes crònics de salut.
Per tal de reduir l’impacte de les malalties en la salut de la comunitat no n’hi ha prou
amb la millora de les prestacions dels serveis assistencials curatius, ni tampoc són
suficients els canvis estructures que ho facin possible. Les mesures preventives
esdevenen fonamentals, tant les que afecten els serveis assistencials tradicionals com
les de salut pública i les que s’obtenen a través de les polítiques no sanitàries que
millores les condicions de vida de les persones.
Malgrat els esforços realitzats, la informació disponible sobre els estils de vida mostres
uns indicadors millorable en àrees com l’activitat física o l’alimentació, que dificulten molt
l’assoliment de l’objectiu de reducció de l’excés de pes, o el tabaquisme. En el context
actual, aquestes polítiques capaces d’evitar o retardar els problemes de salut, són les
que han de permetre millorar l’estat de salut de la població i garantir la sostenibilitat del
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sistema públic de salut. Durant la vigència del Pla de salut 2011-2015, s’han potenciat
les activitats de salut pública orientades a la promoció de la salut en diferents línies
d’actuació, entre les quals destaquen intervencions com ara el Programa d’Activitat
Física Esport i Salut (PAFES), el Programa d’Activitat Física i Alimentació Saludable
(PAAS) i el Pla Interdepartamental de salut pública (PINSAP).
Fruit d’aquestes iniciatives i d’altres estratègies de promoció de la Salut en el nostre
territori al 2012, es va observar una davallada important en el sedentarisme en persones
majors de 15 anys. A hores d’ara per això, les dades de sedentarisme tornen a estar al
nivell del 2006, per la qual cosa cal continuar treballant conjuntament per a fer fàcil i
desitjable l’activitat física entre la població catalana.
Actualment s’està treballant per treballar amb una perspectiva de salut i serveis
combinada, en la qual després de l’anàlisi de l’evolució dels objectius de salut a l’horitzó
2015 i a l’horitzó 2020, i de la valoració dels projectes i dels canvis organitzatius
introduïts en el Pla anterior, s’hi aborden els nous reptes per al nou Pla de Salut, en el
qual una de les propostes d’equitat social i territorial és la d’objectius relacionats amb el
gradient social que s’observa en la distribució de factors de risc com ara el sobrepès i/o
l’obesitat o estils de vida com ara la pràctica d’activitat física saludable. (Proposta del
Pla de Salut de Catalunya 2016-2020).

2.4.

Determinants, barreres i facilitadors per a la reducció del
comportament sedentari en gent gran

La gent gran és el segment més sedentari de la societat amb elevats temps estant
asseguts, això està associat amb una salut pobre i amb resultats negatius de benestar
en aquesta població. Així doncs, identificar determinants del comportament sedentari es
necessari per desenvolupar intervencions per reduir el comportament sedentari. Estudis
anteriors han considerat que els determinants ambientals suggereixen una possible
associació amb el model de transport, el tipus d’habitatge, oportunitats culturals, la
seguretat del veïnat i la disponibilitat de llocs per descansar. (Chastin, S. et al., 2015)
Moltes guies nacionals recomanen la reducció del comportament sedentari per a la
població de gent gran, no obstant això, hi ha molt poc coneixement sobre què determina
el comportament sedentari entre aquest grup de població i de com desenvolupar
intervencions que els guiïn a canviar el seu comportament. (Chastin, S. et al, 2014).
Chastin, S. et al. (2014) va crear el primer estudi per examinar visions i percepcions de
la gent gran sobre què determina les seves conductes sedentàries diàries, on els
resultats van ajudar a identificar oportunitats per intervenció i barreres per promoure
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canvis en els comportaments sedentaris. Aquest estudi va ser focalitzat bàsicament en
dones, les quals introduïen el comportament sedentari a la seva vida quotidiana per
combatre amb malalties cròniques, per conservar nivells d’energia, i per fer la vida més
fàcil i poder gaudir-ne. També, gran part d’aquest temps assegut, sol estar focalitzat en
qualsevol activitat d’estimulació social o mental com ara: jugar al bingo, llegir, o fer
passa-temps. Aquestes dones realitzen aquestes activitats assegudes per les
sensacions positives de benestar que aquestes els hi comporta.
Durant aquests períodes de temps, les dones grans no s’adonen que seure és un
comportament insà i que s’hauria de reduir.
Segons Martínez – Ramos, et al. (2015), podem trobar diferents barreres i facilitadors,
en usuaris adults fins a 60 anys amb sobrepès, a l’hora de reduir el temps asseguts.
Podem trobar coses al nostre entorn que ens frenen, com ara:
-

La manca de consciència d’estar assegut durant molt de temps i de les seves
conseqüències.

-

La percepció de benestar mentre som sedentaris i els seus hàbits adquirits.

-

Rutines de treball: el treball sedentari, la dependència de la tecnologia, la cultura
corporativa i la cultura educativa.

-

La rutina, obligacions i responsabilitats.

-

La manca de temps: el ritme de vida diària i la pressa per arribar als llocs.

-

La influència d’amics i familiars sedentaris.

-

L’edat. Com més grans ens fem, més difícil és canviar qualsevol rutina.

-

La manca de motivació i força de voluntat.

-

El cansament físic i mental.

-

Activitats d’oci passiu: els videojocs, el cinema, la televisió, etc.

També podem trobar-ne algunes ajudes, com ara:
-

Entorn familiar actiu i útil

-

Les bones condicions climàtiques (canvien més fàcil a l’estiu)

-

Vacances i temps lliure (disponibilitat de temps)

-

Necessitat de moure’s i el benestar que ens provoca l’activitat (se sent millor després
de fer activitats no sedentàries).

-

Els canvis socials i de treball que permetin un canvi en el ritme de la vida diària.
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2.5.

Estratègies per reduir el comportament sedentari en gent gran

Sabent els efectes saludables negatius del comportament sedentari, molt estudis han
proposat estratègies per l’impacte en la salut del comportament sedentari.
Evidències recents posen en relleu la necessitat d'influir en el comportament sedentari i
reduir les seves probables conseqüències per a la salut. Això implica enfocaments molt
diferents dels que es necessiten per augmentar LIPA (temps dempeus amb moviment),
com la prescripció d'exercici. (Owen, N; Bauman, A. i Brown, W., 2009)
Millores estratègiques recents de la salut s’han focalitzat en incrementar l’activitat física
(Kikuchi et al. 2014), la qual contribueix en l’envelliment saludable i té un rol clau en la
prevenció de malalties cardiovasculars, discapacitats, càncer, síndrome metabòlic,
desordres mentals, malalties musculoesquelètiques i causes de mortalitat. A més,
estudis controlats per la intensitat de l’activitat física proveeixen evidència de que el
perllongat temps assegut també és un determinant independent de la salut. (De
Rezende, L. et al. 2014).
Això ha portat a proposar-se estratègies per reduir els factors de risc a través no només
d’incrementar l’activitat física, sinó també de reduir el comportament sedentari.
(Hamilton et al. 2008; Owen et al. 2011).
Segons (Bond, D. et al. 2014; Chastin, S. et al. 2014), la recerca demostra que
especialment llargs períodes sedentaris en comptes de freqüents períodes sedentaris,
tenen un efecte de salut més negatiu i per tant ens hauríem de focalitzar més en la
durada que en la freqüència.
Altres estudis han demostrat que trencar amb perllongats períodes sedentaris pot ser
efectiu, particularment per disminuir els riscos de patir malalties cardiometabòliques.
(Healy et al. 2008; Bankoski, A. et al. 2011; Bond, D. et al. 2014; Bailey and Locke 2015,
citats per Wullems, J., 2016).
Sardinha, L. et al. (2015) i Davis, M. et. al (2014), van trobar un associament entre els
trencaments de comportament sedentari i una millor funció física en gent gran. Tot i així,
encara que tots aquests resultats d’investigació proposin els trencaments de perllongats
temps asseguts com una intervenció molt prometedora, no s’ha estudiat gaire en gent
gran encara. Segons Bond, D. et al . (2014), s’han dut a terme pocs estudis per promoure
l’adopció d’aquesta com un enfocament general.
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Altres estudis han millorat altres factors cardio-metabòlics fent “breaks” cada 20-30
minuts de seure amb només aproximadament 2 minuts d’activitat física. (Dunstan, D. et.
al 2012; Peddie, M. et al. 2013; Bailey, D. and Locke, C., 2015).
Segons Chastin et al. (2012) i Bailey, D. i Locke, C. (2015), apareix que la intensitat de
les interrupcions del comportament sedentari és un factor important pel que fa als
efectes de la salut.
Bailey, D. i Locke, C. (2015) demostra que interrompre el temps asseguts només amb
aixecar-se no és suficient i que es requereix almenys caminar de manera suau-intensa
(LIPA). Segons Hamilton, M.T. et al. (2008) i Healy, G. et al. (2011), aquest fet, no només
està inversament relacionat amb el comportament sedentari, sinó que a més és una
aproximació fiable per la gent gran per incrementar el total d’activitat física i millorar el
perjudicial efecte del comportament sedentari per a la salut. No obstant això, cal
comprovar si hi podria haver conseqüències adverses dels canvis dels comportaments
sedentaris en activitats de suau-intensa intensitat, especialment en el cas de la gent
gran els quals poden ser més propensos a tenir problemes múscul-esquelètics a la part
inferior del cos. (Tremblay, M. et al. 2010).
Segons Chastin, S. et al. (2012), per a la gent sedentària es suggereix que el LIPA pot
tenir efectes beneficiosos per al sistema cardiovascular i metabòlic, però no en el
sistema múscul-esquelètic, possiblement per a la falta de sobrecàrrega, la qual
normalment és necessària per millores d’aquest sistema en particular.
Chastin, S. et al. (2014) va demostrar que alguns factors específics, considerats com a
determinants del comportament sedentari per a gent gran, com ara la confiança amb
ells mateixos, les limitacions funcionals, el control de la situació, i el dolor, s’haurien de
tenir en compte quan dissenyem intervencions per reduir el comportament sedentari, les
quals haurien d’estar conduïdes i fetes a mida amb una alta eficàcia.
Altres característiques que hauria de tenir un programa d’intervenció per reduir el
comportament sedentari en gent gran hauria d’incloure i estar ambientat a objectius
personals i a feed-backs com a part del monitoratge dels propis comportaments utilitzant
una consulta aproximada. (Gardiner, P. et al. ,2011),
Existeixen diferents estudis que cerquen com detectar els comportaments sedentaris i
altres que creen programes d’activitat física basats en la reducció del comportament
sedentari que s’han fet servir, tan a nivell europeu com als pocs que s’han realitzat aquí
al país. (Veure’ls més detalladament a Annex 3)
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El programa d’activitat física sobre usuaris sedentaris, de Márquez, S; Rodríguez, J. i
De Abajo, S. (2006), el qual tracta d’analitzar l’efectivitat de 8 mesos d’intervenció amb
activitat física aeròbica o no aeròbica amb usuaris de 61 a 72 anys com a mètode per a
millorar la depressió i la ansietat de la mostra. En el qual el qual els increments són
significatius en el benestar psicològic i la satisfacció personal.
El programa de “On your feet to earn your seat” de Gardner, B. Et al. (2014), el qual
busca reduir el comportament sedentari, i augmentar els nivells d’activitat física amb un
programa d’estratègies per reduir aquest tipus de conductes durant 12 setmanes, la qual
cosa després de la investigació de com programar aquesta intervenció, queda demostrat
que el temps és insuficient per a aconseguir-ne un manteniment, i que les futures
investigacions ho haurien de plantejar amb una intervenció més llarga.
El programa de “B-mobile: A smartphone intervention” de Bond, D. et. al (2014), un
programa basat en smartphone per a reduir el comportament sedentari, i establir
estratègies per canviar el comportament i reduir el comportament sedentari a partir de
smartphones durant una setmana amb l’ajuda del braçalet SWA. Aquesta intervenció
va provocar una disminució significativa en el comportament sedentari, la qual en futures
investigacions s’hauria de determinar si aquestes reduccions de comportament
sedentari es podrien mantenir al llarg del temps.
El programa de Fanning, J. et al. (2016), el qual prova un programa amb un DVD
d’exercici físic (FTB) durant 6 mesos, mentre els seus usuaris porten acceleròmetres
durant 7 dies consecutius, el qual aconsegueix provocar més breaks/dia. Durant 6
mesos els canvis van ser insignificants, però provant-ho 12 mesos, la diferències de
temps sent sedentari va ser significativa.
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3. Justificació, objectius, pregunta i hipòtesi de la
recerca
Després de la realització del marc teòric, podem adonar-nos de la manca d’investigació
sobre el comportament sedentari, i de la confusió actual que encara existeix entre
activitat física i comportament sedentari, la qual cosa fa que la investigació no acabi
d’avançar en aquest àmbit.
Tal com diuen, Owen, N; Bauman, A i Brown, W. (2009), hi ha una necessitat basada
en les diferents evidències, les quals se centren en la necessitat d’influir en el
comportament sedentari i reduir-ne les seves conseqüències per a la salut, la qual cosa
implica diferents enfocaments per augmentar el temps dempeus amb moviment. Veient
a més els resultats de l’Enquesta pel Pla de la Salut de Catalunya 2014, podem veure
que és necessari intervenir en la millora d’aquests comportaments per reduir-ne molts
problemes de salut.
També focalitzem l’atenció al que diu Kikuchi, H. et al (2014), el qual comenta que
millores recents de la salut s’han focalitzat en incrementar l’activitat física, la qual
contribueix en l’envelliment saludable i té un rol clau en la prevenció de malalties
cardiovasculars, discapacitats i en causes de mortalitat. A més, estudis controlats de
diferents autors centrats en la intensitat de l’activitat física proveeixen evidència que
també el perllongat temps assegut és un determinant independent de la salut en el qual
cal posar-hi èmfasi. (De Rezende, L. et al. 2014; Gorman et al. 2014; Gennuse et al.
2015, citats per Wullems, J., 2016). Això ha portat a proposar-se estratègies per reduir
els factors de risc a través no només d’incrementar l’activitat física, sinó també de reduir
el comportament sedentari. (Hamilton, M.T, et al. 2008; Owen et al. 2009).
He trobat diferents estudis que parlen de comportament sedentari i gent gran, i diferents
guies i propostes per reduir-lo, amb el qual podem comparar i comentar dades, tot i així,
no he trobat cap estudi amb el mateixos objectius que el present. Els objectius que
pretenem obtenir amb el desenvolupament d’aquesta recerca es presenten a
continuació.
Objectiu general:
Avaluar l’efecte d’un programa d’activitat física basat en la reducció del comportament
sedentari sobre els nivells d’activitat física, la qualitat de vida i el temps asseguts en
diferents usuaris entre 65 i 80 anys amb malalties cardiovasculars.
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Objectius específics:
-

Avaluar els nivells d’activitat física dels usuaris abans i després de la
intervenció

-

Avaluar la qualitat de vida dels usuaris abans i després de la intervenció

-

Avaluar el temps assegut abans i després de la intervenció

-

Explorar la valoració de les barreres i facilitadors dels participants envers el
programa a partir d’una entrevista.

