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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics, 
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i Senyors,

En primer lloc voldria agrair a la Junta de Govern de la Reial Acadè-
mia de Farmàcia de Catalunya, l’encàrrec de presentar al Dr. Roger 
Valls Foix com a acadèmic corresponent d’aquesta noble corporació.

Sempre es una gran satisfacció el poder presentar a un nou acadèmic, 
però, en aquesta ocasió em sento especialment feliç perquè es tracta 
del fill d’un company i amic de la Facultat de Farmàcia i de qui vaig 
contribuir a la seva formació científica i vaig co-dirigir la seva tesi 
doctoral.

Roger Valls Foix va néixer al barri de les Corts Barcelona l’onze  de 
juliol de 1969. El seu pare, el Dr. Oriol Valls Planells, ja era llavors 
professor de la Facultat de Farmàcia de Barcelona, això va fer que des 
de petit el seu ambient familiar hagués estat impregnat de l’ambient 
de la Farmàcia Científica. A l’hora d’escollir la carrera no va tenir 
cap dubte, es va decantar per la de Farmàcia, que va finalitzar l’any 
1992 amb un molt bon expedient acadèmic. Durant els darrers anys 
dels estudis es va fer membre de la “International Pharmaceutical Stu-
dents”, participant a diversos congressos internacionals d’estudiants 
de Farmàcia.
 
El darrer curs de la llicenciatura de Farmàcia, 1991-92, el va simulta-
niejar amb els estudis d’Òptica a l’Escola d’Òptica Oftàlmica i Acús-
tica Audiomètrica, llavors annexa a la Facultat de Farmàcia, obtenint 
la Diplomatura en aquesta especialitat. L’any següent va completar la 
titulació a Diplomat en Òptica i Optometria en un curs que va fer a 
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l’Escola d’Òptica i Optometria de la Universitat de Granada.

Acabada la carrera de Farmàcia, es va incorporar com a professor 
de classes pràctiques al nostre Departament de Fisicoquímica de la 
Facultat de Farmàcia de Barcelona, col·laborant en les classes pràc-
tiques de Física i Tècniques Instrumentals, al temps que participava 
en la recerca del Departament en el grup de Sistemes polimèrics d’ad-
ministració ocular de fàrmacs. A la vegada seguia el programa de 
doctorat del Departament i preparava la seva tesis  doctoral.

També acabada la carrera de Farmàcia es va matricular a la Facultat 
de Medicina  de l’Hospital Clínic de Barcelona obtenint la llicencia-
tura em Medicina i Cirurgia l’any 1998. Més endavant es va presentar 
i aprovar l’examen de MIR en l’especialitat de medicina familiar i 
comunitària. També va obtenir els títols de Tècnic Ortopèdic l’any 
1995, el de Diplomat en Sanitat l’any 2001 i el de Farmacèutic Espe-
cialista en Farmàcia Industrial i Galènica, el mateix any 2005. Així 
com les acreditacions docents AQU com a professor col·laborador 
l’any 2005 i com a tutor del Programa de Medicina de Família del 
Consorci Sanitari de Terrassa l’any 2009.

Per completar la seva formació investigadora va fer dues estàncies en 
centres de recerca estrangers: el primer a la Clínica Oftalmológica de 
l’Hospital Central d’Helsinki (Finlandia). L’activitat investigadora 
desenvolupada durant aquesta estada del 1 al 31 d’agost de 1995 li 
va permetre conèixer els procediments de tractaments, manipulació i 
conservació de la còrnies per a mantenir-ne la seva vitalitat els temps 
suficient per dur a terme els estudis de permeació ocular de fàrmacs i 
poder instaurar al nostre grup de recerca la tècnica de permeació ocu-
lar en còrnia de conill “ex vivo”, en un model de càmera cornial. La 
segona la va fer a l’Institut für Pharmazeutische Technologie (Frank-
furt, Alemania) del 3 al 27 de gener de 1996 dins del grup de recerca 
del professor Kreuter, expert de reconegut prestigi, especialitzat en el 
desenvolupament de sistemes nanoparticulars d’administració ocular 
de fàrmacs.

El dia 2 de febrer de l’any 2008, va presentar la seva tesi doctoral 
amb el títol: “Diseño y validación de un modelo de cámara corne-
al. Aplicación al estudio de permeación ocular de diferentes formas 
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de administración de diclofenaco”, que va merèixer la qualificació 
d’excel·lent “cum laude”.

La seva docència a la Facultat de Farmàcia de Barcelona no es va 
limitar a les matèries impartides pel Departament de Fisicoquímica, 
sinó que també va participar en l’ensenyament de l’Escola d’Òptica 
annexa a la facultat donant classes pràctiques de Contactologia, Au-
diometria,  Anatomia i  Histologia Ocular, Histologia Ocular, i Òptica 
Instrumental.

Finalment, els darrers anys, la seva labor docent s’ha centrat en la 
tutoria de residents del Programa de la Especialitat Medicina Famili-
ar i Comunitària en el CAP Anton de Borja del Consorci Sanitari de 
Terrassa.

A part d’aquesta activitat docent, no hem d’oblidar la seva important 
tasca de recerca, sobretot en el camp de la vectorització ocular de 
fàrmacs en forma de nanopartícules polimèriques, que va incloure el 
disseny i validació d’un nou instrument dotat d’una cambra cornial, 
pel estudi “in vitro” del pas de medicaments a través de la còrnia.

Per dur a terme aquesta recerca se li van concedir dues beques: una 
del Ministeri de  Educación y Ciencia, l’any 1995, dins del “Programa 
sectorial de formación de profesorado universitario y personal inves-
tigador. Becas predoctorales en España de formación de profesorado 
universitario” i un altra l’any 2005, de la Universitat de Barcelona de 
Finalització de Doctorat. També va obtenir el nomenament d’inves-
tigador autoritzat pel Comité Ètic d’experimentació Animal (CEEA) 
de la Universitat de Barcelona per a la utilització d’animals d’expe-
rimentació segons el Decret de la Generalitat de Catalunya 214 de 
l’any 1997.

Els resultats d’aquestes i altres investigacions ha donat lloc a set 
publicacions científiques, totes elles en revistes internacionals d’alt 
nivell, vint-i-nou comunicacions a congressos nacionals i internacio-
nals, vuit projectes d’investigació subvencionats, un capítol de llibre 
i una patent d’utilitat.

