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PROGRAMES D’APRIMAMENT

Dieta i esport, la combinació perfecta
erdre pes, sense 
patir ni passar 
gana, és un dels 
desigs de moltes 

persones que vo-
len fer dieta i cui-

dar a més a més la seva salut. Però 
fer el pas i començar un règim nu-
tricional acostuma a ser un repte 
difícil perquè s’associa sovint a un 
procés negatiu, de sacrificis, can-
vis i renúncies. La millor forma de 
posar en marxa un pla d’aprima-
ment sense el risc de fracassar i 
amb la seguretat d’aconseguir 
bons resultats és confiar en un es-
pecialista en nutrició.  

Però avui dia els règims més 
efectius van més enllà d’unes pau-
tes sobre què cal menjar i què no. 
Per garantir l’èxit d’una dieta per-
sonalitzada els metges en nutrició 
defensen cada cop més el paper 
de l’activitat física. Aquesta fun-
ció de l’exercici com a comple-
ment bàsic en una dieta està sent 
comprovada i recomanada pels 
professionals dedicats a dietes 
d’aprimament.  

 
PETITS CANVIS, GRANS RESULTATS 
A clíniques com Cemu fa 15 anys 
que treballen en el camp de la nu-
trició i observen com cada cop 
més els seus pacients prenen 
consciència del valor de seguir 
uns hàbits de vida saludables, és 
a dir, una alimentació equilibra-
da i la pràctica habitual d’exerci-
ci. Per això, aquesta clínica, diri-
gida pel doctor Miquel Utset, ha 
anat evolucionant fins a dissenyar 
ara programes més complets que 
integren, a més de menús a mida, 
estils de vida més saludables i 
exercici físic. “Hem observat amb 
certa sorpresa que amb petits 
canvis en els hàbits diaris podem 
aconseguir enormes beneficis per 
a la nostra salut”, comenta el doc-
tor Miquel Utset. 

“Els programes van dirigits a tot 

Fent esport la persona que fa dieta se sent més àgil, descansa millor i cuida la seva salut. 

tipus de problemàtiques relacio-
nades amb el pes, l’activitat física 
o a aprendre hàbits saludables per 
a persones que volen perdre pes, 
que voldrien i no poden, que ho 
necessiten, que busquen equili-
brar el seu cos, que decideixen fer 

un canvi o que volen millorar la 
salut”, descriu el doctor.  

Les noves dietes de Cemu cons-
ten de visites mèdiques setmanals 
o quinzenals, on a més de la his-
tòria clínica es fan controls analí-
tics i fisiològics així com sessions 

d’exercici físic en petits grups o in-
dividuals, impartides per un lli-
cenciat, especialista. Activitats per 
sentir-se més àgil, descansar mi-
llor, veure les coses amb més op-
timisme i guanyar autonomia per-
sonal. També hi ha el suport d’un 

RAMON ESTEBAN, NOU 
COL·LABORADOR                                
DEL DOCTOR UTSET 
Per tal de posar en marxa nous 
programes de dieta i exercici, 
anomenats “Wellness Pro-
Health”, la clínica Cemu ha 
incorporat al seu equip 
professional Ramon Esteban. El 
nou especialista, col·laborador 
del doctor Miquel Utset, és 
llicenciat en INEF, preparador 
físic i entrenador d’esports. Fa 
temps que reorienta la seva 
experiència en activitat física  
cap al disseny de programes 
d’exercici físic saludable. 
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coach que ajudarà a definir i revi-
sar els objectius del pacient i a 
aportar-li recursos personals per 
no abandonar i mantenir la vo-
luntat i la decisió activades.  

“No volem que els nostres paci-
ents se sentin sols ni perduts. Però 
cal ser clars: és necessari esforç, 
voluntat, constància per aconse-
guir un canvi”, sentencia el doctor 
Utset. 

Teresa Romero

Dotze reflexions  
1. Per aprimar-se NO s’ha de 
menjar equilibradament. 
2. Per mantenir un pes adequat 
SÍ cal menjar equilibradament. 
3. Una dieta NO pot ser, en ab-
solut, igual per a tothom. 
4. Només amb l’alimentació no 
mantindrem un nivell alt de sa-
lut. Cal un estil de vida actiu.  
5. Estem dissenyats per al mo-
viment. El moviment forma part 
del nostre ADN. 
6. NO ens autoenganyem: sem-
pre podrem trobar el temps per 
cuidar la nostra salut. 
7. NO és senzill canviar hàbits 
de menjar i de vida. Cal esforç i 
constància. 
8. L’obesitat infantil és preocu-
pant. Als infants, se’ls educa des 
de la taula! I nosaltres hem de 
donar exemple!  
9. NO tot l’exercici és saludable. 
10. El sobrepès i l’obesitat són 
una epidèmia mundial, amb 
molts riscos per a la salut.  
11. El temps és un bé molt pre-
uat i escàs. NO iniciem fites amb 
desànim. Estiguem preparats. 
12. La tecnologia i el progrés de 
vegades van en contra del ben-
estar i la salut al disminuir el ni-
vell d’activitat i exercici. 
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