La pregunta d’aquesta recerca és:
“Quin és l’efecte d’un programa d’activitat física basat en la reducció del comportament
sedentari sobre els nivells d’activitat física, la qualitat de vida i el temps asseguts de gent
gran entre 65 i 80 anys amb diferents malalties cardiovasculars?”.
La hipòtesi de la recerca és:
“ L’aplicació d’un programa de reducció del comportament sedentari provocarà una
disminució del temps asseguts, i incrementarà el nivell de qualitat de vida i els nivells
d’activitat física dels diferents usuaris entre 65 i 80 anys amb diferents malalties
cardiovasculars”.
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4.

Metodologia

4.1.

Metodologia quantitativa

4.1.1. Participants
Es tractarà d’un grup de 8 usuaris, 4 homes i 4 dones, amb malalties cardiovasculars de
l’ABS Vic Nord i la UVic-UCC, d’entre 65 i 80 anys.
Els mètode d’elecció de la mostra ha estat intencionat degut a que en vam fer una
selecció seguint diferents criteris d’inclusió i d’exclusió (veure taula 1). A més, vam
demanar-los la seva participació conjuntament amb un full de consentiment (veure
Annex 1), en el qual acceptaven formar part del programa i se signava que les dades
que se’n extreien serien anònimes.
CRITERIS D’INCLUSIÓ

CRITERIS D’EXCLUSIÓ

Tenir entre 65 i 80 anys

Tenir menys de 65 anys

Tenir diagnosticada en el seu informe No tenir diagnosticada en el seu informe
mèdic almenys una malaltia amb factors mèdic cap malaltia amb factor de risc
de risc cardiovascular: concretament cardiovascular.
HTA, obesitat, diabetis.
Habilitat per seure i aixecar-se d’una Inhabilitat per seure o per aixecar-se
cadira sense ajuda.

d’una cadira sense ajuda.

Formar part del programa d’activitat física No formar part del programa d’activitat
de l’ABS Vic Nord i la UVic-UCC.

física de l’ABS Vic Nord i la UVic-UCC.

Estar jubilat

Estar treballant

Taula 1. Criteris d’inclusió i d’exclusió per al programa d’activitat física basat en la reducció del
comportament sedentari
Font: Elaboració pròpia
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4.1.2. Variables
Una variable independent és aquella sobre la qual l’investigador intervé, i per tant, és
canviada premeditadament, en canvi una variable dependent, és aquella que observem
durant l’experiment, aquella que depèn d’una variable independent. (Hernández et. al.,
1997)
En aquesta recerca la variable independent és el programa d’activitat física basat en la
reducció del comportament sedentari. En canvi, les variables dependents de la recerca
són, el comportament sedentari, la qualitat de vida i els nivells d’activitat física.
El comportament sedentari és una variable dependent, degut a que segons si el
programa d’activitat física basat en la reducció del comportament sedentari, és efectiu o
no, els usuaris reduiran o augmentaran les seves conductes sedentàries. En la qualitat
de vida, dependrà de l’efectivitat que tingui el programa obtenir un millor o pitjor benestar
tan físic com mental. Per últim, el programa té com a objectiu reduir les conductes
sedentàries, la qual cosa farà que els usuaris siguin més actius, i realitzin més activitat,
per tant, els nivells d’activitat física també dependran del funcionament del programa.

Taula 2. Variables dependents i independents de la recerca sobre la reducció del
comportament sedentari.
Font: Elaboració pròpia
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4.1.3. Intervenció
Pel que fa a la intervenció, és a dir, al programa d’activitat física basat en la reducció del
comportament sedentari, ha consistit en un programa de 3 setmanes consecutives, on
cada setmana es facilitava una sèrie de recomanacions i estratègies als usuaris per tal
d’aconseguir seure menys.
Abans de dissenyar el programa va haver-hi una fase de desenvolupament per tal
d’identificar les diferents tasques majoritàries i els diferents comportaments sedentaris
de la mostra. Per tal de portar a terme aquesta fase, vam passar un Log (veure Annex
2) als usuaris, amb el qual a partir d’informació general del seu dia a dia, les seves
conductes sedentàries i els seus comportaments comuns, vam aconseguir extreure’n
diferents estratègies de canvi adequades per aplicar al grup d’intervenció, i adaptar-les
a les seves necessitats.
En aquest registre vam poder observar que els usuaris seien més de 8 hores diàries, i
que en les tasques on passen més hores són:
-

Al sofà, generalment mirant la TV

-

Hobbies de seure

-

Menjant

-

Transport (conduint o sent transportat)

S’ha trobat diferents estudis on es parla d’estratègies per reduir el temps assegut, amb
les quals ens hem basat a l’hora d’elaborar el programa, la Canadian Physical Activity
and Sedentary Behavior Guidelines i la Australian Guidelines, i l’estudi de MartínezRamos. E, et al. (2015), el qual ha estat realitzat a Barcelona per a usuaris de la
comunitat autònoma, amb els quals, un cop extreta aquesta informació hem adaptat les
recomanacions i estratègies a les necessitats de la nostra població.
El programa d’activitat física basat en el comportament sedentari està enfocat a la
mostra (n=8) d’usuaris del Projecte ABS-Nord Uvic, seleccionats intencionadament
segons els criteris d’inclusió-exclusió, però casualment van sortir 8 usuaris, 4 parelles
(usuari-usuària).
Així doncs, la programació s’ha basat en diferents estratègies adaptades del Department
of Health of Australia (2014), Department of Health of Canadian (2011) i MartínezRamos, E. et al. (2015). Tenint en compte doncs, les seves recomanacions, i les
necessitats dels usuaris, vam dissenyar el programa final d’activitat física basat en la
reducció del comportament sedentari (veure el programa a Annex 5).
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Aquesta intervenció es portada a terme durant tres setmanes a tota la mostra (n=8), la
qual es tracta d’un seguit d’estratègies que han hagut de dur a terme a casa seva pel
seu propi compte. Abans de començar amb la intervenció, se’ls va facilitar un document
amb recomanacions de seguretat i consells per fer exercicis de manera saludable (Veure
a Annex 7 i 8).
Durant l’estudi, els usuaris han continuat anant al Projecte d’Activitat Física amb
normalitat, on cada dilluns durant tres setmanes ha anat obtenint noves estratègies per
realitzar a casa, durant el transport i durant el seu temps d’oci. (Veure alguns exemples
a Taula 3. Veure programa sencer a Annex 5)

Pel que fa a la progressió de les tres setmanes, el que s’ha realitzat és separar les
estratègies per categories, mentre són a casa, activitats a realitzar mentre són al
transport i activitats a realitzar durant el seu temps d’oci. Per cada categoria, amb el
factor que s’ha treballat ha estat amb la durada, ja que s’ha començat amb una durada
de 10 minuts per cada activitat a la primera setmana, passant a ser 15 minuts/activitat
durant la segona, i finalitzant a la tercera amb una durada d’almenys 20 minuts/activitat.
Algunes categories només han estat modificades per la durada de cada activitat, i en
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altres el que s’ha fet ha estat afegir alguna proposta més segons passaven les
setmanes.
Els usuaris, a més, anoten en una llibreta personal, com se senten al introduir aquest
seguit d’estratègies a les seves vides quotidianes amb una valoració personal (veure a
Annex 4 i 6). Per tal de fer la valoració més atractiva, se’ls presenta al final de la valoració
una taula on s’han de valorar la seva predisposició al canvi, així valorant quina ha estat
la seva actitud davant les diferents estratègies proposades, afegit un incentiu; els
gomets de colors i el diploma final sobre reducció del comportament sedentari. (Veure
a Annex 13).
4.1.4. Instruments de recollida de dades
Pel que fa a la part quantitativa, com a instruments utilitzaré diferents tests, amb els
quals mesuraré les diferents variables dependents abans i després de la intervenció. Un
test segons Heinemann, K. (2003), és una tècnica estandarditzada de recopilació que
permet una descripció quantitativa i controlada de característiques de variables de
persones en una situació exactament definida, on es requereixen generalment
realització de tasques.
Com ja hem comentat anteriorment, com a variables dependents tenim:
-

Els nivells d’activitat física, la qual valorarem amb el test de l’IPAQ (Hagstromer, M;
Oja, P., i Sjostrom, M., 2006) (veure a Annex 9), el qual es mesura en METS –
min/setmana.

-

La qualitat de vida, la qual valorarem amb el test SF-12 (Ware, J., Kosinski, M. i
Keller, S., 1996) (veure a Annex 10), el sistema de puntuació del qual es mesura en
comportaments físics i mentals.

-

El temps que passem asseguts, la qual valorarem amb el test Time Spent Sitting
(Cauwenberg et al., 2014) (veure a Annex 11), el sistema de puntuació del qual es
mesura en minuts/dia.
4.1.5. Disseny i procediment

El disseny de recerca en el qual anirà enfocat aquest treball, segons Montero, I. i León,
O.G., (2007) es tracta d’un estudi experimental pre-post aplicat a un grup d’intervenció,
una mostra (n=8), la qual rebrà una intervenció, és a dir, el programa d’activitat física
basat en la reducció del comportament sedentari.
Segons Heinemann, K. (2003), els mètodes o tècniques d’investigació empírica són
instruments per mitjà dels quals es poden obtenir valors exactes de mediació respecte
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als corresponents objectes d’investigació per tal de solucionar problemes científics.
Segons aquest, la investigació científica significa anar més enllà del desenvolupament i
l’aplicació de tècniques d’obtenció de dades. Així doncs el disseny d’investigació descriu
per una part el camí mitjançant el qual s’obtenen les informacions rellevants per
respondre al problema d’investigació, i per altra, la manera en que s’hauria de procedir
per analitzar les dades i interpretar-les de forma adequada.
Per tal de recollir, ordenar i analitzar la realitat del meu treball de recerca, he escollit una
metodologia mixta basada en un paradigma interpretatiu.
Per una banda, la part d’analitzar els efectes que té el programa d’activitat física sobre
la reducció del comportament sedentari dels diferents usuaris serà quantitativa, ja que
segons Vázquez, L. (2006), el fet d’utilitzar tècniques que ens permeten mesurar les
dimensions d’un fenomen i establir-ne relacions causals, és un tret quantitatiu. Les
tècniques que utilitzaré, com ja he comentat anteriorment, seran diferents tests dels
quals obtindré les diferents dades per tal de realitzar el pre i el post. Al grup d’intervenció
se li realitzaran dues mesures, una abans de la intervenció, per tal de saber com es
troben inicialment, i l’altre després de la intervenció, per tal de saber què ha canviat amb
la unitat de programació.
Per altra banda, la part d’explorar la valoració dels participants envers el programa, serà
qualitativa, ja que segons Vázquez, L. (2006), el fet d’explorar i buscar explicacions, i
d’analitzar i descriure fets que es poden observar durant el procediment, són trets
qualitatius. Les tècniques que utilitzaré es basaran en una entrevista personal de
valoració del programa.
Segons Montero, I. i León, O.G., (2007) es tractarà d’un paradigma interpretatiu, ja que
el procés d’accés a la realitat es basa en la subjectivitat, és a dir, depèn de l’experiència
de l’individu i del seu entorn, s’analitza des de dins, es busca el detall i l’aprofundiment
de l’objecte d’estudi, l’individu esdevé el primer instrument d’anàlisi i d’interpretació de
les dades, i els resultats no són generalitzables.
4.1.6. Anàlisi de dades
Segons Heinemann, K. (2003) les tècniques de recopilació de dades són els
procediments de mediació o recopilació mitjançant els quals és possible recopilar dades
o mediacions exactes (vàlids, fiables i objectius, i per tant d’utilitat científica) sobre els
objectes d’estudi, amb la finalitat de resoldre la pregunta plantejada en la investigació.
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Així doncs, en la part d’anàlisi de dades s’han analitzat les diferències pre-post de la
intervenció a partir dels resultats dels diferents tests.
En primer lloc, les dades pre-post del test de Hagstromer, M., Oja, P i Sjostrom, M.,
(2006), l’IPAQ, s’utilitzen per obtenir els nivells de l’activitat física de la mostra, amb el
qual obtindrem el desgast energètic que desprèn MET-minuts/setmana.
En segon lloc, amb el test de Ware, J., Kosinski, M i Keller, S. (1996), el SF-12, s’analitza
la qualitat de vida de la mostra abans i després de la intervenció, a partir dels seus
components mentals (CM) i físics (CS), per tal de situar-nos a quin nivell de benestar es
troben. Els resultats d’aquest qüestionari es troben puntuats del 0 al 100, la qual cosa
significa que com més elevada és la puntuació, millor és el funcionament.
En tercer lloc, amb el test de Cauwenberg, V. et al. (2014), “Time spent sitting”,
aconseguirem saber el total de temps asseguts (minuts/dia) que els usuaris passen
durant els darrers 7 dies, el que inclou el temps asseguts en un escriptori, llegint, mirant
la televisió, o durant el transport públic.

4.2.