En quan a la seva activitat professional direm que des que va acabar 
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la carrera fins a l’any 2001 va exercir com a Farmacèutic substitut de 
la farmàcia del Dr. Oriol Valls, responsabilitzant-se de la formació 
de nombrosos estudiants de Farmàcia del Programa de Formació de 
Pràctiques Tutelades.

Des de juliol de 2001, va començar a exercir com a metge d’atenció 
primària, primer en el programa de formació MIR de la Unitat Do-
cent de Balears (2001-2004), després com a metge titular al Centre de 
Salut Can Bou del Consorci CASAP de Castelldefels (2006-2008) i 
des de 2008 fins a 2013 al Centre de Salut Anton de Borja de Rubí del 
Consorci Sanitari de Terrassa, actuant, també des de llavors, com a 
Tutor de residents del Programa de la Especialitat Medicina Familiar 
i Comunitària.

L’any 2013 se li va concedir, per concurs de mèrits, la llicència per 
instal·lar una nova oficina de Farmàcia a la població de Sant Cugat del 
Vallès. Establiment que va inaugurar l’any següent dotat de les més 
modernes tecnologies i tendències en Farmàcia Comunitària, després 
de demanar l’excedència com a metge del CAP Anton Borja de Rubí, 
per exercir com a Farmacèutic Titular de la nova oficina de Farmàcia.

La seva Farmàcia es va acreditar com a Centre Receptor de pràctiques 
tutelades, rebent nombrosos alumnes del darrer curs de Farmàcia, als 
que va ajudar a la seva formació, aprofitant la seva amplia experiència 
en aquest camp.

A principis de l’any 2020, com a conseqüència de l’epidèmia del virus 
SARS CoV 2, es va acumular una gran quantitat de feina al seu antic 
CAP de Rubí, per la qual cosa, els directius i companys d’aquest cen-
tre li van demanar que s’hi incorporés de nou com a metge de família. 
En Roger Valls, sempre dispost a col·laborar, va deixar a titularitat de 
la seva oficina de Farmàcia en mans de la seva dona farmacèutica, la 
Dra. Mª Carmen López, per incorporar-se, de nou en l’esmentat CAP 
com a metge de Família, on continua a l’actualitat.  De tota manera, 
ell no descarta retornar a l’activitat de la Farmàcia Comunitària quan 
passi tot això, ja que considera que la tasca de l’Oficina de Farmàcia 
és més variada i creativa.

Direm, per acabar que tota aquesta activitat científica i professional 



9

del Dr. Roger Valls, no hauria estat possible sense la col·laboració i 
ajut de la seva esposa, la Doctora Mª Carmen López (Maica) a qui va 
conèixer quan ambdós feien el doctorat a la Facultat de Farmàcia de 
Barcelona, ell a Fisicoquímica i ella a Química Orgànica, amb qui han 
tingut dos fills, el Lluís i la Laura, que esperem algun dia ampliïn el 
grup farmacèutic familiar del que ja formen part el pare, l’esposa, el 
germà i la cunyada.

Per tot el que s’ha exposat en aquesta breu presentació, crec que el Dr. 
Roger Valls té mèrits més que suficients per ser admès com a acadè-
mic corresponent d’aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalu-
nya, per la qual cosa, una vegada hagi llegit el discurs reglamentari, 
prego al Excm. Sr. President li faci entrega del diploma i la medalla 
que l’acrediten com a membre d’aquesta Corporació.

Gràcies per la seva atenció.  
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics, 
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i Senyors,

De petit havia vingut a la Reial Acadèmia de Farmàcia a visitar-la en 
algun acte del meu pare i sempre m’havia impressionat la solemnitat 
d’aquest centre del saber. Avui sento que per mi és tot un honor poder 
finalment formar-ne part i serà una gran satisfacció ajudar a millorar 
el prestigi de l’Acadèmia i del món de la farmàcia en general. Miraré 
d’estar a l’altura. Sé que no hauria pogut arribar mai fins aquí sense la 
confiança que han dipositat en mi els excel·lentíssims acadèmics que 
m’han presentat: la Dra. Ma Lluïsa Garcia, el Dr. Oriol Valls i la Dra. 
Assumpció Alsina.

Diuen que a la vida ets com ets per petits detalls, aparentment sense 
importància, però que condicionen el teu futur. Al llarg de la meva 
vida m’he trobat amb molts petits detalls que em permeten agrair 
aquella petita frase de consell desinteressat, que ha causat gran in-
fluència en mi.

Un d’aquets detalls petits passa per l’escola i les classes de filosofia. 
Segons el professor Sr. Salvador, Aristòtil deia que per poder estudiar 
o reflexionar sobre la vida i les ciències necessites oci, i per això has 
de tenir coberta la necessitat bàsica de la vida diària. D’aquest petit 
detall em queda l’agraïment als pares i familiars que m’han ajudat 
econòmicament per poder estudiar més del que es podria considerar 
la seva responsabilitat. “Els estudis són l’única cosa que no et poden 
prendre amb els impostos”, és un petit detall que recordo que deia 
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la meva mare. El meu germà, també farmacèutic, i a més advocat, 
moltes vegades l’he tingut molt en compte i m’ha impressionat com 
és capaç de resoldre situacions difícils o fins i tot impossibles per a la 
majoria de nosaltres, amb genialitat.

Durant l’època d’estudiant de farmàcia parlar anglès em va portar 
a fer de responsable d’intercanvis d’estudiants de farmàcia i viatjar 
per trobar-me amb estudiants d’arreu del món. Va ser quan em vaig 
adonar que no som tan diferents entre nosaltres, i que la gent té la 
necessitat d’expressar les coses positives que l’han impactat, la qual 
cosa ens fa millorar com a societat.

Durant l’època de professor de pràctiques de l’escola d’òptica hi va 
haver centenars de petits consells donats a partir de l’experiència i 
serenor que mostraven els doctors Santi Andrés i Ramon Pouplana. 
Per acabar, un petit detall me’l va donar la secretària del deganat, la 
Paquita, quan no sabia si fer un postgrau o un doctorat: “No ho dubtis, 
estudia medicina”.

