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NUTRICIÓ

Una dieta sana, la millor prevenció
a frase “Digues-
me què menges 
i et diré com es-
tàs de salut” pot 

semblar un tò-
pic, però realment 

diu molt de com es pot trobar un 
individu. Moltes persones tenen 
un excés de pes a causa d’una 
mala alimentació. Per això, el pri-
mer que un metge pregunta a un 
pacient amb sobrepès és què 
menja per tal de modificar les ca-
racterístiques de la seva dieta. 
L’obesitat és una de les epidèmi-
es més importants del segle XXI i, 
ara més que mai, s’ha de contro-
lar amb una nutrició equilibrada. 

Una dieta sana és un apartat pri-
oritari dins la medicina preventi-
va i és bàsica per reduir el risc 
d’aparició de malalties cardiovas-
culars, diabetis o càncer, segons 
recorden des del Centre Mèdic Ut-
set. Els darrers anys es parla molt 
de protegir la salut amb una bona 
nutrició, consumint determinats 
aliments que tenen beneficis te-
rapèutics en l’organisme. Però, 
més enllà de saber quins són 
aquests aliments que ens cuiden 
per dins, sempre hem de dema-
nar assessorament a un professi-
onal mèdic que estudiarà el nos-
tre estat de salut i les nostres ne-
cessitats. 

El tipus d’alimentació a seguir 
s’ha d’anar adaptant a les exigèn-
cies nutritives de les diferents eta-
pes de la vida d’una persona. Per 
aquest motiu, no hi ha una dieta 
uniforme ni igual per a tothom.  

 
DIETES PERSONALITZADES 
La millor dieta és aquella que co-
breix els hàbits de vida més ade-
quats en cada moment i en cada 
persona, explica el doctor Miquel 
Utset, director mèdic de Cemu. 
“Quan hem volgut fer un model 
de dieta, basat per exemple en les 
calories, no hem pogut aplicar el 
mateix en dos pacients diferents”, 

explica. “Un cop estudiat l’estat de 
salut i el metabolisme d’aquella 
persona decidim que necessita fer 
una dieta de 1.800 kc, però no serà 
la mateixa que hagi seguit un al-
tre pacient amb uns requeriments 
calòrics similars”, afegeix. “Uns 
pacients necessitaran un progra-
ma de nutrició amb més proteïna 
que d’altres, o que inclogui ali-
ments amb menys sal, amb més 
aportació de ferro o, per la seva 
edat, que continguin un plus de 
calci o d’Omega 3”, comenta el 
doctor Utset. 

Després d’anys d’experiència 
fent programes d’alimentació i sa-
lut al Centre Mèdic Utset, van de-
cidir dissenyar un seguit de dietes 
a la carta. “Personalitzem absolu-
tament qualsevol dieta que se’ns 
presenti atenent la demanda par-
ticular de cada persona”, comen-
ten.  

Uns programes nutricionals a 
mida on “vigilem moltíssim 

L

El tipus de dieta a seguir ha d’adaptar-se a les necessitats de la persona, segons l’etapa de la seva vida. 

Què menjar abans de córrer una marató?  

Els esportistes que volen seguir un pla de nutrició per preparar 
una competició és important que rebin unes pautes mèdiques 
abans de fer una dieta pel seu compte. D’aquesta manera no 

es privaran dels nutrients necessaris per fer aquest sobreesforç fí-
sic. Un atleta que es preparava per a una mitja marató i volia redu-
ir greix abdominal va rebre aquests consells de Cemu: 
■ No saltar-se cap àpat. Si no, comporta picar entre hores i arribar al 
següent àpat amb més gana i incrementar el total de calories del dia. 
■ Evitar els alts continguts de greix i de sucre refinat. Cal reduir el 
consum de brioxeria, els pastissos, els gelats i els embotits (excepte 
els especificats a la dieta, que són més baixos en greix), les carns 
tractades (tipus frankfurt o carn picada) o les begudes carbonitzades. 
Intenta reservar el seu consum per a les ocasions especials.  
■ Assegurar-se una correcta hidratació. Cal beure entre 1 i 1,5 litres de 
líquid, ja sigui aigua, brous, sopes o infusions. 
■ Fer ús de coccions suaus. Cuinar els aliments a la planxa, al vapor, 
bullits, al microones o al forn i evitar els fregits i els arrebossats. 
■ Utilitzar oli d’oliva verge. És recomanable fer servir aquesta 
varietat d’oli tant per cuinar com per amanir, sempre que es pugui. 
■ Prendre suplements nutricionals. Segons els paràmetres de la 
dieta de l’esportista el metge li indicarà el consum de determinats 
productes proteics per cobrir les seves necessitats.

l’equilibri entre els macronutri-
ents (hidrats de carboni, proteï-
nes, greixos) i els micronutrients 
(vitamines, calci, potasi, ferro, 
omegues, zinc...). És a dir, elabo-
rem cada dieta en base a la famo-
sa piràmide nutricional”, afegeix. 

Les dietes a la carta d’aquest 
centre mèdic es distribueixen en 
diferents grups com són homes, 
dones, adolescents, sèniors o es-
portistes i en diferents etapes: em-
baràs i postpart, estètica, meno-
pausa i “antiaging”. 

 
COMBATRE L’EXCÉS DE PES 
Les persones que necessiten fer 
dieta per problemes de sobrepès 
o d’obesitat acostumen a dema-
nar consulta no només per mo-
tius estètics, sinó també per mi-
llorar la seva salut. En aquests ca-
sos necessiten una dieta especial. 
“En pacients amb problemes im-
portants d’excés de quilos recon-
duïm els seus hàbits alimentaris 
per aconseguir una reducció de 
pes notable”, indiquen des del 
Centre Mèdic Utset. En aquests 
casos recomanen sobretot la die-
ta proteïnada “perquè aconse-
guim baixar el pes de manera rà-
pida i podem abordar al més avi-
at possible la part més difícil: 
mantenir i estabilitzar el pes del 
pacient tornant a una dieta equi-
librada”, comenta el doctor.  

Un altre col·lectiu que mereix 
una especial atenció i ha de cui-
dar la seva nutrició és el dels es-
portistes, ja siguin professionals o 
amateurs. Són persones que fan 
una despesa calòrica important i 
que vetllant per la seva alimenta-
ció aconseguiran un millor rendi-
ment a les competicions.  

“En aquests casos fem un estu-
di previ i personalitzat per deter-
minar com gasta l’esportista els 
nutrients en exercici i en repòs, i 
aconsellar-li en quins moments 
del dia li són més necessaris”, con-
clou el doctor Utset. 

Teresa Romero
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El primer que pregunta 
un metge a un pacient 
que pateix un excés de 
pes és què acostuma       
a menjar per tal                      
de modificar les 
característiques                
de la seva dieta. 

El tipus d’alimentació      
a seguir s’ha d’anar 
adaptant a les exigències 
nutritives de les  
diferents etapes de          
la vida d’una persona.              