Metodologia qualitativa

4.2.1. Participants
Han estat seleccionats dos usuaris de la mostra (n=2), un home i una dona, als quals
se’ls ha realitzat una entrevista personal, per tal de detectar barreres i facilitadors del
programa basat en el comportament sedentari, que han dut a terme durant tres
setmanes.
Com ja sabem, els dos usuaris formen part del projecte d’activitat física de l’ABS Vic
Nord i UVIC-UCC, el quals pateixen malalties cardiovasculars diagnosticades. L’home
és l’usuari més gran de la mostra, amb 78 anys, i la dona és la més jove de la mostra
amb 65 anys.
La elecció ha estat intencionada, he escollit a un usuari i a una usuària del programa per
tal que m’expliquessin les seves vivències durant la intervenció. Han estat escollits degut
a que són els dos usuaris que han estat més expressius, tan positiu com negativament,
a l’hora de valorar la seva pròpia intervenció en el programa.
4.2.2. Entrevista
En la part qualitativa de la investigació s’ha realitzat una entrevista personal a dos
usuaris, la qual cosa segons Heinemann, K. (2003), consisteix en aconseguir, mitjançant
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preguntes formulades en el context de la investigació o mitjançant un altre tipus
d’estímuls, que les persones objecte d’estudi emetin informació que siguin útils per a
resoldre la pregunta central de la investigació, el que vindria a ser com un model
d’estímul – reacció. En el cas de la nostra recerca doncs, per tal d’aconseguir saber
quines han estat les barreres i els facilitadors més destacats per a ells, a l’hora de
desenvolupar les diferents estratègies marcades al programa. A més, es tracta d’una
forma privilegiada per captar el sentit de les opinions i vivències personals expressades
pels participants entorn als diferents aspectes que s’estan investigant. (Blasco, J.E. i
Pérez J.A., 2007)
El plantejament de l’entrevista s’ha dut a terme un cop obtinguts els resultats de les tres
setmanes d’intervenció i observades les valoracions dels diferents usuaris, sobre la
pròpia percepció que han tingut envers el programa. A partir d’aquí extreure diverses
preguntes que puguin ser útils i concretes per tal d’explorar i extreure la informació
rellevant que ens interessa per a la nostra recerca, en aquest cas, les barreres i els
facilitadors que tenen els usuaris a l’hora de seure més o menys. (Veure a Taula 4)
1. Consideres que és útil per a vosaltres una intervenció basada en la reducció del
comportament sedentari? Per què?
2. Podries esmentar algunes de les barreres principals que et frenen a l’hora
d’interrompre el teu temps sent sedentari?
3. Podries esmentar alguns dels facilitadors que t’ajuden a interrompre el teu temps
sedentari?
Taula 4. Preguntes entrevista de barreres i facilitadors del programa d’activitat física basat en la
reducció del comportament sedentari. Font: Elaboració pròpia

Un cop finalitzat el programa i recollit tota la informació en relació a aquest, es va
seleccionar a la mostra per a l’entrevista personal, la qual es va dur a terme al propi
centre on els usuaris realitzen activitat física, durant 10 minuts amb cada usuari al
finalitzar la seva sessió.
4.2.3. Anàlisi de dades
Per tal d’analitzar les dades de l’entrevista, el procediment que ha estat utilitzat ha estat
la gravació, transcripció i codificació d’aquesta, per tal de trobar les barreres i facilitadors
del programa d’intervenció. En aquest apartat es busca trobar doncs les diferents
barreres i facilitadors per separat dels dos usuaris, i trobar-ne les comunes.
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5. Resultats
5.1.

Resultats quantitatius

5.1.1. Descripció de la mostra quantitativa
En la mostra (n=8), trobem 4 homes i 4 dones del projecte ABS Vic-Nord, amb diferents
malalties cardiovasculars (veure a Taula 5). Dels usuaris que han participat en el
programa (n=8) no ha abandonat ningú. No obstant això, alguns usuaris han realitzat
millor seguiment que d’altres. El programa constava de 3 setmanes, és a dir, de 3
intervencions diferents. Dels 8 usuaris, 7 han realitzat el 100% de les intervencions, i un
ha realitzat el 66’67%, degut a que va estar malalt el dia que en vam repartir les
intervencions.

Percentatges de les diferents malalties
cardiovasculars de la mostra
14%

28%

29%
29%

HTA

HTA i sobrepès

Sobrepès

HTA i Diabetis

Taula 5. Percentatges de les diferents malalties cardiovasculars de la
mostra. Font: Elaboració pròpia

5.1.2. Efectes del programa sobre les variables quantitatives principals
5.1.2.1.


Resultats dels nivells d’activitat física, vigorosa, moderada i
caminant

Resultats pre-intervenció dels nivells d’activitat física vigorosa, moderada
i caminant:

En aquest apartat podem observar els diferents resultats de la nostra mostra sobre el
test de l’IPAQ, amb el qual preteníem calcular els diferents nivells d’activitat física abans
de la intervenció del programa (veure a Taula 6).
El desgast energètic expressat en MET-minut/setmana, ha estat calculat per cada tipus
d’activitat i per la suma de tots. La mitjana del desgast energètic dels nostres usuaris va
ser de 1648,12 MET-minut/setmana. Els rangs queden representats gràficament segons
la tendència per cada tipus d’activitat. Pel que fa a aquesta tendència, podem destacar
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que els usuaris no realitzen cap tipus d’activitat vigorosa, d’esforç dur o que fan respirar
una mica més fort del normal (com aixecar pesos pesants, fer aeròbic, anar amb
bicicleta, etc.) En canvi, si que realitzen activitat física moderada, d’esforç moderat i que
fan respirar una mica més fort del normal, amb una mitjana de 967’5 MET-min/setmana,
ocupant un 58’7% dels seus nivells d’activitat física. A més, també dediquen molt temps
a caminar, una activitat la qual no els requereix un gran esforç però els fa sentir actius,
és per això que és una activitat que tots realitzen cada dia, i de la qual obtenen una
mitjana de 680’62 MET-min/setmana, la qual cosa significa un 41’3% dels seus nivells
d’activitat física.
La mitjana total d’activitat física abans de començar el programa és de 1804’5 METmin/setmana amb homes, i de 1491’75 MET-minut/setmana amb dones; de vigorosa no
en realitzen, ni homes, ni dones; de moderada, els homes es troben amb una mitjana
de 1095 MET-min/setmana, i les dones de 840 MET-min/setmana; pel que fa a la mitjana
caminant, trobem una mitjana de 709’5 MET-min/setmana en homes i de 651’75 METmin/setmana en dones.

Usuari 1
Usuari 2
Usuari 3
Usuari 4
Usuari 5
Usuari 6
Usuari 7
Usuari 8
MITJES
MITJES DONES
MITJES HOMES
%

IPAQ (MET-min/setmana)
Total
Vigororsa
Moderada
Caminant
1662
0
1200
462
2373
0
1680
693
2094
0
1500
594
1008
0
480
528
1131
0
240
891
1074
0
480
594
2331
0
1440
891
1512
720
792
1648,125
0
967,5
680,625
1491,75
0
840
651,75
1804,5
0
1095
709,5
100,00
0
58,70
41,30

Taula 6. Resultats “IPAQ” pre-intervenció
Font: Elaboració pròpia
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Resultats post-intervenció dels nivells d’activitat física vigorosa,
moderada i caminant

A continuació, veurem els diferents resultats de la nostra mostra sobre el test de l’IPAQ,
després de la intervenció del programa (veure a taula 7).
De la mateixa manera que anteriorment, el desgast energètic ha estat expressat en
MET-minut/setmana, i ha estat calculat per cada tipus d’activitat i per la suma de tots.
La mitjana del desgast energètic dels nostres usuaris després del programa ha sigut de
1747,12 MET-minut/setmana. La mitjana d’activitat física moderada ha estat de 967’5
MET-min/setmana, amb un 55’38% del seu desgast. Pel que fa a caminar, obtenen una
mitjana de 779’62 MET-min/setmana, la qual cosa significa un 44’62% del seu desgast
energètic (Veure a taula 7).
La mitjana total d’activitat física després del programa és de 1953 MET-min/setmana en
homes, i de 1541,3 MET-min/setmana en dones. En la mitjana total d’activitat física
moderada, no hi ha hagut diferències de gènere. En els nivells d’activitat física caminant,
els homes han obtingut una mitjana de 858 MET-min/setmana, i les dones han obtingut
701,3 MET-min/setmana.

IPAQ (MET-min/setmana)
Total
Vigororsa Moderada Caminant
Usuari 1
1662
0
1200
462
Usuari 2
2373
0
1680
693
Usuari 3
2292
0
1500
792
Usuari 4
1008
0
480
528
Usuari 5
1329
0
240
1089
Usuari 6
1173
0
480
693
Usuari 7
2529
0
1440
1089
Usuari 8
1611
720
891
MITJES
1747,1
0
967,5
779,6
Mitjes dones
1541,3
0
840
701,3
Mitjes homes
1953
0
1095
858
%
100
0
55,38
44,6
Taula 7. Resultats “IPAQ” post-intervenció
Font: Elaboració pròpia
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Diferències entre el pre i el post sobre els nivells d’activitat física

En les mitjanes globals del desgast energètic després de la intervenció observem que
hi ha un increment de +98’99 MET-min/setmana, tot degut al increment del desgast
energètic que hi ha hagut caminant, ja que en l’activitat física moderada, no s’han trobat
diferències pre-post.
Pel que fa a les diferències de gènere dels nivells d’activitat física, podem trobar que en
tots els tipus d’activitats els homes tenen una mitjana total més alta que les dones.
Podem observar que en la mitjana total hi ha un increment de 148’5 MET-min/setmana
en homes, i un 49’55 MET-min/setmana en dones. En l’activitat física moderada no
s’observen diferències. I en l’activitat física caminant s’observa un increment de +148’5
MET-min/setmana en homes i un increment de 49’55 MET-min/setmana en dones.


Classificació dels nivells d’activitat física segons els resultats pre-post.

Vam situar als usuaris dins la Classificació dels Nivells d’Activitat Física segons els
criteris establerts per l’IPAQ, tenint en compte tan els resultats de la pre com els de la
post intervenció (Veure taula 6 i 7). Així doncs, els usuaris es troben en un nivell
d’activitat física moderat, ja que realitzen 5 o més dies de qualsevol combinació de
caminada i activitat física moderades aconseguint almenys 600 MET-min/setmana.
5.1.2.2.

Resultats pre-post del estat de salut general i funció física

Pel que fa als resultats del test SF-12 sobre la qualitat de vida dels usuaris, n’hem
representat els resultats gràficament. (Veure taula 8 i 9).
Tal com ja sabem, el SF-12 inclou 8 conceptes: el funcionament físic, l'exercici de
funcions de dolor físic, corporal, la salut general, la vitalitat, el funcionament social, i
l’exercici de funcions de salut emocional i mental. Aquests però, queden expressats en
dos termes: els Components Físics (CF) i Components Mentals (CM).
En teoria, les puntuacions superiors a 50 representen un estat de salut mitjà, tot i així,
pel que fa a l’edat, segons les puntuacions del US General Population, la mitjana dels
CF, és d’entre 39 i 44, i la de CM, és d’entre 50 i 52.
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Resultats pre-intervenció de la qualitat de vida.
En els resultats del qüestionari SF-12 abans de la intervenció, podem observar
que els components físics es troben amb un 41’5 CF, i els components mentals
amb un 50’6 CM (Veure a la Taula 8).

C. Físics
Usuari
Usuari
Usuari
Usuari
Usuari
Usuari
Usuari
Usuari
Mitjes
Mitjes
Mitjes

1
2
3
4
5
6
7
8

37
26,9
49,2
49,2
52,4
39
39
39
41,5
38,5
44,4

dones
homes

C.Mental
55,2
50,9
59,4
59,2
44,7
45,2
45,2
45,2
50,6
50,1
51,1

Taula 8. Resultats “SF-12” pre-intervenció
Font: Elaboració pròpia


Resultats post-intervenció sobre la qualitat de vida

I en els resultats de després de la intervenció, podem observar els Components físics
es troben amb un 41,28CF. I els components mentals es troben amb un 58’75 CM.
(Veure a Taula 9)

C. Físics
Usuari 1
Usuari 2
Usuari 3
Usuari 4
Usuari 5
Usuari 6
Usuari 7
Usuari 8
Mitjes
Mitjes dones
Mitjes homes

38
26,9
40
37,1
54,3
55,9
40
38
41,28
39,5
43,1

Taula 9. Resultats “SF-12” pre-intervenció
Font: Elaboració pròpia
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C.Mental
62,8
52,7
63,6
64,3
47,5
52,7
63,6
62,8
58,75
58,1
59,4



Diferències pre-post sobre la qualitat de vida

Amb la intervenció pràcticament no s’han pogut observar canvis a nivell físic, tot i així,
si que hem pogut veure un increment a nivell mental de +8’12 CM. (Veure a taula 8 i 9)
Fent una valoració de les diferències de gènere, físicament, hi hagut un increment de
+1CF en dones, i una reducció de -1’3 CF en homes. Mentalment, podem trobar un
increment de +8 CM en dones, i un increment de +8’3 CM en homes.
5.1.2.3.

Resultats pre-post del temps asseguts

Pel que fa als resultats del temps asseguts, hem realitzat un càlcul dels minuts al dia
que dediquen els usuaris de la mostra a cada activitat. Els minuts totals de temps
asseguts doncs, han estat dividits en 9 dominis: el transport públic, com a conductor
d’un vehicle motoritzat, com a passatger d’un vehicle motoritzat, utilitzant el PC, llegint,
mirant la TV, en hobbies asseguts, en trucades mentre seiem o bé menjant.


Resultats de la pre-intervenció del temps asseguts

La mitjana de temps asseguts que ha sortit en la pre-intervenció (veure a taula 10), ha
estat de 439’4 minuts/dia. Amb un 2’13% del temps en un transport públic, un 3% del
temps com a conductor d’un vehicle motoritzat, un 1’7% com a passatger d’un vehicle
motoritzat, un 6% utilitzant el PC, un 17’2% llegint, un 29’0% mirant la TV, un 17’9% en
hobbies asseguts, un 1’4% en trucades telefòniques mentre seiem, i un 21’6% menjant.

Usuari 1
Usuari 2
Usuari 3
Usuari 4
Usuari 5
Usuari 6
Usuari 7
Usuari 8
Mitjes
Mitjes dones
Mitjes homes
%

TEMPS ASSEGUTS (min/dia)
Total Transport public Conductor
Passatger
PC Llegint Mirant la TVHobbies asseguts
Trucades mentre
MenjantseiemScreen time
385
20
20
0
0
0
180
90
0
75
180
445
20
0
20
0
60
180
90
0
75
180
495
10
0
10
0
180
120
120
0
55
120
620
10
10
0
0
90
180
180
0
150
180
565
15
15
0 30
180
180
60
10
75
210
130
0
30
0
0
30
0
0
10
60
0
515
0
30
0 90
35
120
30
30
180
210
360
0
0
30 90
30
60
60
0
90
150
439,4
9,4
13,1
7,5 26,3 75,6
127,5
78,8
6,3
95,0
153,75
389
7,5
10
12,5 22,5 52,5
105
82,5
2,5
93,75
127,5
490
11,25
16,25
2,5 30 98,75
150
75
10
96,25
180
2,13
3,0
1,7 6,0 17,2
29,0
17,9
1,4
21,6
35,0

Taula 10. Resultats “Temps asseguts” pre-intervenció
Font: Elaboració pròpia
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Pel que fa a l’screen time, podem observar que el percentatge de temps que dediquen
els usuaris davant d’una pantalla abans de la intervenció està amb un 62’5% >3h/dia,
un 25% >2h/dia, i l’altra 12’5% <2h/dia (Veure a Taula 10).