El meu pare, no obstant això, em va dir: “No ho dubtis, fes el doc-
torat”, i vaig acabar també fent-lo; per mi, la seva opinió sempre ha 
estat molt important, i no li ho he dit mai prou. A ell i a la Dra. Ma 
Lluïsa Garcia els dec, entre moltes més coses, haver-me introduït i 
il·lusionar-me en la farmàcia científica. El meu pare sempre diu: “Als 
3 anys el meu pare ho sap tot; als 7, gairebé tot; als 14, res; als 20, «li 
demanaré consell al meu pare», i als 50, «quant sabia el meu pare»”. 
Soc afortunat de poder dir encara “quant sap el meu pare”.

A l’època d’estudiant de doctorat, em quedo amb alguna frase de la 
Dra. Ma Antonia Egea: “Gran part de la teva vida es decideix dels 30 
als 35 anys, és una època molt delicada”. També les nits de treball 
amb la Dra. Marisa Garcia. Sense aquelles nits de treball no hauria 
conegut mai la que ara és la meva dona, la doctora en farmàcia Ma 
Carme López, una excel·lent i escrupolosa professional que treballava 
al pis de baix, al laboratori de química farmacèutica. Sense el grup de 
treball de nanopartícules amb la Marisa, la Fiden, la Ma Antonia, la 
Marta, el Javier, l’Arantxa i tants d’altres no hauria pogut portar mai 
la tesi a bon port.
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Del món de la medicina el que més m’ha impactat van ser les classes 
a la facultat, en què s’havia establert molt el sistema de professors 
col·laboradores, i en què cadascun d’ells aprofitava el seu moment 
de glòria per donar els seus consells als estudiants. Em va ensenyar a 
dubtar de les publicacions científiques, recordo la frase d’un professor 
d’urologia: “Segons els uròlegs, un 30%, i, segons els psicòlegs, un 
50%”; el “fixin-se que interessant” per prestar atenció d’un professor 
d’anatomia o un professor de patologia general fent partícip l’estudi-
ant amb el “vostè què n’opina”, i, com no podia ser d’una altra mane-
ra, les converses amb altres professionals a les guàrdies nocturnes de 
metge resident.

El món de la farmàcia comunitària m’ha regalat centenars de petites 
frases i consells que m’ajudaran tota la vida, frases dels assessors 
personals, d’advocats, inspectors de tota mena, etc., m’han ajudat a 
empatitzar amb d’altres professionals autònoms, a entendre els trets 
de personalitat de cadascú quefan que dir-li les coses d’una manera o 
una altra el fan sentir millor o no, i finalment admirar i aprendre de la 
capacitat de la gent per fer front a les adversitats. El món de la farmà-
cia comunitària sorprèn molt gratament quan se’l troba.

No puc agrair amb un paràgraf el que ha fet i fa la Màica i tota la meva 
família, he de tornar a les classes del col·legi. En aquest cas, una frase 
de les classes de religió: “Estimar és donar i donar-se als altres sense 
esperar res a canvi, ni tan sols les gràcies”. Gràcies Màica, i gràcies 
Laura i Lluís perquè vosaltres també m’heu ensenyat coses, com a 
gaudir, encara que durant menys temps que vosaltres, de consells de 
bloguers, tuitaires, instagramers i la resta d’habitants del món virtual.

A tots moltes gràcies.
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L’OBESITAT: DE LES CIÈNCIES BÀSIQUES A LES 
CIÈNCIES APLICADES

A la població adulta espanyola d’entre 25 i 60 anys hi ha una preva-
lença del 15% de l’obesitat i del 39% del sobrepès, és a dir, més de la 
meitat de la població presenta un pes superior al recomanable, amb un 
creixement progressiu imparable (1,2). Molts experts ho atribueixen 
simplement a un excés d’ingesta i una manca d’exercici (3) i nosaltres 
volem amb aquesta xerrada fer visible la complexitat del problema, 
començant per repassar què diuen ciències bàsiques com les tècni-
ques instrumentals, la fisicoquímica i la bioquímica, i com s’enllaça 
amb les recomanacions clíniques de les ciències aplicades.

La classificació més acceptada de l’obesitat es fa segons l’índex de 
massa corporal (IMC), que és una relació entre el pes calculat en qui-
lograms dividit per la talla en metres al quadrat. El sobrepès es calcula 
a partir d’un IMC de 25. Fent una aproximació de la fórmula, el pes 
saludable segons l’IMC, seria l’alçada menys 1 metre (4).

No obstant això, segons aquesta classificació, un esportista o un cul-
turista, que pesen molt perquè tenen molta musculatura, tindrien sem-
pre un sobrepès o podrien arribar fins i tot a ser obesos, però no tenen 
els problemes de salut que té una persona obesa. Els problemes dels 
obesos són deguts a la quantitat de greix i en concret al greix visceral 
que tenen, que és la que està al voltant dels òrgans, no pel seu pes. El 
més important del mal ús de l’IMC és que en la majoria d’estudis que 
es presenten sobre obesitat es parla de la reducció de l’IMC, sense 
tenir en compte si s’ha reduït greix o múscul.

La mesura del perímetre abdominal seria més indicada per mesurar 
el greix visceral, que és el paràmetre que s’associa amb les malalties 
relacionades amb l’obesitat. Es considera normal un perímetre menor 
de 94 cm en homes i de 80 en dones. Es considera sobrepès un perí-
metre entre 94 i 102 en homes i de 80 a 88 en dones (4). Uns valors 
superiors serien indicatius d’obesitat abdominal. No obstant això, és 
fàcil suposar que no és el mateix tenir 90 centímetres de cintura si té 
una alçada d’1,50 m que 1,90 m.
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Si estudiem l’obesitat des del punt de vista de les tècniques instru-
mentals, aquestes proporcionen dos tècniques físiques més adequades 
per calcular el percentatge de greix visceral, la impedanciometria i 
l’absorciometria amb rajos X de doble energia (DEXA).

La impedanciometria o bioimpedància es basa en la conducció d’un 
petit corrent elèctric entre dos elèctrodes. Com que el teixit muscular 
conté aigua i electròlits, és bon conductor i, per contra, la pell, els os-
sos i el greix són mals conductors. D’acord amb això podem estimar 
el greix a partir d’una fórmula tenint en compte el temps que tarda a 
passar el corrent entre els dos elèctrodes. Segons aquesta tècnica, el 
percentatge òptim de greix se situa en homes del 8 al 16% i en dones 
del 16 al 21%. Definim l’obesitat quan els valors són superiors al 25% 
en homes i al 32% en dones (5).

