
Moció de la CUP a favor d’una campanya activa per la salut alimentària infantil

Atès que,  com alerten diversos informes,  entre ells  l’informe de la  Comissió per acabar amb l’obesitat
infantil de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’obesitat infantil és una epidèmia que «podria anul·lar
molts dels beneficis sanitaris que han contribuït a l’augment de longevitat al món.»

Atès que, segons l’estudi esmentat, «s'estima que, el 2014, 41 milions de nens menors de 5 anys presentaven
sobrepès o obesitat». 

Atès que l’estudi citat assenyala que «als països d'ingressos alts, els riscos d'obesitat infantil més elevats es
troben en els grups socioeconòmics més baixos.»

Atès que diverses resolucions de l’OMS, com la  WHA60.23, la WHA61.14 o la WHA63.14, insten les
administracions públiques a prendre mesures contra l’obesitat infantil, especialment pel que fa a la promoció
d'aliments i begudes no alcohòliques dirigida als nens.

Atès que  el document de l’OMS «Conjunt de recomanacions sobre la promoció d'aliments i begudes no
alcohòliques dirigida als  nens»,  de l’any 2010,  recomana,  entre d’altres tasques,  que «els entorns on es
reuneixen els nens han d'estar lliures de tota forma de promoció d'aliments rics en greixos saturats, àcids
grassos de tipus trans, sucres lliures o sal. Aquests entorns inclouen, sense caràcter limitador, llars d’infants,
escoles,  terrenys  escolars,  centres  preescolars,  llocs  de  joc,  consultoris  i  serveis  d'atenció  familiar  i
pediàtrica, i durant qualsevol activitat esportiva o cultural que es realitzi en aquests locals.»

Atès que, en el  mateix document, l’OMS explica que «existeixen proves inequívoques que la promoció
d'aliments malsans i begudes ensucrades està relacionada amb l'obesitat infantil. Malgrat al nombre creixent
d'iniciatives voluntàries iniciades per la indústria, l’exposició a la promoció d'aliments malsans segueix sent
un important problema que exigeix canvis per protegir tots els infants per igual. Qualsevol intent per afrontar
el  problema  de  l'obesitat  infantil  ha  d’incloure  mesures  per  reduir  l'exposició  dels  nens  a  la  promoció
d'aquests aliments i a la seva influència. Els entorns en què es reuneixen els nens i els adolescents (escoles i
instal·lacions o esdeveniments esportius) i els programes que veuen o en els quals participen a través d'una
pantalla, no haurien de promocionar aliments malsans ni begudes ensucrades. La Comissió observa amb
preocupació  que  els  estats  membres  no  presten  massa  atenció  a  la  resolució  WHA63.14  aprovada  per
l'Assemblea Mundial de la Salut el 2010, i els demana que abordin la qüestió».

Atès  que  la  Generalitat  de  Catalunya  va  editar  l’any  2010  el  díptic  «Recomanacions  sobre  màquines
expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants i joves de Catalunya», on s’aconsella:
«Recomanacions  sobre  la  ubicació  i  la  publicitat  de  les  MEAB:  Cal  evitar  la  ubicació  de  màquines
expenedores en zones accessibles a infants i joves de menys de 16 anys. Cal modificar la publicitat de les
màquines per facilitar un consum responsable, introduint missatges que promoguin, de forma atractiva, una
alimentació saludable.
Recomanacions sobre el contingut de les MEAB: És convenient prioritzar els productes que contribueixin a
una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut elevat de sal, sucres i/o greixos.»

Atès que a la nostra ciutat hi ha diversos espais públics freqüentats per infants i adolescents, que com indica
l’OMS són entorns susceptibles d’intervenció per lluitar contra l’obesitat infantil.

Atès que a Manresa es celebren, setmanalment, diversos actes públics dirigits a infants i adolescents, que són
també espais on sovint es promou el consum d'aliments malsans i begudes ensucrades.

Atès que l’ajuntament té competències per desenvolupar activitats en matèria de salut pública més enllà dels



serveis mínims descrits en la Llei de salut pública 18/2009, i oferir a la població intervencions que ajudin a
incrementar el control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables, així com implementar
intervencions de promoció de la salut  per aconseguir  una millora de la qualitat  de vida de la població,
considerant l’àmbit educatiu com a prioritari.

Atès que el Pla de Salut 2011-2015 de l’ajuntament de Manresa (el darrer del que disposem i que entenem
vigent), dins del punt 2.6, marca com a objectiu estratègic «realitzar programes d’educació alimentària i
esportiva a la població escolar per millorar l’estat de salut dels infants, evitar l’obesitat i el sedentarisme».

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. L’ajuntament de Manresa seguirà escrupolosament, en tots els espais municipals i en aquells on en tingui
la responsabilitat, les recomanacions de l’OMS i del fulletó «Recomanacions sobre màquines expenedores
d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants i joves de Catalunya».

2. L’ajuntament elaborarà, amb els mitjans propis dels que disposa, un fulletó que reculli les recomanacions
de l’OMS i de la Generalitat en matèria d’alimentació saludable, i el farà arribar a totes les entitats, clubs
esportius i associacions de lleure de la ciutat. El fulletó indicarà clarament quines són les bones pràctiques a
l’hora de preparar àpats i aperitius saludables. 

3. L’ajuntament vetllarà, en la mesura del possible, pel compliment de les recomanacions de l’OMS a tots els
actes on participi directa o indirectament, condicionant la seva col·laboració al compliment de les normes de
lluita contra l’obesitat infantil detallades al fulletó esmentat. 

4. L’ajuntament denegarà qualsevol col·laboració en actes públics que estiguin patrocinats per empreses que
no respectin les recomanacions de l’OMS i que promoguin el consum d'aliments rics en greixos saturats,
àcids grassos de tipus trans, sucres lliures o sal. Aquesta mesura serà automàtica en el cas d’empreses que
utilitzen tècniques agressives de promoció com el free refill, el reompliment il·limitat de begudes ensucrades.

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde                   GM de la CUP                    Manresa,  12 de maig del 2017 