Resultats post intervenció sobre el temps asseguts

La mitjana de temps asseguts de la post-intervenció (veure a Taula 11),ha estat de 408’8
minuts/dia, el que equivaldria a 6’8 hores. Amb un 1’68% del temps amb transport públic,
un 3’2% com a conductor d’un vehicle motoritzat, un 1’8% com a passatger d’un vehicle
motoritzat, un 6’4 utilitzant el PC, un 18’5% llegint, un 26’6% mirant la TV, un 19’3% en
hobbies asseguts, un 1’5% en trucades telefòniques mentre seiem, i un 20’9% menjant.
TEMPS ASSEGUTS (min/dia)
Total Transport public Conductor d'un
Passatger
vehicle
en
PC
motoritzat
un vehicle
Llegint motoritzat
Mirant la TV Hobbies asseguts
Trucades mentre
Menjant
seiem
Screen time
Usuari 1
330
10
20
0
0
0
150
90
0
60
150
Usuari 2
390
10
0
20
0
60
150
90
0
60
150
Usuari 3
485
10
0
10
0
180
110
120
0
55
110
Usuari 4
560
10
10
0
0
90
150
180
0
120
150
Usuari 5
520
15
15
0
30
180
150
60
10
60
180
Usuari 6
130
0
30
0
0
30
0
0
10
60
0
Usuari 7
495
0
30
0
90
35
100
30
30
180
190
Usuari 8
360
0
0
30
90
30
60
60
0
90
150
Mitjes
408,8
6,9
13,1
7,5 26,3
75,6
108,8
78,8
6,3
85,6
135
Mitjes dones
360
5
10
12,5 22,5
52,5
90
82,5
2,5
82,5
112,5
Mitjes homes 457,5
8,75
16,25
2,5
30 98,75
127,5
75
10
88,75
157,5
%
1,68
3,2
1,8 6,4
18,5
26,6
19,3
1,5
20,9
33

Taula 11. Resultats “Temps asseguts” post-intervenció
Font: Elaboració pròpia
Pel que fa a l’screen time, el percentatge de temps que dediquen els usuaris davant
d’una pantalla després de la intervenció ha disminuït, amb un 25% >3h/dia, un 50%
>2h/dia, i l’altra 25% <2h/dia.


Diferències pre-post del temps asseguts

A nivell general, després de la intervenció podem observar com els minuts total al
dedicats a conductes sedentàries han reduït, -31 min/dia. En dones -29 min/dia. En
homes -32’5 min/dia.
Les activitats on es troben aquestes diferències són al transport públic (-2’5 minuts/dia
tan homes com dones), mirant la TV (15 min/dia dones; 22’5 min/dia homes) i menjant
(11’25 min/dia dones; 7’5 min/dia homes).
En l’screen time els percentatges han reduït en >3h/dia (-37’5%), i ha augmentat en
>2h/dia (+25%) i en <2h/dia (+12’5%).
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5.2.

Resultats qualitatius

5.2.1. Barreres i facilitadors del programa de reducció del comportament
sedentari
Després de la intervenció de tres setmanes, s’ha realitzat una entrevista personal, de la
qual hem obtingut una visió de les principals barreres i facilitadors (tan individuals com
comunes) que ha tingut la mostra (n=2) a l’hora de desenvolupar les diferents estratègies
proposades en el programa (veure a la Taula 12).
BARRERES
1. La

manca

FACILITADORS
de

consciència

d’estar 1. No tenir vehicle propi

assegut durant molt de temps i de les “Com que no tinc cotxe, camino més, quan he
d’anar a algun lloc a prop, camino i quan he

seves conseqüències.

“ Fins ara no m’havia parat a pensar de les d’anar algun lloc més lluny, al baixar de la
conseqüències negatives que em portava el parada al final sempre camines més o menys
fet d’estar asseguda, i m’encantaria tenir més per anar al lloc on has d’anar.” [Usuària ABS Vic
temps per poder aplicar tot aquest programa” Nord]
[Usuària Projecte ABS Vic Nord]

2. La percepció de benestar mentre som 2. Tenir un hort
sedentaris i els seus hàbits adquirits.
“...quan

estic

assegut

em

sento

“També, tinc un hort, on hi vaig gairebé cada

bé, dia, és la meva gran afició.” [Usuari ABS Vic

descansant, i no me’n adono que estic molta Nord]
estona assegut.” [Usuari Projecte ABS Vic
Nord]
“...quan m’assento sento que descarrego i em
relaxo, és per això que hi dedico llargues
estones, ja que és el meu moment de relax,...”
[Usuària Projecte ABS Vic Nord].

3. La influència familiars sedentaris.

3. Quedar amb els amics/familiars per fer

“...també és una estona que comparteixo amb

activitats (anar al mercat, al parc, a

la meva dona.” [Usuari Projecte ABS Vic Nord]

comprar, etc.)

“El meu home està malalt i no pot fer gran “Vaig a caminar un cop per setmana amb un
cosa” [Usuària Projecte ABS Vic Nord]

grup d’amics, i és una de les meves activitats
preferides de la setmana, ja que ens divertim,
ens distraiem, i anar-hi tots junts fa que no faci
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mandra, i que en tinguem ganes cada setmana”
[Usuari Projecte ABS Vic Nord]
“Quan quedo amb les amigues per anar al
mercat, és un altra factor que m’ajuda a activarme. És un moment que no estic amb el meu
home, i hi anem a caminar, a parlar i a
distreure’ns” [Usuària Projecte ABS Vic Nord]
4. Difícil canviar la rutina.

4. Tenir néts

“...tinc un ritme de vida molt marcat i monòton, “... els meus néts també en són una distracció
i la qual cosa fa que em costi afegir totes molt gran per nosaltres.” [Usuari Projecte ABS
aquestes

activitats

que

ens

proposes.” Vic Nord]
“ Els meus nets em donen molta vida, tinc 3

[Usuària Projecte ABS Vic Nord].

dies a la setmana que els vaig a buscar a
l’escola, i anem a fer coses durant la tarda. És
un fet que em fa trencar de la problemàtica del
meu home, com que m’encanten i tinc ganes de
veure’ls, és una activitat que em fa estar activa,
ara són molt petits, i és un no parar” [Usuària
Projecte ABS Vic Nord]
5. El mal temps

5. El bon temps

“... quan m’assento sento que descarrego i em “A més, ara que comença a fer més bon temps,
relaxo, és per això que hi dedico llargues també ens és més fàcil sortir, ve més de gust.”
estones (...) sobretot a l’hivern i en dies així [Usuari Projecte ABS Vic Nord]
més plujosos” [Usuària Projecte ABS Vic
Nord]”

6. Cansament físic i mental
“ El meu home està malalt (...) això provoca
que quan acabo el dia estigui més cansada
del normal, ja que arrossego lo meu i lo seu”
[Usuària Projecte ABS Vic Nord]

Taula 12. Barreres i facilitadors del programa de reducció del comportament sedentari
Font: Elaboració pròpia
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S’ha pogut extreure 6 barreres i 5 facilitadors, els quals alguns/es han estat comunes i
altres individuals.
Pel que fa a les barreres, “la manca de consciència d’estar assegut durant molt temps”,
“el mal temps”, “difícil canviar la rutina” i “el cansament físic” (barreres 1, 4, 5 i 6, veure
a Taula 12), han estat fets individuals només de la usuària. En canvi, “la percepció de
benestar mentre som sedentaris” i “la influència de familiars sedentaris” (barreres 2 i 3,
veure a Taula 12), han estat barreres comunes, la qual cosa indica que han estat dos
factors que tan a l’usuari com a la usuària els afecta a l’hora de reduir llargues estones
de conductes sedentàries.
Pel que fa als facilitadors, “no tenir vehicle propi”, “tenir un hort” i “el bon temps”
(facilitadors 1, 2 i 5), han estat facilitadors individuals dels usuaris, en canvi, “quedar
amb amics/familiars per fer activitats” i “tenir néts” (facilitadors 3 i 4), han estat comuns,
la qual cosa indica que es tracta de factors que als dos usuaris els ajuda a ser més
actius.
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7. Discussió i conclusions
Aquesta recerca ha valorat l’efectivitat d’un programa d’activitat física basat en la
reducció del comportament sedentari sobre la qualitat de vida, el temps asseguts i
els nivells d’activitat física de persones grans amb malalties cardiovasculars.
Després de la recerca bibliogràfica sobre el tema d’estudi, hem pogut comprovar que
és important intervenir en la reducció del comportament sedentari en gent gran, ja
que la prevalença en aquests rangs d’edat és alta i es considera un factor de risc
cardiovascular, el qual afecta la salut i la qualitat de vida d’aquests, la qual cosa a
més incrementa amb el llarg dels anys. Els resultats quantitatius principals obtinguts
d’aquesta recerca han estat un increment dels nivells d’activitat física caminant, una
reducció del temps asseguts i un augment en la qualitat de vida dels usuaris. Pel
que fa als nivells d’AF trobem un increment en la mitjana global de +98’99 METmin/setmana, i a més, un increment més elevat de la mitjana global dels nivells d’AF
en homes (+148’5 MET-min/setmana) que en dones (+49’55 MET-min/setmana). Pel
que fa als resultats del SF-12 sobre la qualitat de vida dels usuaris, trobem un
increment dels components mentals tan en homes com en dones (±8CMS). I per
últim, pel que fa als resultats del Time Spent Sitting, trobem que els usuaris han
reduït temps asseguts en el transport públic (-2’5 min/dia), mirant la TV (-15min/dia
dones; -22’5min/dia homes), i menjant (-11’25 min/dia dones; 7’5min/dia homes). Els
resultats qualitatius de la investigació han estat, com a barreres principals del
programa “la falta de consciència”, “la percepció de benestar d’estar assegut durant
molt temps”, “la influència de familiars sedentaris”, “difícil canviar la rutina”, i “el mal
temps”. I els facilitadors principals han estat “no tenir vehicle propi”, “tenir un hort”,
“tenir néts”, “quedar amb amics/familiars per fer activitat física”, i “el bon temps”.
Pel que fa als resultats quantitatius, comparant amb Cauwenverg et al. (2014) i
Harvey et al. (2014), els quals afirmen que els adults de ≥65 anys aconsegueixen
unes mitjanes de 540 minuts/dia (entre 8/9h/dia) de temps asseguts, la qual cosa
implica un 65-80% de les seves hores desperts asseguts, i que això incrementa amb
l’edat. En el nostre estudi, la mitjana de temps asseguts ha estat més baixa, ha estat
de 439’4 min/dia, la qual cosa significa una mitjana de 7’3 h/dia dedicades a
conductes sedentàries. Això és degut a que els nivells d’activitat física de la mostra
del nostre són més elevats que la mostra dels autors, la qual cosa fa que es tracti
d’una mostra més activa, i la seva globalitat de temps asseguts sigui menor. Tot i
així, continua sent un nombre elevat d’hores asseguts al dia, la qual cosa podríem
relacionar amb la història de l’activitat física, la que ha anat evolucionant
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paral·lelament a les noves tecnologies, com més tecnològics ens tornem més
avança el sedentarisme i més redueixen els nivells d’activitat física de la població.
Lenz, E. (2014), en el seu estudi comenta que les conductes sedentàries més
comunes són mirar la TV, llegir, menjar, utilitzar el PC, i durant el transport. En el
nostre estudi, els comportaments sedentaris més destacats també són mirar la TV,
menjar i durant el transport, no obstant això, la utilització del PC no apareix com a
activitat destacada. Això ho podríem relacionar amb el concepte “screen time”, en el
qual Harvey, J. et al. (2013), engloba les activitats de pantalla, que en gent gran són
mirar la TV i l’ús del PC. En el seu estudi, sobre un 53% de la gent gran presenta
diàriament un “screen time” de >4h/dia i aproximadament un 94% >2h. En canvi en
el nostre, un 62’5% >3h/dia, un 25% >2h/dia, i l’altra 12’5% <2h/dia. D’això en podem
destacar que Espanya és una potència tecnològica, tot i així, els estudis dels
diferents autors provenen d’Estats Units, una de les nacions més avançades
tecnològicament al món, és per això que els percentatges davant d’una pantalla són
més elevats en els resultats de les seves investigacions.
Segons Wullems, J. (2016) els homes grans passen més hores asseguts que les
dones grans. No obstant això, a la nostra recerca trobem que l’efecte és invers, ja
que els resultats marquen que les dones són més sedentàries que els homes. El fet
que en la nostra mostra els homes tinguin uns nivells de comportament sedentari
menor que les dones, és degut a que la majoria d’ells tenen un hort. Això ho podem
relacionar amb el Model Ecològic de Salut Pública, el qual comenta que adquirir
coneixements o realitzar canvis de comportament, està relacionat amb l’entorn
ambiental, i a Catalunya, existeix encara, una forta cultura agrària i rural, sobretot en
gent gran els quals encara conserven les tradicions de les cases familiars, els
terrenys i els petits horts.
Segons els resultats qualitatius, sobre les barreres i facilitadors, hem trobat varis
aspectes compartits amb l’estudi de Martínez-Ramos, E. et al. (2015), com per
exemple, de barreres, trobem que la manca de consciència, les rutines de treball,
les obligacions i responsabilitats, el ritme de vida, i la influència d’amics i familiars,
coincideixen amb el que l’autor ja esmenta en el seu estudi. Pel que fa a facilitadors,
trobem que l’entorn d’amics o familiars actius físicament, les bones condicions
climàtiques i el benestar que provoca l’activitat física també coincideixen. Considero
que aquestes coincidències són degudes a factors socio-culturals, ja que els dos
estudis han estat realitzats a la comunitat autònoma de Catalunya, on hi predomina
la cultura i la llengua catalana, i on el clima és mediterrani.
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Les limitacions que trobo en la recerca són la petita mostra en la qual ens hem basat,
tan pel que fa a la mostra de la part quantitativa (n=8) com a la mostra de la part
qualitativa (n=2). A més, no hi hagut un grup control, tots els usuaris han participat
en el programa, la qual cosa ha provocat que no es puguin establir relacions de
causa-efecte.
Les fortaleses, tot i tractar-se d’una mostra petita i d’un estudi pilot, les dades i
resultats que n’hem obtingut han estat preliminars a nivell de Catalunya, ja que no
hi ha integrat cap programa per seure menys. A més, la metodologia que hem utilitzat
ha estat mixta, la qual converteix la investigació en un estudi d’usabilitat.
De cara a futures investigacions, aprofundint en aquesta recerca, em centraria en
realitzar una comparació del temps asseguts entre els dos generes. En la present
recerca, he cercat estratègies generals, tot i així, seria interessant trobar quines són
les estratègies adequades per a cada perfil específic. Agafaria també una mostra
més gran i de diferents centres de salut de diferents regions que treballen amb
activitat física i gent gran, amb el mateix nombre d’homes que de dones. Com a part
quantitativa, realitzaria el mateix que en aquest estudi però aprofundiria més en les
diferències i semblances entre les característiques obtingudes dels dos gèneres. I
com a part qualitativa, trobar una visió més àmplia de determinants, barreres i
facilitadors, incidint en trobar estratègies molt més concretes segons el gènere i la
provinença dels participants.
A més, coincidint amb els programes de reducció del comportament sedentari de
Fanning, J. et al (2016), de Gardner, B. et al. (2014) i de Bond, D. et al. (2014), els
resultats del present programa han sigut efectius i han tingut resultats significatius
reduint-ne els minuts/dia dedicats a les conductes sedentàries, però no obstant això,
compartint amb els autors, per aconseguir arribar a un manteniment dels nivells que
s’aconsegueixen amb els diferents programes, en futures investigacions s’hauria
d’estudiar la manera de fer que els efectes fossin a llarg termini.
Per concloure, aquest treball de recerca s’ha basat en un programa preliminar
d’activitat física basat en la reducció del comportament sedentari, el qual ha estat
efectiu, tot i estar enfocat a una mostra petita. Fent referència a la hipòtesi de la
recerca, per una banda, s’ha aconseguit augmentar els nivells d’activitat física dels
usuaris, reduir minuts de temps asseguts per dia en les vides quotidianes de la
població estudiada, sobretot en activitats de screentime, en el transport i menjant, i
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per últim, un incrementar la qualitat de vida dels usuaris, sobretot en components
mentals, més que físics.
Des de la salut pública catalana es demostra i es demana més èmfasi en establir
estratègies per reduir el comportament sedentari, especialment en gent gran, ja que
són els que tenen una prevalença més elevada. Per aquest motiu seria interessant,
basant-nos en aquest estudi, continuar investigant per integrar un programa
d’activitat física basat en la reducció del comportament sedentari a Catalunya, basat
en l’evidència i en les necessitats de la nostra població per reduir les conductes
sedentàries a llarg termini i beneficiar-nos dels efectes positius que aquest fet pot
comportar a nivell de salut.
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9. Annexos
Annex 1. Document de consentiment per a l’estudi del treball final de grau
Estudi: “L’efectivitat d’un programa d’activitat física basat en la reducció del comportament sedentari
sobre la qualitat de vida de persones grans amb malalties cardiovasculars”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benvolgut/da,
Sóc la Judit Soldevila, alumna de 4rt del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
Estic realitzant el meu Treball Final de Grau, un estudi l’objectiu del qual és conèixer l’efectivitat d’un
programa d’activitat física basat en el comportament sedentari sobre la qualitat de vida hiode persones
grans amb malalties cardiovasculars.
La informació que vosaltres em faciliteu, em serà d’utilitat per en un futur poder ajudar a les persones
amb conductes sedentàries. És per això que volia demanar el vostre permís per tal d’utilitzar les dades
que extraiem dels diversos testos, les quals seran totes anònimes i confidencials.
A continuació doncs, us demano que signeu aquest document, el qual us demanaria que em tornéssiu
signat dues vegades, un serà per a vosaltres i l’altra per a mi, amb el vostre consentiment per tal de poder
seguir endavant amb el meu estudi del Treball Final de Grau.
Moltes gràcies per la seva atenció.
Judit Soldevila Martí
Estudiant de 4rt del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de Vic.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jo ______________________________________________ dono el meu consentiment a l’estudiant de
4rt del grau en CAFE, Judit Soldevila Martí, a utilitzar les meves dades de manera anònima i confidencial
per tal de poder continuar endavant amb l’estudi del seu Treball Final de Grau, basat en “L’efectivitat d’un
programa d’activitat física basat en la reducció del comportament sedentari en el benestar psicològic de
gent gran amb malalties cardiovasculars”.
Nom usuari:
Signatura:
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Annex 2. Log/Registre personal
Dades personals
Nom: ________________________________________________________________
Edat: ________