L’absorciometria amb rajos X de doble energia (DEXA) és la mateixa 
tècnica que es fa servir per estudiar la densitat mineral òssia o densi-
tometria a l’osteoporosi. Es fan passar dos feixos de rajos X amb dos 
graus diferents d’energia a través del cos i aquests feixos pateixen una 
atenuació diferent quan travessen els diferents teixits de l’organisme, 
i a partir d’aquestes dades obtenim imatges que es poden processar de 
manera quantitativa. La DEXA és el procediment estàndard per saber 
on s’acumula el greix corporal. Hi ha paràmetres rellevants com el 
lloc d’acumulació del greix, que, si s’acumula de forma subcutània 
o de forma visceral, les conseqüències per a la salut són diferents. 
La DEXA estudia la composició corporal donant dades de la massa 
de teixit adipós, la massa òssia i la massa magra. Si mirem la massa 
de teixit adipós a la zona del melic (vèrtebres L2-L4), es relaciona 
bastant bé amb el teixit adipós intraabdominal o visceral, que és el 
responsable de les complicacions de l’obesitat (5).

Si estudiem l’obesitat des del punt de vista de la fisicoquímica, molts 
experts consideren l’obesitat un desequilibri entre l’energia que s’in-
gereix en comparació amb l’energia que es gasta, i l’excés d’energia 
queda emmagatzemat amb forma de teixit adipós (6). Les lleis de 
la termodinàmica mal aplicades ajuden a confondre el problema. El 
divulgador científic enginyer aeroespacial Gary Taubes ho explica al 
seu llibre The Case Against Sugar, que ens ajuda a comprendre els er-
rors de concepte que hi ha a la frase “menja menys i mou-te més” (7).
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La primera llei de la termodinàmica fixa que l’energia ni es crea ni 
es destrueix. Això és una llei de l’univers que s’aplica de la mateixa 
manera a un motor, un ésser viu o un estel. És universal i inviolable. 
És per això que molts autors afirmen que el balanç entre les calories 
ingerides i les calories gastades determina el nostre pes (8, 9, 10, 11, 
12 o 13). Segons aquests autors, el problema és molt simple: si tens 
un dèficit calòric, perds pes; si el balanç és positiu, guanyes pes. Tam-
bé afirmen que el balanç d’energia és una representació directa de la 
primera llei de la termodinàmica.

Això no es cert, la primera llei de la termodinàmica només constata 
que l’energia ni apareix ni desapareix. No explica les causes ni els 
mecanismes fisiològics, ni els límits d’aplicació. Si es tria el cos humà 
en el seu conjunt, no ens diu res de l’acumulació d’energia en un teixit 
concret, i és, per tant, inadequada per estudiar l’acumulació de trigli-
cèrids al teixit adipós, com tampoc no aporta res als motius pels quals 
ens creixen els cabells. En general, les lleis de la física no diuen com 
funcionen les coses de manera concreta, sinó més aviat especifiquen 
restriccions o limitacions.

No obstant això, a les recomanacions del control de pes continua 
dient-se: “Menja menys i mou-te més”. S’aplica la primera llei de la 
termodinàmica com si fos una equació: emmagatzematge d’energia 
igual a calories ingressades pels aliments menys calories consumi-
des, o, dit d’una altra manera, l’energia acumulada és igual a la di-
ferència entre l’energia entrant menys la sortint.

Des d’un punt de vista matemàtic, fer aquesta resta implica un error 
de base. La primera llei de la termodinàmica aplicada al cos humà és 
una equació amb molts paràmetres, en què cadascun dels termes pot 
estar influït per una infinitat d’altres paràmetres amb funcions expo-
nencials, logarítmiques, derivades o integrals. L’equilibri energètic és 
un mecanisme complex regulat de forma centralitzada pel cervell, a 
partir de senyals hormonals enviats al sistema gastrointestinal, pàn-
crees, teixit adipós o el mateix cervell, que s’integren per regular la 
gana i la despesa d’energia (14), és a dir, cadascun dels tres termes de 
l’equació està condicionat per multitud de factors, i fins i tot el mateix 
factor pot tenir a veure amb més d’un terme. Alguns autors han in-
tentat trobar una equació que s’hi aproximi, però encara hi ha moltes 
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incerteses. (Figura 1). (15).

Figura 1. Possible fórmula de conservació de la energia al cos humà segons Kevin (15). on ρC = 
4,18 kcal / g, ρF = 9,44 kcal / g i ρP = 4,7 kcal / g eren les densitats energètiques de carbohidrats, 
greixos i proteïnes, respectivament . MTG = 860 g/ mol i MFFA = 273 g / mol eren les masses 
moleculars dels triglicèrids i dels àcids grassos lliures, respectivament. L’eficiència de la lipogènesi 
de novo, DNL, es va representar com el paràmetre adimensional εd = 0,835, que és l’entalpia de 
combustió de 0,37 g de greix dividida per l’entalpia de combustió del 1 g de glucosa utilitzat per 
produir el greix). L’eficiència de la cetogènesi, KTG, es va representar amb el paràmetre εk = 0,81, 
calculat com l’entalpia de combustió de 4,5 mol d’acetoacetat dividida per l’entalpia de combustió 
d’1 mol d’àcid esteàric utilitzat per produir les cetones. Quan augmenta la taxa cetogènica, les ceto-
nes s’excreten per l’orina a la velocitat KUexcr. Les taxes d’aportació de macronutrients CI i FI es 
refereixen a la ingesta d’energia digestible de carbohidrats i greixos, respectivament, mentre que la 
PI es refereix a la ingesta d’energia digestible de proteïnes corregides per a la formació obligatòria 
d’amoníac amb metabolisme proteic. El cost energètic de la ureagènesi es comptabilitza per separat, 
i les taxes d’oxidació CarbOx, FatOx i ProtOx se sumen al TEE, menys la petita quantitat de calor 
produïda a través del flux a través de vies cetogèniques i lipogèniques (15).