Sexe: F/M

Factors de risc cardiovascular
□ HTA

□ Diabetis

□ Tabaquisme

□ Colesterol elevat

□ Obesitat i sobrepès □ Altres ___________________
Registre de temps assegut durant una setmana
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

00:00- 01:00h
01:00 – 02:00h
02:00 – 03:00h
03:00 – 04:00h
04:00h –05:00h
05:00h – 06:00h
06:00 – 07:00h
07:00 – 08:00h
08:00 – 09:00h
09:00 – 10:00h
10:00 – 11:00h
11:00 – 12:00h
12:00 – 13:00h
13:00 – 14:00h
14:00 – 15:00h
15:00 – 16:00h
16:00 – 17:00h
17:00 – 18:00h
18:00 – 19:00h
19:00 – 20:00h
20:00 – 21:00h
21:00 – 22:00h
22:00 – 23:00h
23:00 – 24:00h
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DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Annex 3. Estratègies a nivell europeu per reduir el comportament sedentari
Paper 1

Objectiu

Martínez-Ramos, E. et El comportament sedentari té conseqüències negatives en la salut, tot i
així, la població no està ben advertida dels efectes negatius. L’estudi es

al. (2015)

tracta
Prolonged sitting time:
Barriers, Facilitatiors and
Views on Change among
Primary
Patient

d’explorar

opinions

dels

pacients

de

l’atenció

primària

diagnosticada, com ara sobrepès o obesitat moderada, referent al seu
temps asseguts, la disposició per canviar, barreres i facilitadors, objectius
i expectacions relacionades amb limitar el seu comportaments

Healthcare
Who

Overweight
Moderately Obese.

are
or

Metodologia
Un estudi qualitatiu descriptiu-interpretatiu portat a terme a tres centres de
salut de Barcelona, a Espanya, amb incloses 23 pacients amb obesitat i
obesitat moderada, d’entre 25 i 65 anys, els quals seient almenys 6
hores/dia. Realitzant entrevistes en profunditat (5 grups i 5 individuals),
generat amb àudio de gener a juliol de 2012 i transcrit. L’entrevista inclou
preguntes sobre el temps assegut, sobre la intenció de canviar, les
barreres i els facilitadors, i el prospecte d’assistència als amb
professionals d’atenció primària.

Resultats
Les activitats sedentàries més freqüents eren l’ús de l’ordinador, mirar la
TV, desplaçaments amb motor. Hi ha una falta de consciència de la
quantitat de temps asseguts i aporta conseqüències negatives en la salut.
Les barreres per reduir el temps asseguts inclosa la feina i rutines
familiars, falta de temps i d’energia, edat i limitacions socioculturals.
Alguns facilitadors identificats són canvis socioculturals, temps lliure i feina
activa, i voltants familiars.
Els participants van reconèixer les habilitats dels professionals de la salut
per proporcionar ajuda i assessorament, i reportar una preferència per les
intervencions centrades en els pacients/grups.
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PAPER 2

Objectiu

“On your feet to earn Per reduir el comportament sedentari i per incrementar els nivells
your seat”
Gardner, B. et al. (2014)

d’activitat física en els adults.

Metodologia
Es tracta d’avaluar una intervenció per gent gran que busca desplaçar
perllongats comportaments sedentaris amb activitat física. Representa
oferir “petits canvis”, recomanat petites maneres de realitzar activitat física
que pot ser realitzada a una intensitat baixa, i que utilitzen principis
d’hàbits de formació per promoure l’automatització i la integració
d’aquestes accions a la vida quotidiana.

Resultats
La intervenció està destinada al manteniment d’aquests comportaments, i
a través de la formació d’hàbits, es podria argumentar que el període de
seguiments de 12 setmanes no ha estat suficient per observar el
manteniment.
Els resultats seran utilitzats per a futurs procediments, a llarga escala, amb
un control aleatori.
PAPER 3

Objectiu
Valorar l’efectivitat

“Sedentarisme i salut:

d’un programa realitzat a Espanya, sobre una

intervenció mitjançant activitat física aeròbica i no aeròbica de vuit mesos,
sobre persones sedentàries de 61 a 77 anys.

efectes beneficiosos de
l’activitat física”
Márquez, S., Rodríguez, Metodologia
J., De Abajo, S. (2006)
Exercici regular i moderat. El qual hauria d’ésser considerat com una
forma viable de tractament de la depressió i l’ansietat, igual com una forma
de millorar el benestar psíquic de la població.
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Resultats
Increments significatius en el benestar psicològic i en la satisfacció.
PAPER 4
“Older adults reporting
of specific sedentary
behaviors”

Objectiu
Hi ha una necessitat per el desenvolupament de les propietats de mesura
dels instruments d’autoinforme per fer front a la àmplia gamma d’adults
majors sedentaris.
En aquest estudi, l’objectiu és examinar el criteri de validesa de test i re-

Van Cauwenberg, J. et test de la fiabilitat d’un nou qüestionari que avalua un conjunt de
comportaments sedentaris en gent gran. A més, examinen el criteri de
al. (2014)
validació del qüestionari diferit sobre l’edat, el sexe i el nivell educacional.

Metodologia
Una mostra de gent gran majors de 64 anys, va completar un qüestionari
desenvolupat recentment per l’avaluació de dotze comportaments
específics i utilitzaven un acceleròmetre durant set dies consecutius com
a criteri de mesura.
Una submostra va completar el qüestionari per segona vegada per
examinar la fiabilitat del test-retest. La recol·lecció de dades va ocórrer
entre setembre de 2010 i octubre de 2012. El detall de contacte i d’edat
de tots els adults majors de 65 anys residents a Ghent (Flandes, Bèlgica),
els quals s’obtenen del departament de serveis públics de la ciutat.
Van seleccionar 1.750 participants aleatòriament estratificats per edat i el
sexe. Els hi enviaven una carta que explicava el protocol de l’estudi i els
informava que un investigador els visitaria en els propers 14 dies, per
comprovar la seva disposició per participar.
Per a la inclusió, els participants havien de ser no-institucionalitzats i no
limitats per la seva salt per caminar uns 100 metres. L’últim criteri va ser
derivat d’un ítem del qüestionari SF-36, un qüestionari freqüentment
utilitzat per avaluar l’estat de la salut i la qualitat de vida.
Els participants que van demostrar estat limitats per algun motiu, van estar
exclosos de la participació.
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En total 1260 gent gran van ser trobats a casa, dels quals 627 no van voler
participar, i 125 no van estar seleccionats. La qual cosa va quedar amb
508 participants a l’estudi. Els resultats van estar recollits entre el
Setembre del 2010 i l’octubre del 2012.
L’estudi va ser completat en dues visites a casa, de les quals durant la
primera visita, es va dur a terme una entrevista que assessorava l’estat de
salut, activitat física, i els comportaments sedentaris que es portaven a
terme. Durant la primera visita, va ser duta a terme una entrevista que
avaluava l’estat de salut, l’activitat física i els comportaments sedentaris.
Als participants van ser també se’ls va promocionar amb un acceleròmetre
per portar durant els següents 7 dies i una cita per a la segona visita a
casa aproximadament 8 dies després. A més, els participants van ser
aleatòriament seleccionats per l’investigador i preguntar si ells estan
disposats a contestar un qüestionari addicional durant la segona visita a
casa.
Durant la segona visita, una entrevista estructurada avaluada per factors
demogràfics, mesures antropomètriques (pes i alçada) van ser realitzades
i l’acceleròmetre va ser recollit. En una submostra de 28 participants els
quals van estar d’acord a contestar les qüestions addicionals, el mateix
qüestionari que avaluava el compromís en diferents comportaments
sedentaris va ser administrat per la segona vegada que s’avaluaven, la
fiabilitat del test-retest, amb una diferència de 9’6 dies entre test i retest.
Resultats
Van examinar la validesa d’un autoinforme del temps total asseguts relatiu
a un acceleròmetre que calcula el temps sedentari total de la gent gran de
diferents subgrups demogràfics.
La validesa no era forta, però comparable amb altres estudis anterior. Tot
i així, una subestimació del temps total asseguts va ser més baixa
comparat amb estudis anteriors, possiblement explicats per la inclusió de
comportaments específics addicionals. Els autors comenten que per
futures recerques és necessari desenvolupar eines d’autoinforme i
mesures de criteri objectives que mesurin acuradament el compromís en
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comportaments sedentaris específics entre els diferents subgrups de la
població de tercera edat.

PAPER 5
Effects
delivered

Objectiu
of

a

DVD- Examinar la influència que té a la llar, una intervenció d’exercici físics

exercise deliberada amb DVD, sobre la vida diària sedentària i dels breaks del

program on paterns of temps sent sedentaris en gent gran.
sedentary behavior in Entre el 2010 i el 2012, gent gran ≥65 anys residents d’Illinois van ser
older

adults:

a aleatòriament escollit per a realitzar un programa basat en la llar d’una

randomized controlled durada de 6 mesos, en concret un programa d’exercici deliberat en DVD
trial.

(per exemple; FlexToBa, FTB).

Fanning, J. et al. (2016)
Metodologia
Els participant van completar uns mesuraments anteriors a la primera
setmana (línia de base), després del primer període d’intervenció (sisè
mes), i després de 6 mesos sense contacte amb el seguiment (dotzè mes).
El sedentarisme és mesurat de forma objectiva mitjançant acceleròmetres
durant 7 dies consecutius en cada moment. Les diferències en el temps
de sedentarisme diàriament i les pauses entre els grups i en els tres punt
de temps van ser examinades utillitzant l’anàlisi del factor de la variància
(mixed ANOVA) i l’anàlisi de covariància (ANCOVA).
Resultats
Models d’ANOVA mixtes van revelar que minuts diaris de temps sedentari
no van diferir per grup o temps.
La condició de FTB, però, va demostrar un major nombre de breaks diaris
en el temps sedentari en relació al grup de control.
Els models de ANCOVA va revelar un efecte insignificant que afavoreix el
FTB al sisè mes, i una diferència significativa entre els grups als 12 mesos.
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La intervenció d’exercicis del DVD-lliurat, era eficaç per mantenir un major
nombre de trencaments en comparació amb la condició de control.
Donada l’evidència acumulada posant accent en la importància de trencar
el temps sedentari, aquests resultats tenen importants implicacions en el
comportament de la salut.
PAPER 6

Objectiu
Examinar i aconseguir tenir una visió dels patrons diürns de la conducta

Diurnal

Patterns

and

Correlates

of

Older

Adults’

Sedentary

Behavior

sedentària i la identificació de subgrups que estan en major risc
d’involucrar en els alts nivells de comportament sedentari són necessaris
per informar les possibles intervencions per reduir el temps de
sedentarisme de la gent gran. Així doncs en aquest estudi, es realitza una
examinació dels patrons diürns i una correlació sociodemogràfica de la
conducta sedentària de la gent gran.

Cauwenberg, V. et al.
(2015)
Metodologia
La mostra estratificada i per conglomerats es va utilitzar per ecruit en 508
adults grans no institucionalitzats belgues (de 65 anys).
Es va avaluar de forma objectiva mitjançant acceleròmetres el temps total
de sedentarisme matí, tarda i nit.
Els diferents comportaments sedentaris específics, el temps total asseguts
i atributs sociodemogràfics es van avaluar mitjançant un qüestionari
administrat per un entrevistador.

Resultats
Els participants acumulen una mitjana de 475 minuts/dia de temps total
asseguts amb l’autoinforme, i una mitjana de 580 minuts/dia derivats del
de temps sedentari amb l’acceleròmetre.
El temps sedentari més baix va ser durant el matí, i el més alt durant la nit.
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Els participants majors eren igual de sedentari que els més joves durant
la nit, però eren més sedentaris durant el dia. En comparació amb els
participants casats, els vidus eren més sedentaris durant el dia. Els
participants més joves (>75 anys), homes i amb un nivell educatiu més alt
eren més propensos a participar en seure mentre conduïen un cotxe i
mentre utilitzaven l’ordinador. Aquells amb una educació terciària miraven
la TV entre un 22-29% minutes/dia menys comparat amb aquells amb
educació primària i secundària, respectivament.
El participants més grans acumulen 35 minuts sedentaris/dia més que els
participants més joves, i els homes acumulen 32 minuts sedentaris/dia
més que les dones.
PAPER 7

Objectiu

Daily Life Satisfaction Avaluar la vida quotidiana durant 14 dies, i trobar les associacions entre
in

Older

Adults

as la persona i dins la persona del comportament sedentari, l’activitat física i

Function of (In)Activity

el benestar en gent gran residents a la residència.

Maher, J. i Conroy, D.
(2015).

Metodologia
Cada usuari de la mostra (n=100) portaven ActivPAL, 3 monitors d’activitat
durant 14 dies. Al final de cada dia a més, responien a unes preguntes
sobre els seus comportaments de salut i de satisfacció amb la vida.

Resultats
Models de multinivells separats van estar provats per auto-informe i
objectivament mesurats per dades de comportament.
En el model utilitzant les dades objectives de comportament, la satisfacció
personal amb la vida estava negativament associada amb els nivells de
comportaments sedentaris a nivell intrapersonal, però no associat amb la
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conducta sedentària interpersonal, també no es troba associats amb
l’activitat física, ja sigui a nivell inter o intra personal.
En el model utilitzant dades sobre el comportament amb un autoinforme,
el benestar personal no es trobava associada amb el comportament
sedentari, ja sigui a nivell intra que interpersonal, i s’associa positivament
amb l’activitat física a nivell intrapersonal, però no a nivell interpersonal.
Aquests

resultats

indiquen que

les

oscil·lacions

diàries

en

el

comportament sedentari mesuren objectivament l’activitat física i la
percepció subjectiva del benestar tenen implicacions per a la gent gran.
Les intervencions dissenyades per millorar el benestar i la qualitat de vida
de la gent gran, haurien de tenir en compte el total de canvis diaris totals
en el comportament sedentari i els canvis diaris en el volum i la freqüència
de l’activitat física.
PAPER 8
B-MOBILE

Objectiu
–

El comportament sedentari (CS) està relacionat amb l’obesitat i amb altres
a

smartphone-based

adversitats de salut. Tot i així, existeixen intervencions per a reduir el CS
però no han utilitzat “smartphones”. Així doncs, l’objectiu d’aquest estudi

intervention tio reduce

es tracta d’establir estratègies de comportament i per reduir el CS a partir

sedentary

dels “smartphones”.

time

in

overweight/obese
individuals: a within- Metodologia
subjects

experimental

trial.
Bond, D. et al. (2014)

Han provat una intervenció basada en “smartphone” per controlar i
disminuir el CS en obesitat i sobrepès i compara 3 enfocaments per
promoure breaks a partir de l’activitat física i lliurar feed-back sobre el CS.
Participants (n=30). Edat = 47’5 (83%dones), els quals portaven un
SenseWear Mini Armband (SWA) per prendre mesures objectives sobre
el CS durant 7 dies com a base de dades. Llavors, se’ls va presentar 3
“smartphones” basat ens els breaks d’activitat física en el següent ordre:
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(1) 3 – min break després de 30 minuts de CS. (2) 6 – min break després
de 60 minuts de CS. (3) 12 – min break després de 120 minuts de CS.
Els participants van seguir cada condició durant 7 dies mentre portaven
també el SWA.
Resultats
Totes les condicions de breaks amb activitat física, van produir una
disminució significativa en el CS (-5’9%) i un augment light en activitat
lleugera (LIPA)(increment de 22’8 a 26’7%) i moderada-vigorosa (MVPA)
(increment de 5 a 7%). Les futures investigacions haurien de determinar
si aquestes reduccions de CS es poden mantenir al llarg de temps.
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Annex 4. Llibreta personal del programa d’activitat física basat en el comportament
sedentari per a persones grans amb malalties cardiovasculars
Benvolgut/da,
Sóc la Judit Soldevila Martí, alumna en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat de Vic.
Com ja sabeu, estic realitzant un Treball Final de Grau basat en l’Efectivitat d’un Programa d’Activitat
Física basat en el Comportament Sedentari sobre el benestar de persones grans amb malalties
cardiovasculars. Totes les dades que siguin facilitades per a la recerca i a l’obtenció de dades d’aquest
treball són totalment anònimes.
Seguidament us presento el programa d’activitat física, el qual es tracta de diferents estratègies que
intentarem establir en el nostre dia a dia, durant 3 setmanes.
Com podeu veure cada setmana us hi apareixen noves estratègies i recomanacions que hauríem
d’intentar provar durant el nostre dia, per tal d’intentar canviar totes aquelles activitats sedentàries que
tenim establides durant la nostra vida diària.
Cada setmana vindré jo personalment a donar-vos el programa d’estratègies, a explicar-vos-el i a
comentar tot allò que calgui resoldre. Després i abans de començar la setmana, amb tranquil·litat, podeu
seure amb la vostre parella a llegir les diferents estratègies que us oferim, i valorar com les voldríeu o
podríeu introduir al vostre dia a dia.
Al final de la setmana, almenys un dia abans de veure’ns de nou, hauríem d’anotar amb tota sinceritat
com ha procedit la setmana, quines estratègies heu intentat provar, quines heu aconseguit, com us heu
sentit a l’hora d’intentar fer aquests petits canvis, i si us veieu capaços i còmodes per a continuar
introduint-ho a la vostra vida quotidiana.
Moltes gràcies per a la vostra col·laboració! Endavant amb els canvis, i salut!!!!
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Annex 5. Programa d’activitat física basat en la reducció del comportament sedentari
Primera setmana del programa (04/04/2016 – 11/04/2016)

1.

A CASA

□ Fer les feines de la casa drets, mentre mirem la TV, d’almenys períodes de 10 minuts.
Alguns exemples:
- Planxem durant almenys amb períodes de 10 minuts drets
davant la TV.
- Pleguem la roba durant almenys períodes de 10 minuts
drets davant la TV
- Fer els preparatius dels àpats drets davant la TV (pelar
patates, etc.) durant almenys períodes 10 minuts.
- Eixugar els plats que acabem de rentar a peu dret davant la TV durant almenys períodes 10
minuts.
- Escombrar la saleta/habitació on tenim la televisió durant almenys 10 minuts.
- Passar el pal de fregar a l’habitació on tenim la televisió durant almenys 10 minuts.
□ Aixecar-se cada vegada que hi ha anuncis a la TV, i fer alguna tasca. Alguns exemples:
-

Trec la pols d’algun moble del menjador.

-

Vaig a rentar els fogons del dinar/sopar.

-

Em rento les dents/cara (higiene personal).

-

Rentar els plats

-

Plego/Rento la taula del dinar/sopar.

-

Si és al matí i encara no ens hem arreglat, em vesteixo.

-

Si és a la nit, m’aixeco per posar-me el pijama.
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2. AL TRANPORT
□ Per trajectes curts: caminar i deixar el cotxe a casa, almenys uns 10 minuts de durada.
Alguns exemples:
-

Anar a buscar el pa

-

Anar a buscar els nets a l’escola

-

Anar a comprar a alguna botiga

-

Anar a l’hort

□ Per trajecte més llargs, caminar una part del camí. Fer el trajecte llarg amb cotxe, i aparcar
on podem caminar almenys 10 minuts. Alguns exemples:
-

Anar a comprar a alguna botiga més llunyana.

-

Anar a visitar algun poble/ciutat veí i no aparcar al centre.

-

Anar a visitar algun familiar/amic.

-

Anar a buscar aigua a la font.

□ Utilitzar més les escales que l’ascensor. Per exemple:
-

Si viviu a un segon pis, pujar un pis amb l’ascensor i l’altre a peu.
3. DURANT EL TEMPS D’OCI

□ Anar a caminar amb la parella/amics/familiars almenys 10 minuts, a més de seure a parlar.
Alguns exemples:
-

Anar fins a un parc a passejar.

-

Donar una volta al barri.

-

Anar a prendre alguna cosa, però anar i tornar a peu.

-

Anar a fer una passejada a pas lleuger després dels
àpats.

-

Anar a passejar el gos.

-

Apuntar-te a alguna comunitat o algun grup d’activitat física.
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□ Planejar activitats a l’aire lliure d’almenys 10 minuts.
Alguns exemples:
-

Anar al parc a caminar

-

Anar a fer una petita excursió en parella/amics/familiars.

-

Anar a fer una passejada a pas lleuger

□ No deixar que el temps t’aturi i provar activitats interiors, almenys 10 minuts. Alguns
exemples:
-

Anar a ballar el diumenge a la tarda.

-

Anar a nedar a la piscina

-

Fer

exercicis

dins

a

casa

amb

la

parella/amics/familiars.
-

Apuntar-te a un gimnàs

-

Apuntar-te a alguna comunitat o algun grup d’activitat
física.

Segona setmana 11/04/2016 – 18/04/2016
1. A CASA
□ Fer les feines de la casa drets, mentre mirem la TV, d’almenys períodes de 15 minuts.
Alguns exemples:
- Planxem durant almenys amb períodes de 15 minuts drets davant la TV.
- Pleguem la roba durant almenys períodes de 15 minuts drets davant la TV
- Fer els preparatius dels àpats drets davant la TV (pelar patates,
etc.) durant almenys períodes 15 minuts.
- Eixugar els plats que acabem de rentar a peu dret davant la TV
durant almenys períodes 15 minuts.
- Escombrar la saleta/habitació on tenim la televisió durant
almenys 15 minuts.
- Passar la fregona a l’habitació on tenim la televisió durant
almenys 15 minuts.
- Donar voltes/fer exercicis de mobilització per la sala on tenim la TV, durant almenys 15 minuts.

70

□ Aixecar-se cada vegada que hi ha anuncis a la TV, i fer alguna tasca. Alguns exemples:
-

Trec la pols d’algun moble del menjador.

-

Vaig a rentar els fogons del dinar/sopar.

-

Em rento les dents/cara (higiene personal).

-

Rentar els plats

-

Plego/Rento la taula del dinar/sopar.

-

Si és al matí i encara no ens hem arreglat, em vesteixo.

-

Si és a la nit, m’aixeco per posar-me el pijama.

□ Posar música i ballar, almenys 15 minuts
Això sempre tenint en compte no fer moviments bruscs ni girs, i que l’espai on estem sigui prou ample
per no fer-nos mal.

2. AL TRANPORT
□ Per trajectes curts: caminar i deixar el cotxe a casa, d’almenys uns 15 minuts de durada.
Alguns exemples:
-

Anar a buscar el pa

-

Anar a buscar els nets a l’escola

-

Anar a comprar a alguna botiga

-

Anar a l’hort

-

Anar a buscar aigua a la font

□ Per trajecte més llargs, caminar una part del camí. Fer el trajecte llarg amb cotxe, i aparcar
on podem caminar almenys 15 minuts. Alguns exemples:
-

Anar a comprar a alguna botiga més llunyana.

-

Anar a visitar algun poble/ciutat veí i no aparcar al centre.

-

Anar a visitar algun familiar/amic.

-

Anar a buscar aigua a la font
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□ Utilitzar més les escales que l’ascensor. Per exemple:
-

Si viviu a un segon pis, pujar per les escales.

□ Reduir l’ús del transport públic a lo essencial. Alguns
exemples:
-

Si utilitzem el transport públic per a trajectes llargs, baixar una
parada abans i caminar la resta.

-

Si utilitzem el transport públic per a trajectes curts, fer-los a peu.

3. DURANT EL TEMPS D’OCI
□ Anar a caminar amb la parella/amics/familiars almenys 15 minuts, a més de seure a parlar.
Alguns exemples:
-

Anar fins a un parc a passejar.

-

Donar una volta al barri.

-

Anar a prendre alguna cosa, però anar i tornar a peu.

-

Anar a fer una passejada a pas lleuger després dels
apats.

-

Anar a passejar el gos.

-

Apuntar-te a alguna comunitat o algun grup d’activitat
física.

-

Anar al mercat o a un centre comercial a passejar.

□ Planejar activitats a l’aire lliure d’almenys 15 minuts. Alguns
exemples:
-

Anar al parc a caminar.

-

Anar a fer una petita excursió en parella/amics/familiars.

-

Anar a fer una passejada a pas lleuger.

-

Ves al parc a jugar amb els nets.

-

Aprofitar el cap de setmana per fer una sortida familiar.
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□ No deixar que el temps t’aturi i provar activitats interiors d’almenys 15 minuts. Alguns
exemples:
-

Anar a ballar el diumenge a la tarda.

-

Anar a nedar a la piscina

-

Fer

exercicis

dins

a

casa

amb

la

parella/amics/familiars.
-

Apuntar-te a un gimnàs

-

Apuntar-te a alguna comunitat o algun grup
d’activitat física.

Tercera setmana 18/04/2016 – 25/04/2016
1. A CASA
□ Fer les feines de la casa drets, mentre mirem la TV, d’almenys
períodes de 20 minuts. Alguns exemples:
- Planxem durant almenys amb períodes de 20 minuts drets
davant la TV.
- Pleguem la roba durant almenys períodes de 20 minuts drets
davant la TV
- Fer els preparatius dels àpats drets davant la TV (pelar patates, etc.) durant almenys períodes
20 minuts.
- Eixugar els plats que acabem de rentar a peu dret davant la TV durant almenys períodes 20
minuts.
- Escombrar la saleta/habitació on tenim la televisió durant almenys 20 minuts.
- Passar el pal de fregar a l’habitació on tenim la televisió durant almenys 20 minuts.
-

Donar voltes/fer treballs de mobilització per la sala on hi ha la TV, almenys 20 minuts

□ Aixecar-se cada vegada que hi ha anuncis a la TV, i fer alguna tasca. Alguns exemples:
-

Trec la pols d’algun moble del menjador.

-

Vaig a rentar els fogons del dinar/sopar.
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-

Em rento les dents/cara (higiene personal).

-

Rentar els plats

-

Plego/Rento la taula del dinar/sopar.

-

Si és al matí i encara no ens hem arreglat, em vesteixo.

-

Si és a la nit, m’aixeco per posar-me el pijama.

□ Posar música i ballar, almenys 20 minuts
Això sempre tenint en compte no fer moviments bruscs ni girs, i que l’espai on estem sigui prou ample
per no fer-nos mal.

2. AL TRANPORT
□ Per trajectes curts: caminar i deixar el cotxe a casa, d’almenys uns 20 minuts de durada.
Alguns exemples:
-

Anar a buscar el pa

-

Anar a buscar els nets a l’escola

-

Anar a comprar a alguna botiga

-

Anar a l’hort

-

Anar a buscar aigua a la font

□ Per trajecte més llargs, caminar una part del camí. Fer el trajecte llarg amb cotxe, i aparcar
on podem caminar almenys 20 minuts. Alguns exemples:
-

Anar a comprar a alguna botiga més llunyana.