A part de l’error matemàtic, intentem analitzar uns altres motius que 
tampoc no fan útil l’equació de la primera llei de la termodinàmica, 
perquè, de fet, el concepte de les calories és més propi de la física que 
de la biologia.

Mirant el primer terme de la “resta” com a model de l’obesitat, el de 
les calories ingressades pels aliments molts autors l’obtenen assumint 
que l’energia potencial present als enllaços dels aliments es pot me-
surar exactament per calorimetria. La calorimetria és una tècnica amb 
la qual col·loquem l’aliment, l’escalfem i mesurem les calories que 
obtenim quan se’n fa la combustió. Així, podem imaginar que dos 
entrepans de pernil amb 1/4 de kg de pa i 200 g de pernil cadascun 
aporten en total 1.900 kcal (16).



21

El segon terme de la “resta”, les calories consumides també segons 
molts autors, té un suposat valor conegut. És molt comú parlar del 
metabolisme basal com les calories que consumeix una persona en 
repòs. Es pot calcular mitjançant la fórmula de Harris Benedict (17). 
En homes la tassa metabòlica basal es calcularia com a TMB = 66,5 
+ (13.8 x pes en kg) + (5 x alçada en cm) - (6.8 x edat en anys) i en 
dones seria una fórmula similar. Per calcular les calories consumides, 
a la taxa metabòlica basal s’hi sumaria l’exercici mesurat en calories 
tal com les mesura una bicicleta d’un gimnàs o multiplicant les calo-
ries que comporta fer un tipus o un altre d’exercici multiplicat pels 
minuts, fent servir com a mètode de mesura el nombre de METs o 
múltiples del metabolisme basal que costa desenvolupar-lo (18). Per 
exemple, si tenim una vida sedentària i afegim un passeig diari de 2 
hores a 2 MET i el nostre metabolisme basal és de 1.500 kcal, amb 
l’exercici augmentem 125 kcal extra per hora al metabolisme diari i, 
per tant, aquell dia hem consumit 1.750 kcal/dia.

Si assignem un valor al paràmetre de calories ingressades i un valor a 
les calories consumides, en el nostre cas 1.900 kcal/dia i 1.750 kcal/
dia, llavors quan apliquem la “resta”, per força es produirà una acu-
mulació d’energia amb forma de greix, que en el nostre cas serà de 
150 kcal/dia i, per tant, després d’un mes de fer el mateix cada dia ens 
haurem engreixat 1/2 kg, que correspon exactament a l’acumulació de 
4.500 kcal, i ho sabem perquè fent la combustió de ½ kg de greix en 
un calorímetre obtenim la mesura de 4.500 kcal.

Això no és tan senzill, l’absorció d’aliments és un procés complex 
en què diferents nutrients tenen un impacte totalment diferent, tant 
hormonal com a les vies metabòliques, les quals són més o menys 
eficients en les seves reaccions, i la qual cosa comporta una menor o 
major pèrdua d’energia amb forma de calor. La glucosa és el combus-
tible bàsic però es pot obtenir energia dels greixos i de les proteïnes, 
amb rendiments diferents, mitjançant una sèrie d’oxidacions graduals 
regulades per activitats enzimàtiques, com el cicle de Krebs, en què 
s’alliberen gradualment petites unitats d’energia que són capturades 
amb forma d’adenosina trifosfat (ATP). L’ATP funciona com la unitat 
d’energia i la seva missió és subministrar energia quan s’hidrolitza a 
adenosina difosfat (ADP). Llavors l’energia alliberada de la ruptura 
de l’enllaç fosfat serveix per a obtenir energia química per a la síntesi 
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de macromolècules, transport a través de les membranes, treball me-
cànic com la contracció muscular, etc.

Les nostres cèl·lules tenen la capacitat de mantenir un flux adequat 
d’ATP per desenvolupar les seves funcions, i regulen quina proporció 
de l’energia present al menjar és aprofitada i quina és rebutjada amb 
forma de calor. Seria com la tasca d’un regulador de tensió: a la sor-
tida del regulador s’obté una tensió estable que seria la concentració 
intracel·lular d’ATP, a pesar de les fluctuacions a l’entrada, que són 
l’energia procedent de la glucosa i el greix corporal.

La segona llei de la termodinàmica ens indica que l’entropia sempre 
augmenta. Aquesta llei el que ens diu és que hi haurà pèrdua d’energia 
en qualsevol procés que faci el nostre cos, i l’energia que finalment 
s’extregui del menjar dependrà del camí metabòlic concret fet servir. 
L’eficiència és variable i depèn del metabolisme, és a dir, gran part 
de l’energia dels aliments es perd i no s’acumula. S’estima que de 
l’energia derivada de l’alimentació, un 50% es pot arribar a perdre 
amb forma de calor, d’un 5 a un 10% es consumeix durant la digestió 
i absorció, i d’un 25 a un 40% es converteix en ATP. És a dir, el nostre 
organisme té una eficiència energètica del 25 al 40%. (19).

Sabem que un adult sa manté un pes pràcticament constant durant 
llargs períodes de temps, encara que tingui considerables variacions 
en la quantitat de menjar o els nivells d’activitat física (20). Menjar 
de més quan es té gana no necessàriament porta al sobrepès, ni tenir 
poca gana porta a aprimar. El nostre metabolisme té una flexibilitat 
considerable i el menjar que excedeix de les necessitats immediates 
pot ser simplement dissipat amb forma de calor. Ho anirem veient.

Per acabar amb la termodinàmica cal recordar que el terme emma-
gatzematge d’energia en la nostra equació en realitat no és un terme 
passiu que depèn de la resta entre les calories ingerides menys les 
consumides (21). D’entrada podríem desglossar-lo en dos termes, el 
primer seria l’energia acumulada en el teixit adipós i, el segon, l’ener-
gia acumulada en altres formats, per exemple el creixement del teixit 
muscular. Com que el greix és el teixit que té la funció d’emmagatze-
mar l’energia, s’ha assumit que altres teixits no intervenen en l’excés 
d’energia que pugui aparèixer, la qual cosa és un error. La quantitat de 
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triglicèrids acumulats al teixit adipós pot variar en resposta a estímuls 
fisiològics o hormonals, vegem-ho amb més detall.