-

Anar a visitar algun poble/ciutat veí i no aparcar al centre.

-

Anar a visitar algun familiar/amic.

-

Anar a buscar aigua a la font.

□ Utilitzar més les escales que l’ascensor. Per exemple:
-

Si viviu a un segon pis, pujar per les escales.

□ Reduir l’ús del transport públic a lo essencial. Alguns exemples:
-

Si utilitzem el transport públic per a trajectes llargs, baixar una parada abans i caminar la resta.

-

Si utilitzem el transport públic per a trajectes curts, fer-los a peu.
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3. DURANT EL TEMPS D’OCI
□ Anar a caminar amb la parella/amics/familiars almenys 20 minuts, a més de seure a parlar.
Alguns exemples:
-

Anar fins a un parc a passejar.

-

Donar una volta al barri.

-

Anar a prendre alguna cosa, però anar i tornar a peu.

-

Anar a fer una passejada a pas lleuger després dels àpats.

-

Anar a passejar el gos.

-

Apuntar-te a alguna comunitat o algun grup d’activitat física.

-

Anar al mercat o a un centre comercial a passejar.

□ Planejar activitats a l’aire lliure d’almenys 20 minuts. Alguns exemples:
-

Anar al parc a caminar.

-

Anar

a

fer

una

petita

excursió

en

parella/amics/familiars.
-

Anar a fer una passejada a pas lleuger.

-

Ves al parc a jugar amb els nets.

-

Aprofitar el cap de setmana per fer una sortida familiar.

□ No deixar que el temps t’aturi i provar activitats interiors
d’almenys 20 minuts. Alguns exemples:
-

Anar a ballar el diumenge a la tarda.

-

Anar a nedar a la piscina

-

Fer

exercicis

dins

a

casa

amb

la

parella/amics/familiars.
-

Apuntar-te a un gimnàs

-

Apuntar-te a alguna comunitat o algun grup d’activitat
física.

-

Jugar al Wii Sports.
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Annex 6. Valoració de la setmana
1. Marcar amb una creu les estratègies que heu provat.
2. Aquelles estratègies que heu provat, com us heu sentit?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Us hi heu sentit còmodes i us veieu capaços d’introduir-les a la vostra vida quotidiana?
Anoteu. Quines SI, i quines NO.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Altres observacions o comentaris que voleu afegir:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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AUTOAVALUACIÓ:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

ACTIVITATS
QUE S’HAN
FET A CASA,
AL
TRANSPORT
O BÉ EN EL
TEMPS
D’OCI.

PUNTUACIÓ

Gomet verd: 10 punts. He provat moltes coses, i he sigut constant.
Gomet blau: 7 punts. He provat algunes coses, però no sóc constant.
Gomet groc: 5 punts. He fet lo mínim.
Gomet vermell: 0 punts. No he fet res.

*Al usuari/a que aconsegueixi 60 punts, se li entregarà un diploma de “Reducció del
comportament sedentari”.
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Annex 7. Recomanacions de seguretat
A continuació us donarem una sèrie de recomanacions de seguretat per evitar caigudes, i augmentar
la pròpia seguretat, això ens ajudarà a estar més segurs i a confiar més en el nostre entorn, i per tant
afavorirà en el comportament sedentari, ja que amb seguretat som capaços de realitzar més del que
ens pensem. A més d’un seguit de recomanacions per a fer exercici de manera saludable per a gent
gran, segons les quals sedentàries que comencen a realitzar activitat física, ho han de fer de manera
gradual i progressiva, tenint present que mai és tard per començar

CONSELLS DE SEGURETAT PER EVITAR CAIGUDES:
1. En general:
-

Anar el compte amb el terra de casa

-

Assegurar les estores i catifes per no ensopegar

-

Anar en compte amb objectes a terra (les joguines dels
néts, etc.)

-

Assegurar-se de la il·luminació de la casa.

-

Utilitzar calçat còmode.

-

No fer girs ni moviments bruscs.

2. Al bany:
-

Utilitza catifa de bany antilliscant.

-

Mantingui sempre recollida i seca la zona del rentamans.

-

No es tanqui al bany.

-

Eviti la formació de vapor al bany amb una correcta
ventilació, per no marejar-nos.

-

Tenir un agafador a l’entrada de la dutxa banyera per
facilita-hi l’entrada.

3. Al dormitori
-

No s’aixequi del llit de forma brusca. Quedi’s assegut abans d’incorporar-se.

-

Vetlli per tal que l’espai d’accés al llit sigui suficientment ampli per entrar i sortir sense risc.

-

Les catifes originen entrebancades. Han de ser antilliscants o estar fixades a terra.

-

Mantenir un llum pilot obert durant la nit.
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4. A la cuina
-

Tingui a mà tots els utensilis que necessiti per no haver de fer esforços ni utilitzar tamborets
o escales.

-

Tingui cura amb les zones de la cuina on hi puguin haver caigut líquids com aigua, oli, etc.

5. A les escales
-

És aconsellable que hi hagi un interruptor tant a un costat de l’escala
com a l’altre, i la llum hauria d’arribar a tots els trams.

-

És important que ens assegurem que es troben en el millor estat
possible i que tenen baranes/arrambadors a un costat o als dos
costats de l’escala.

CONSELLS DE SEGURETAT AL CARRER:
-

És poc recomanable caminar amb pressa, ja que augmenta la
probabilitat de caure.

-

Els caminadors i bastons poden ajudar a caminar amb més
seguretat

-

Portar un calçat adequat i còmode és fonamental per
caminar bé. És aconsellable que siguin sabates tancades.

-

Si té problemes per caminar és recomanable que, quan
sigui possible, surti amb una persona que l’acompanyi.
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Annex 8. Dotze consells per fer exercici físic de manera saludable
1. Practica exercici físic regularment
4. S’ha d’evitar abandonar l’activitat

ens farà sentir bé
-

-

Ens sentim més àgils i amb més
energia.

-

Regula

pitjor
l’organisme

i

manté

la

-

aposta

per

envellir

saludablement.
-

capacitat funcional.
-

Recorda que el sedentarisme és la

Sempre

hi

ha

la

possibilitat

Actua contra els efectes negatius del

d’adaptar-nos a noves maneres de

sedentarisme.

moure’ns.
5. No estiguis molt temps assegut

Manté el cap despert i ajuda a
mantenir una vida socialment activa.

sense moure’t

Practica amb optimisme i il·lusió,

-

braços i les cames o aixeca’t i

estàs vetllant pel teu benestar.
2. Segueix

un

adequat

a

programa
es

teves

Cada 30 minuts mou una mica els

d’exercici

camina 2 minuts. T’ajudarà a evitar

capacitats

els efectes nocius del sedentarisme.

funcionals
-

L’exercici

físic

és

saludable

si
6. Fes activitat física amb seguretat

respecta les nostres possibilitats i
limitacions.
-

Comença amb exercicis suaus. Mou-te amb

Cal adaptar l’esforç a la situació

amplitud i naturalitat. Mantingues l’esquena

present.
-

És

possible

que

després

recta. Respira amb naturalitat, no retinguis

d’un

l’aire i atura’t si et notes cansat. No

període d’inactivitat per malaltia,

practiquis exercici amb crisi aguda de dolor.

haguem de canviar el programa

Beu aigua encara que no tinguis sensació

d’activitats.

de set.

3. Camina cada dia:
-

És necessari que ens toqui el sol i
mantenir el contacte amb l’entorn.

-

Millor si vas acompanyat.

-

Si ets molt actiu, fes exercicis de

7. Practica en grup
Participa 2 o 3 dies per setmana en grups de
gimnàstica, taixí, ioga, jocs, ball, aiguagim.

resistència cada dia.
-

Si ets actiu, vés a caminar cada dia.

-

Si ets poc actiu, no deixis de sortir al

Gaudiràs d’un programa molt complert
alhora que enfortiràs les amistats.

carrer cada dia.
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Modera el consum de cafè i d’alcohol.

8. Tingues cura de la indumentària

Pren aigua, sucs i sopes.

Cal portar un calçat que subjecti bé el peu i
no rellisqui. I roba lleugera per moure’t amb

11. Parla amb el teu metge i amb el

llibertat.

professional
9. Mantén-te

actiu

físicament

i

esportiu

de

les

activitats.

mentalment

El metge és el teu aliat per aconseguir

Fer exercici amb moderació, llegir,

una pràctica autònoma segura. Si

escriure

atenció,

assisteixes a un centre esportiu o a una

contribueixen a mantenir el cos i la ment

activitat dirigida, consulta al personal

àgils. Descansa el temps necessari,

tècnic, que et recomanarà la millor opció

sense excedir-te. Fes 5 minuts de

per a tu.

i

observar

amb

relaxació abans d’anar al llit i respecta
els horaris per dormir.

12. Aprofita l’entorn.
La ciutat t’ofereix un seguit d’itineraris

10. Menja equilibradament

urbans per caminar i activitats als parcs i

Cal menjar lleuger i variat, diverses

jardins on fer exercici saludable. Entre

vegades al dia. Sopa lleuger i no vagis

d’altres, platges o espais com la serra de

directament al llit. Recorda: Menja cada

Collserola o la muntanya de Montjuic, també

dia fruita, verdura i làctics. Evita els

són espais idonis

greixos i la sal. Menja peix i carn blanca.
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Annex 9. Qüestionari IPAQ
CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA
(Octubre de 2002)

VERSIÓN LARGA FORMATO AUTO ADMINISTRADO - ÚLTIMOS 7 DÍAS

PARA USO CON JÓVENES Y ADULTOS DE MEDIANA EDAD (15-69 años)

Los Cuestionarios Internacionales de Actividad Física (IPAQ, por sus siglas en inglés) contienen un
grupo de 4 cuestionarios. La versión larga (5 objetivos de actividad evaluados independientemente) y
una versión corta (4 preguntas generales) están disponibles para usar por los métodos por teléfono o
auto administrada. El propósito de los cuestionarios es proveer instrumentos comunes que pueden
ser usados para obtener datos internacionalmente comparables relacionados con actividad física
relacionada con salud.

Antecedentes del IPAQ
El desarrollo de una medida internacional para actividad física comenzó en Ginebra en 1998 y fue
seguida de un extensivo exámen de confiabilidad y validez hecho en 12 países (14 sitios) en el año
2000. Los resultados finales sugieren que estas medidas tienen aceptables propiedades de medición
para usarse en diferentes lugares y en diferentes idiomas, y que son apropiadas para estudios
nacionales poblacionales de prevalencia de participación en actividad física.

Uso del IPAQ
Se recomienda el uso de los instrumentos IPAQ con propósitos de monitoreo e investigación. Se
recomienda que no se hagan cambios en el orden o redacción de las preguntas ya que esto afectará
las propiedades sicométricas de los instrumentos.

Traducción del Inglés y Adaptación Cultural
Traducción del Inglés es sugerida para facilitar el uso mundial del IPAQ. Información acerca de la
disponibilidad del IPAQ en diferentes idiomas puede ser obtenida en la página de internet
www.ipaq.ki.se. Si se realiza una nueva traducción recomendamos encarecidamente usar los
métodos de traducción nuevamente al Inglés disponibles en la página web de IPAQ. En lo possible
por favor considere poner a disposición de otros su version traducida en la página web de IPAQ.
Otros detalles acerca de traducciones y adaptación cultural pueden ser obtenidos en la página web.
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Otros Desarrollos de IPAQ
Colaboración Internacional relacionada con IPAQ es continua y un Estudio Internacional de
Prevalencia de Actividad Física se encuentra en progreso. Para mayor información consulte la página
web de IPAQ.

Información Adicional
Información más detallada del proceso IPAQ y los métodos de investigación usados en el desarrollo
de los instrumentos IPAQ se encuentra disponible en la página www.ipaq.ki.se y en Booth, M.L.
(2000). Assessment of Physical Activity: An International Perspective. Research Quarterly for
Exercise and Sport, 71 (2): s114-20. Otras publicaciones científicas y presentaciones acerca del uso
del IPAQ se encuentran resumidas en la página Web.

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA

Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente hace como parte de
su vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizó siendo físicamente
activo(a) en los últimos 7 días. Por favor responda cada pregunta aún si usted no se considera una
persona activa. Por favor piense en aquellas actividades que usted hace como parte del trabajo, en el
jardín y en la casa, para ir de un sitio a otro, y en su tiempo libre de descanso, ejercicio o deporte.

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas y moderadas que usted realizó en los
últimos 7 días. Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen
respirar mucho más fuerte que lo normal. Actividades moderadas son aquellas que requieren un
esfuerzo físico moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal.

PARTE 1: ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL TRABAJO

La primera sección es relacionada con su trabajo. Esto incluye trabajos con salario, agrícola, trabajo
voluntario, clases, y cualquier otra clase de trabajo no pago que usted hizo fuera de su casa. No
incluya trabajo no pago que usted hizo en su casa, tal como limpiar la casa, trabajo en el jardín,
mantenimiento general, y el cuidado de su familia. Estas actividades serán preguntadas en la parte 3.

1.

¿Tiene usted actualmente un trabajo o hace algún trabajo no pago fuera de su casa?

Sí

No

Pase a la PARTE 2: TRANSPORTE
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Las siguientes preguntas se refieren a todas las actividades físicas que usted hizo en los últimos 7
días como parte de su trabajo pago o no pago. Esto no incluye ir y venir del trabajo.

2.
Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas vigorosas como
levantar objetos pesados, excavar, construcción pesada, o subir escaleras como parte de su
trabajo? Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos.

_____ días por semana

Ninguna actividad física vigorosa relacionada con el
pregunta 4

trabajo Pase a la

No sabe/No está seguro(a)

3. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas vigorosas en uno de esos
días que las realiza como parte de su trabajo?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)

4.
Nuevamente, piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos
continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo Usted actividades físicas moderadas
como cargar cosas ligeras como parte de su trabajo? Por favor no incluya caminar.

_____ días por semana

No actividad física moderada relacionada con el trabajo

Pase a la pregunta 6

¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas moderadas en uno de esos
días que las realiza como parte de su trabajo?
_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
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6.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10

minutos continuos como parte de su trabajo? Por favor no incluya ninguna caminata que usted hizo
para desplazarse de o a su trabajo.
_____ días por semana
Ninguna caminata relacionada con trabajo

Pase a la PARTE 2: TRANSPORTE

7. ¿Cuánto tiempo en total pasó generalmente caminado en uno de esos días como parte de su
trabajo?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
PARTE 2: ACTIVIDAD FíSICA RELACIONADA CON TRANSPORTE
Estas preguntas se refieren a la forma como usted se desplazó de un lugar a otro, incluyendo lugares
como el trabajo, las tiendas, el cine, entre otros.

8.
Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días viajó usted en un vehículo de motor como un
tren, bus, automóvil, o tranvía?

_____ días por semana

No viajó en vehículo de motor

Pase a la pregunta 10

9. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días viajando en un tren, bus, automóvil,
tranvía u otra clase de vehículo de motor?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)

85

Ahora piense únicamente acerca de montar en bicicleta o caminatas que usted hizo para
desplazarse a o del trabajo, haciendo mandados, o para ir de un lugar a otro.

10.
Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días montó usted en bicicleta por al menos 10
minutos continuos para ir de un lugar a otro?

_____ días por semana

No montó en bicicleta de un sitio a otro

Pase a la pregunta 12

11.
Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días montando en bicicleta de un
lugar a otro?
_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
12.
Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos continuos
para ir de un sitio a otro?
_____ días por semana

No caminatas de un sitio a otro

Pase a la PARTE 3: TRABAJO DE LA
CASA,

MANTENIMIENTO DE LA CASA, Y CUIDADO DE LA
FAMILIA

13. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando de un sitio a otro?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
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PARTE 3: TRABAJO DE LA CASA, MANTENIMIENTO DE LA CASA, Y CUIDADO DE LA FAMILIA

Esta sección se refiere a algunas actividades físicas que usted hizo en los últimos 7 días en y
alrededor de su casa tal como como arreglo de la casa, jardinería, trabajo en el césped, trabajo
general de mantenimiento, y el cuidado de su familia.

14.

Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10

minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas
vigorosas tal como levantar objetos pesados, cortar madera, palear nieve, o excavar en el jardín o
patio?

_____ días por semana

Ninguna actvidad física vigorosa en el jardín o patio
Pase a la pregunta 16

15. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas
vigorosas en el jardín o patio?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)

16.
Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10
minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas
moderadas tal como cargar objetos livianos, barrer, lavar ventanas, y rastrillar en el jardín o patio?

_____ días por semana

Ninguna actvidad física moderada en el jardín o patio
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Pase a la pregunta 18

17.
Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas
moderadas en el jardín o patio?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
18.
Una vez más, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10
minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas
moderadas tal como cargar objetos livianos, lavar ventanas, estregar pisos y barrer dentro de su
casa?

_____ días por semana
Ninguna actvidad física moderada dentro de la casa
Pase a la PARTE 4:

ACTIVIDADES FíSICAS DE RECREACIÓN, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
19.
Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas
moderadas dentro de su casa?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
PARTE 4: ACTIVIDADES FíSICAS DE RECREACIÓN, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
Esta sección se refiere a todas aquellas actividades físicas que usted hizo en los últimos 7 días
únicamente por recreación, deporte, ejercicio o placer. Por favor no incluya ninguna de las actividades
que ya haya mencionado.

20.
Sin contar cualquier caminata que ya haya usted mencionado, durante los últimos 7 días,
¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos continuos en su tiempo libre?
_____ días por semana

Ninguna caminata en tiempo libre

Pase a la pregunta 22
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21. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando en su tiempo libre?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)

22.
Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10 minutos
continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas vigorosas tal
como aeróbicos, correr, pedalear rápido en bicicleta, o nadar rápido en su tiempo libre?

_____ días por semana

Ninguna actividad física vigorosa en tiempo libre

Pase a la pregunta 24

23.
Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas
vigorosas en su tiempo libre?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
24.
Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10
minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas
moderadas tal como pedalear en bicicleta a paso regular, nadar a paso regular, jugar dobles de
tenis, en su tiempo libre?
_____ días por semana
Ninguna actvidad física moderada en tiempo libre

Pase a la PARTE 5

25.
Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas
moderadas en su tiempo libre?
_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro/a

89

PARTE 5: TIEMPO DEDICADO A ESTAR SENTADO(A)

Las últimas preguntas se refieren al tiempo que usted permanence sentado(a) en el trabajo, la casa,
estudiando, y en su tiempo libre. Esto incluye tiempo sentado(a) en un escritorio, visitando
amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) mirando television. No incluya el tiempo
que permanence sentado(a) en un vehículo de motor que ya haya mencionado anteriormente.

26.
Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en la
semana?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)

27.
Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día del fin de
semana?

_____ horas por día _____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)

Este es el final del cuestionario, gracias por su participación.
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Annex 10. Qüestionari SF-12
Dades
l´estudi
Dia:

de
Mes:

Any: (20...)

5GenerJuliol

Número identificador:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

FebrerAgost
15
MarçSetembre
20
AbrilOctubre
25
30MaigNovembre
JunyDesembre
Qüestionari de Salut
SF-12 (versió 2)

Versió catalana de SF-12v2™ Health Survey © 1992, 2004 adaptada per J. Alonso i
cols.
Institut Municipal d´Investigació Mèdica (IMIM-IMAS)
Unitat d'Investigació en Serveis Sanitaris
c/Doctor Aiguader, 80 E-08003 Barcelona
Tel. (+34) 93 225 75 53, Fax (+34) 93 221 40 02
www.imim.es
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Aquest instrument ha superat els estàndars de qualitat del Medical Outcome Trust i de la Red
Cooperativa para la Investigación en Resultados de Salud y Servicios Sanitarios (Red IRYSS).
El qüestionari i el seu material de suport estan disponibles a la llibreria virtual de la Red IRYSS
(www.rediryss.net).
La Seva Salut i Benestar
Les preguntes que segueixen a continuació es refereixen al que vostè pensa sobre la seva
salut. Les seves respostes permetran saber com es troba vostè i fins a quin punt és capaç
de fer les seves activitats quotidianes.
Gràcies per respondre aquestes preguntes.
Per a cadascuna de les preguntes següents, si us plau marqui amb una
millor corresponqui a la seva resposta.

la casella que

1. En general, vostè creu que la seva salut és:

Excel.lent 1

Molt bona 2

Bona 3

Regular 4

Dolenta 5

2. Les següents preguntes es refereixen a activitats o coses que vostè podria fer
La seva salut actual, el limita per fer aquestes activitats o

en un dia normal.
coses? Si es així, quant?

Sí, em limita
molt

Sí, em limita

No, no em

una mica

limita gens

Limitacion, esfuerzos moderados

Limitacion, subir varios pisos
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3. Durant les 4 últimes setmanes, amb quina freqüència ha tingut algun dels
en el seu treball o a les seves activitats quotidianes,

següents problemes
degut a la seva salut física?

Qüasi
Sempre sempre

Algunes
vegades

Només
alguna

Mai

vegada

hacer menos
a

Va fer menys del que hagués volgut fer?

b

Va haver de deixar de fer algunes
activitats al treball o a la seva vida

5

5

diària?

4. Durant les 4 últimes setmanes, amb quina freqüència ha tingut algun dels
en el seu treball o a les seves activitats quotidianes, degut a
estar trist, deprimit, o nerviós)

alguna
Sempre

següents problemes
algun problema emocional (com

Qüasi

Algunes

sempre

vegades

Només
vegada

Mai

probl. emo. hacer menos
emocional?

5

b Va fer el seu treball o les seves activitats
quotidianes menys acuradament que de costum,
degut a algun problema
emocional?

5

5. Durant les 4 últimes setmanes, fins a quin punt el dolor li ha dificultat la seva

feina habitual (inclòs

el treball fora de casa i les feines domèstiques)?

Gens 1

Una mica 2

Regular 3
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Bastant 4

Molt 5

6. Les preguntes que segueixen es refereixen a com vostè s'ha sentit i com li

han
anat les coses durant les 4 últimes setmanes. A cada pregunta
respongui allò
que s'assembli més a com s'ha sentit vostè. Durant les
últimes 4 setmanes amb
quina freqüència..
Qüasi

Algunes

Alguna

Sentirse calmado
Sentirse con energia
Sentirse deprimido

7. Durant les 4 últimes setmanes, amb quina freqüència la salut física o els
problemes emocionals li han limitat les seves activitats socials (com visitar
amics o familiars)?

Qüasi
Sempre 1

sempre 2

Algunes
vegades 3

Només
alguna vegada 4

Gràcies per respondre aquestes preguntes

94

els

Mai 5

Annex 11. Qüestionari temps asseguts
Temps asseguts

Les següents preguntes són sobre el temps asseguts a la feina, a casa, mentre estudiem
o durant el temps lliure dels 7 últims dies. Això inclou el temps que t’has assegut en una
cadira, rebent convidats, llegint, mirant la TV, i durant els transports motoritzats.
1a. Durant els últims 7 dies, quants dies has utilitzat el transport públic (tren,
autobús, o tram).
_______ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1c)
1b. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies utilitzant el transport
públic?
_____ hores ____ minuts per dia
1c. Durant els últims 7 dies, quants dies vas ser tu el conductor d’un vehicle
motoritzat? (p.ex; moto, cotxe)
____dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1e)
1d. Quant temps passes normalment un d’aquests dies conduint un vehicle
motoritzat?
____ hores _____ minuts per dia
1e. Durant els últims 7 dies, quants dies has estat passatger en un vehicle
motoritzat?
_______ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1i)
1f. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies sent passatger d’un
vehicle motoritzat?
____ hores ____ minuts per dia
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1g. Durant els últims 7 dies, quants dies has utilitzat l’ordinador?
______ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1i)
1h. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies utilitzant l’ordinador?
_____ hores ____ minuts per dia
1i. Durant els últims 7 dies, quants dies has llegit (llibre, diari, revista)?
____ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1k)
1j. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies llegint?
______ hores _____ minuts per dia
1k. Durant els últims 7 dies, quants dies has mirat la televisió?
_______ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1m)
1l. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies mirant la televisió?
_____ hores _____ minuts per dia
1m. Durant els últims 7 dies, quants dies has passat involucrada en hobbies que
impliquen seure com jugant a cartes, fent crucigrames, etc.?
______ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1o)
1n. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies en hobbies que
impliquen seure?
_____ hores ______ minuts per dia
1o. Durant els últims 7 dies, quants dies has realitzat trucades telefòniques mentre
seies?
______ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1q)
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1p. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies realitzant trucades
telefòniques mentre seus?
______ hores ______ minuts per dia
1q. Durant els últims 7 dies, quants dies has xatejat amb amics o escoltant música
mentre seies?
______ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1s)
1r. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies xatejant amb amics o
escoltant música mentre seus?
_______ hores _____ minuts per dia
1s. Durant els últims 7 dies, quants dies has realitzat feines de casa mentre seies
(com ara planxar, estendre la roba o preparar el sopar)?
________ dies/setmana
(Si la resposta és NO, passa directament a la pregunta 1u)
1t. Quant temps passes normalment en un d’aquests dies realitzant feines de casa
mentre seies?
_______ hores _____ minuts per dia
1u. Durant els últims 7 dies, quant temps per dia passes normalment assegut
mentre menges?
________ hores _____ minuts per dia
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Annex 12. Entrevista qualitativa
Durant la intervenció, podem observar que algunes de les tasques s’han dut més a terme
que d’altres, i per a la nostra investigació seria interessant saber quins aspectes del
vostre entorn, us faciliten o us frenen a l’hora de dur a terme les diferents estratègies del
nostre programa.
1. Consideres que és útil per a vosaltres una intervenció basada en la
reducció del comportament sedentari? Per què?
Usuari 1:
Si. Per a nosaltres tot el que és moure’ns és positiu. Personalment no em considero
una persona inactiva, però si a vegades sóc sedentari. Passo molta estona fent
coses, però quan m’assento, m’assento. I amb aquest programa que ens has
preparat, i aquestes estratègies per provar a casa, al transport i durant el nostre
temps lliure, ens dona opcions per no seure tanta estona seguida.
Usuari 2:
Si. Tot i que tinc un ritme de vida molt marcat i monòton, i la qual cosa fa que em
costi afegir totes aquestes activitats que ens proposes. Penso que seria molt útil
treballar-hi més, ja que com més seiem més cansada em noto, sobretot quan
m’assento molta estona seguida, després ja em fa mandra fer altres coses. I els dies
que he provat alguna de les teves estratègies, m’he notat més activa.
Fins ara no m’havia parat a pensar de les conseqüències negatives que em portava
el fet d’estar asseguda, i m’encantaria tenir més temps per poder aplicar tot aquest
programa.
2. Podries esmentar algunes de les barreres principals que et frenen a l’hora
d’interrompre el teu temps sent sedentari?
Usuari 1:
Com ja he comentat, sóc una persona activa, però quan tinc ganes de seure m’hi
assento una bona estona, la qual cosa fa que una barrera sigui la mandra, quan estic
assegut em sento bé, descansant, i no me’n adono que estic molta estona assegut.
A més, també és una estona que comparteixo amb la meva dona.
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Usuari 2:
El meu home està malalt i no pot fer gran cosa. Aquesta és la meva principal barrera.
Això provoca que quan acabo el dia estigui més cansada del normal, ja que
arrossego lo meu i lo seu i quan m’assento sento que descarrego i em relaxo, és per
això que hi dedico llargues estones, ja que és el meu moment de relax, sobretot a
l’hivern i en dies així més plujosos.
3. Podries esmentar alguns dels facilitadors que t’ajuden a interrompre el teu
temps sedentari?
Usuari 1:
Vaig a caminar un cop per setmana amb un grup d’amics, i és una de les meves
activitats preferides de la setmana, ja que ens divertim, ens distraiem, i anar-hi tots
junts fa que no faci mandra, i que en tinguem ganes cada setmana. A més, ara que
comença a fer més bon temps, també ens és més fàcil sortir, ve més de gust. Els
nostres néts també són una distracció molt gran per nosaltres.
Usuari 2:
-

Com que no tinc cotxe, camino més, quan he d’anar a algun lloc a prop, camino
i quan he d’anar algun lloc més lluny, al baixar de la parada al final sempre
camines més o menys per anar al lloc on has d’anar.

-

Quan quedo amb les amigues per anar al mercat, és un altra factor que m’ajuda
a activar-me. És un moment que no estic amb el meu home, i hi anem a caminar,
a parlar i a distreure’ns.

-

Els meus nets em donen molta vida, tinc 3 dies a la setmana que els vaig a
buscar a l’escola, i anem a fer coses durant la tarda. És un fet que em fa trencar
de la problemàtica del meu home, com que m’encanten i tinc ganes de veure’ls,
és una activitat que em fa estar activa, ara són molt petits, i és un no parar. Quan
torno a casa estic molt cansada, i m’assento.
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Annex 13. Diploma reducció comportament sedentari

Certificat de Reducció del
comportament sedentari
Entregat per: Judit Soldevila Martí
A: (Nom del usuari/a)
Com a agraïment per participar en el Treball Final
de Grau de Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport sobre “L’efectivitat d’un programa d’activitat física
basat en la reducció del comportament sedentari sobre els
nivells d’activitat física, la qualitat de vida i el temps asseguts
de persones grans amb malalties cardiovasculars”

Data: 2 de maig del 2016

Signatura:
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