Quan estudiem l’obesitat des del punt de vista de la bioquímica i la fi-
siologia, el nostre cos obté tot el que necessita per funcionar mitjançant 
els nutrients, que els obtenim amb els aliments i que es poden classifi-
car en macronutrients, com les proteïnes, hidrats de carboni i greixos, 
i en micronutrients, com les vitamines i minerals. Molts processos re-
quereixen vitamines, com la visió, que necessita la vitamina A, i els 
minerals són també fonamentals per a múltiples processos cel·lulars i 
per als nostres sistemes corporals, per exemple, el calci forma part dels 
ossos o el magnesi és necessari per a la contracció muscular (22).

Els hidrats de carboni sobretot es caracteritzen perquè són la primera 
font d’energia que fa servir el nostre cos, i molts experts afirmen que 
haurien de representar aproximadament el 55% de les calories ingeri-
des (23). Són digerits amb forma de monosacàrids i passen a la sang 
des dels enteròcits per la vena porta i, posteriorment, al fetge, d’on 
poden ser transportats com a glucosa a totes les cèl·lules de l’orga-
nisme perquè sigui metabolitzada i produeixi ATP. Quan el pàncrees 
detecta un nivell elevat de glucosa secreta insulina. La insulina és 
necessària per a la incorporació de la glucosa a les cèl·lules.

La glucosa és la font principal d’energia de l’organisme, per la qual 
cosa hi ha una regulació hormonal dels nivells sanguinis, essent la 
insulina i el glucagó les principals hormones responsables, encara 
que els glucocorticoides, l’hormona del creixement, l’adrenalina o les 
hormones tiroides també hi estan implicats en menor mesura (24).

Les proteïnes són molt importants, perquè molts processos del nos-
tre cos les fan servir, per exemple per formar teixits, però també es 
poden fer servir com a font d’energia com a última opció en cas que 
no se’n pugui extreure dels hidrats de carboni o dels greixos. També 
participen en la formació dels músculs i d’altres sistemes. Els adults 
necessiten consumir un mínim de 60 g de proteïna al dia, que sol re-
presentar del 10 al 15% del total de calories (25).

Els greixos també són indispensables. Les nostres cèl·lules es man-
tenen pels lípids de la seva membrana, però també moltes vitamines 
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contenen lípids a la seva estructura química i moltes hormones es-
sencials per al nostre organisme tenen lípids a la seva composició. 
Els greixos són també una font d’energia que s’utilitza després de 
fer servir els hidrats de carboni. És per això que el nostre cos emma-
gatzema greixos, per si gastem més energia de la que ens aporten els 
carbohidrats. Els experts solen recomanar que la ingesta de greixos 
estigui al voltant del 30% del total de calories diàries (25).

El teixit adipós es considera a l’actualitat un òrgan dintre del sistema 
endocrí, capaç de secretar diverses substàncies que estan relaciona-
des directament amb l’aparició de la obesitat. És la principal reserva 
energètica de l’organisme i la seva unitat funcional és l’adipòcit (25).

Els triglicèrids són molècules complexes compostes d’àcids grassos 
i glicerol. Són la font més lenta, però també a la vegada la més efici-
ent per emmagatzemar energia. És per això que el nostre organisme 
aprofita aquesta eficiència per emmagatzemar l’energia amb forma 
de triglicèrids. El cos acumula els excessos de triglicèrids amb forma 
d’adipòcits al greix subcutani, visceral, o fins i tot dins d’alguns òr-
gans com el fetge o els vasos sanguinis.

Més del 95% dels lípids de la dieta són triglicèrids, el 5% restant són 
fosfolípids, àcids grassos lliures (AGL), colesterol i vitamines lipo-
solubles. Aquests lípids de la dieta es converteixen, per a la digestió, 
en monoglicèrids, àcids grassos lliures i colesterol. Un cop absorbits 
als enteròcits, allà es tornen a constituir triglicèrids i s’enganxen amb 
colesterol per formar quilomicrons (26).

Els quilomicrons transporten els triglicèrids i el colesterol des de l’en-
teròcit a través dels vasos limfàtics cap a la circulació. Del torrent 
sanguini, quan arriben als capil·lars dels teixits adipós i muscular, 
s’activa la lipoproteïna lipasa endotelial (LPL), que converteix el 90% 
dels triglicèrids dels quilomicrons de nou en àcids grassos i glicerol, 
molècules que són absorbides pels adipòcits i les cèl·lules musculars 
per emmagatzemar-les o per convertir-les en energia. Hi ha part dels 
triglicèrids degradats per la acció de la LPL que no acaben entrant als 
teixits sinó que es queden al plasma com a àcids grassos lliures, més 
o menys al voltant de la meitat. Els residus de quilomicrons rics en 
colesterol tornen al fetge, on s’eliminen (27).
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També tenim un altre tipus de transportador de greix, les lipoproteï-
nes de molt baixa densitat (VLDL), sintetitzades pel fetge, que també 
transporten triglicèrids i colesterol als teixits perifèrics. La VLDL és 
la molècula a través de la qual el fetge fa circular l’excés de triglicè-
rids que circulen en plasma com els àcids grassos lliures o els residus 
de quilomicrons. Quan arriba als endotelis la LPL actua també sobre 
la VLDL perquè degradi els triglicèrids a àcids grassos lliures i gli-
cerol, que s’incorporen a les cèl·lules. Quan es degraden les VLDL, 
la LPL les converteix en lipoproteïnes LDL. Les LDL s’encarreguen 
d’entregar el colesterol hepàtic als teixits perifèrics per formar, per 
exemple, membranes cel·lulars. Finalment les lipoproteïnes d’alta 
densitat (HDL) són inicialment lipoproteïnes sense colesterol, que se 
sintetitzen als eritròcits i al fetge, amb la funció d’obtenir coleste-
rol dels teixits perifèrics i d’altres lipoproteïnes i transportar-lo cap a 
llocs que el necessiten i al fetge perquè s’eliminin. El risc cardiovas-
cular es mesura actualment pels nivells elevats de LDL, però la LDL 
per se no és dolenta, sinó la LDL oxidada, el risc cardiovascular és un 
aspecte força complex encara en estudi (28).

Quan mengem el primer que succeeix és que, per una banda, arriben 
a la sang les lipoproteïnes procedents del menjar i del fetge (quilomi-
crons i VLDL) i, a més, es produeix una elevació de la glucèmia, i ja 
hem assenyalat que llavors el pàncrees segrega insulina, que a més de 
promoure l’entrada de glucosa a les cèl·lules inhibeix la degradació 
de glucogen, greixos i proteïnes, i estimula el procés d’emmagatze-
matge d’energia mitjançant la síntesi de glucogen, greixos i proteïnes.

Els àcids grassos estan contínuament entrant i sortint dels adipòcits i 
navegant pel torrent sanguini. El fet que entrin en un adipòcit i s’hi 
acumulin no depèn simplement del fet que es mengi massa. Aquest 
procés està regulat per diverses hormones i enzims que li diuen al cos 
quant de greix necessita, i on i quan el pot acumular. Hi ha moltes hor-
mones, enzims i proteïnes que hi intervenen, però hi ha una hormona 
amb un paper fonamental, que és la insulina.

La insulina regula el funcionament de dos enzims molt importants 
en aquest procés: la lipoproteïna lipasa (LPL) i la lipasa sensible a 
hormones (HSL).
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Ja hem assenyalat que la LPL és un enzim situat a la membrana cel-
lular i s’encarrega d’atraure els àcids grassos lliures al torrent sangui-
ni i introduir-los a les cèl·lules. Si la LPL és en una cèl·lula adiposa, 
hi introduirà els àcids grassos per acumular-los formant triglicèrids, 
però, si la LPL és a la membrana d’una cèl·lula muscular, introdui-
rà els àcids grassos al múscul, que els oxidaran per generar energia 
(29,30).

La insulina actua inhibint l’activitat de la LPL en les cèl·lules mus-
culars i augmentant la seva activitat als adipòcits (31). Per tant, quan 
la insulina està elevada en sang, els àcids grassos s’acumularan com 
a triglicèrids en les cèl·lules de greix i no s’utilitzaran com a com-
bustible al múscul. A més, quan els adipòcits estan plens la insulina 
promou la formació de nous adipòcits per poder acumular més greix, 
adipòcits que ja no es destruiran mai més (32).

La lipasa sensible a hormones (HSL), que es troba també a l’adipò-
cit, descompon els triglicèrids i allibera els àcids grassos al torrent 
sanguini. D’aquesta manera els àcids grassos poden entrar a les cèl-
lules musculars i fer- se servir com a combustible, però la insulina 
impedeix que l’HSL actuï per prioritzar el consum dels àcids grassos 
lliures, perquè quan s’acaba de menjar, el cos faci servir l’energia dels 
aliments que s’acaben d’ingerir (33). Així que mentre hi hagi insulina 
en sang els àcids grassos no podran sortir dels dipòsits de greix.

Fixin-se si és interessant, la insulina impedeix que els músculs uti-
litzin els àcids grassos com a combustible, emmagatzema els àcids 
grassos al teixit adipós, impedeix que tornin a sortir al torrent san-
guini i fa créixer nous adipòcits quan aquests es troben plens d’àcids 
grassos (33).

L’exercici de força augmenta l’expressió de les LPL del teixit mus-
cular, i d’aquesta manera facilita l’entrada d’àcids grassos a l’interior 
d’aquestes cèl·lules (34). A més, si la persona fa exercici de mane-
ra regular, el seu múscul té la capacitat d’aprofitar més els nivells 
d’àcids grassos en sang, efecte que es coneix per flexibilitat metabòli-
ca. Aquesta persona té el múscul preparat per utilitzar i gestionar més 
bé l’energia disponible dels àcids grassos, a més de la del glucogen 
pel fet de fer exercici de manera regular (34).
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Les concentracions d’àcids grassos lliures resten relativament esta-
bles en sang. A banda de l’emmagatzematge al teixit adipós per efecte 
de la insulina, tenim més maneres de reduir-ne la concentració en 
sang. Per una banda, tenim un tipus diferent de teixit adipós anomenat 
teixit adipós marró, el qual juntament amb el teixit muscular s’encar-
rega de retirar àcids grassos lliures per convertir-los en calor, mentre 
que, per una altra banda, el fetge també recicla àcids grassos lliures i 
lipoproteïnes i carrega noves unitats de VLDL (35).

Hem dit que el teixit muscular detecta i dissipa amb forma de calor 
l’excés d’àcids grassos en la sang, i ho fa a través d’unes proteïnes 
anomenades proteïnes desacobladores. Al teixit muscular, una part 
dels àcids grassos seran oxidats per formar ATP, per fer els desplaça-
ments de l’actina sobre la miosina, però una altra part serà dissipada 
amb forma de calor per aquestes proteïnes sense generar ATP (36). 
Amb el menjar alt en greix es produeix una activació més gran de les 
proteïnes desacobladores, però cal tenir en compte que una persona 
que no tingui al seu múscul gran contingut de proteïnes desacobla-
dores podria tenir menys despesa energètica que una altra, a igualtat 
d’activitat física, la qual cosa podria explicar que la mateixa dieta si-
gui més engreixant per a algunes persones. En aquelles persones que 
el seu múscul no pugui perdre amb forma de calor l’excés de greix, 
aquest greix continuarà en part a la sang la pròxima vegada que hi 
hagi una pujada d’insulina, per la qual cosa és raonable pensar que 
una part acabi entrant al teixit adipós, es a dir, pot no ser una bona 
idea una dieta alta en greix i poca activitat física (37).

Hi ha moltes altres hormones que hi intervenen, però ens interessa 
particularment l’elevació crònica dels nivells de cortisol, que solen 
estar associats a l’estrès mantingut, i que està relacionada amb l’aug-
ment d’adipòcits al tronc (38). És conegut que els adipòcits tenen 
receptors per als glucocorticoides, que poden fomentar l’acumulació 
de greix corporal mitjançant una reducció de la lipòlisi intracel·lular.

En un supòsit d’estil de vida saludable, tot el que acabem d’expli-
car no implicaria cap problema. Al llarg del dia hi haurà moments, 
especialment després dels menjars, en què el cos acumularà greix i 
moments en els quals el cos alliberarà aquestes reserves i les farà 
servir com a combustible, per exemple, desenvolupant activitat física 
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o durant la nit. Si aquests dos processos estan ben equilibrats, al final 
del dia no s’acumula ni es perd greix.

Però habitualment ens trobem que aquesta balança està desequilibra-
da i que el nostre cos es passa gran part del dia a la fase d’emmagat-
zematge. El resultat és un excés d’acumulació de greix i una dificultat 
per obtenir energia per culpa d’aquest fet. Aquest desequilibri es pot 
produir per genètica, per l’edat, per l’excés d’alguns aliments, per 
dormir poc, per estrès, per manca d’exercici, per desequilibris hormo-
nals, per manca de vitamines com la D3 o per trobar-nos amb subs-
tàncies que provoquen aquest desequilibri per si soles, anomenades 
disruptors hormonals, com el bisfenol A (39,40).

Per tant, a la primera fase de tractament de l’excés de pes ens hem de 
basar en la dieta, l’exercici i les modificacions de la conducta destina-
des a reduir l’estrès (2).

Respecte a quina seria la dieta recomanable, governs i institucions 
han fet, des de fa anys, recomanacions sobre l’alimentació saludable i 
la composició de la dieta saludable, però cal destacar que el 1977 uns 
experts del Departament d’Agricultura dels EUA van establir unes 
directrius al congrés americà, que deien que s’havien de reduir els 
greixos i augmentar el consum de cereals (41), i amb aquestes direc-
trius el 1992 es va crear la famosa piràmide dels aliments (42).

La piràmide dels aliments era un gràfic que indicava de forma senzilla 
els tipus d’aliments que eren necessaris per portar una dieta equilibra-
da i la freqüència de consum més recomanable. Els grups alimenta-
ris que figuraven a la part baixa representaven els aliments que calia 
prendre amb més abundància, mentre que segons s’anava pujant la 
piràmide la seva ingesta havia de ser en menor grau. Els aliments 
representats a la punta de la piràmide havien de ser ingerits només 
ocasionalment, on hi havia els greixos, l’oli i els dolços, i a la base, el 
pa, els cereals, l’arròs i la pasta. (Figura 2).
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Figura 2. Piràmide americana dels aliments del any 1992 (42)

El 1995 el govern americà va actualitzar la piràmide amb “My Pyra-
mid” (la meva piràmide). Aquesta nova piràmide tenia franges verti-
cals enlloc d’horitzontals i sis colors diferents per representar grups 
i tipus d’aliments. Les bandes eren més amples per als aliments que 
s’havien de consumir més, com ara farines de cereals, hortalisses, 
productes lactis i fruita, i més estretes per a aliments que s’havien de 
consumir menys, com ara la carn (Figura 3) (43).
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Figura 3. Segona versió de la piràmide americana dels aliments MyPyramid.gov. (43)

El 2011, de la mà de Michelle Obama, s’arriba a l’opció actual: “My 
Plate” (el meu plat). Els americans van abandonar la piràmide per 
passar a un format de plat amb diferents espais per a cada un dels 
grups alimentaris. Es van eliminar així les recomanacions de consum 
setmanal per passar als suggeriments de consum per àpat. El plat té 
quatre parts: verdura, cereals, fruita i proteïnes, i es recomanen també 
unes postres làctiques (Figura 4) (44).

Figura 4. MyPlate (44)
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En el nostre entorn, la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària 
(SENC) va presentar una guia d’alimentació saludable amb una nova 
piràmide on es barregen recomanacions alimentàries similars i s’hi 
afegeixen recomanacions d’activitat física i consum d’aigua (Figura 
5) (45).

Figura 5. Piràmide dels aliments de la SENC (45)



Quan hi ha un excés de pes se solen fer recomanacions addicionals. 
Les dietes hipocalòriques més habituals solen mantenir la mateixa 
composició d’aliments, però es calculen les proporcions amb un dèfi-
cit de 600 kcal/dia, i condueixen a bons resultats inicials, però són les 
més preocupants des del nostre punt de vista, atès que sol aparèixer 
el conegut efecte rebot (46,47) (Figura 6). En experiments portats a 
terme, sembla que el cos es defensa contra la restricció calòrica aug-
mentant la seva eficiència, és a dir, aconsegueix fer el mateix exercici 
físic amb menys despesa energètica i, a més, potenciant l’acumulació 
de greix. En un cas típic de dieta hipocalòrica, es perden uns 8 kg en 4 
mesos, però les cèl·lules del teixit adipós no es destrueixen per efecte 
de la dieta, simplement redueixen la mida i des de llavors tenen la ten-
dència a recuperar el seu volum natural per recuperar el greix perdut. 
A partir d’aquest moment, fins i tot mantenint la mateixa dieta, el cos 
és capaç de desenvolupar les seves funcions amb 5 g menys de greix 
al dia, els quals emmagatzema, segurament, en previsió de futures 
restriccions, la qual cosa fa recuperar uns 2 kg a l’any. Per tant, en 4 
anys tornem al punt de partida o fins i tot es pot guanyar pes, i això 
s’explica perquè després de la restricció calòrica la LPL, d’alguna 
manera, respon millor a les pujades d’insulina, encara que es mantin-
gui la dieta (48,49,50).

Figura 6. Representació del efecte rebot al estudi Weight loss with self-help compared with 
a structured commercial program: a randomized trial (48)
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A partir dels anys setanta va arribar la revolució del Dr. Atkins (51), 
que va identificar com a “enemic nutricional núm.1” el carbohidrat, 
quan fins llavors havia estat el greix perquè tenia un nombre més ele-
vat de quilocalories (90kcal /10g), en relació amb la proteïna (40kcal 
/10g) i el carbohidrat (40kcal /10g). En conseqüència, a la piràmide 
d’Atkins els aliments amb alt contingut de carbohidrats ocupen el lloc 
més alt, és a dir, són de consum molt ocasional (Figura 7). Aquesta 
dieta pretén que l’organisme consumeixi i cremi greix per obtenir 
energia. La dieta Atkins no ha estat mai considerada per nutricionistes 
com a saludable, però això no ha d’eclipsar el gran mèrit d’Atkins, 
que va ser centrar l’atenció en el carbohidrat.

Figura 7. Piràmide Atkins (51)
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La Dieta de Montignac també va ser revolucionària, es fonamentava 
en l’elecció dels aliments pel seu índex glucèmic més que pel seu 
contingut calòric, ja que considera que un excés d’aquests aliments 
feia pujar ràpidament la insulina i afavoria l’obesitat. Aquesta dieta 
classificava els aliments en “bons i dolents”(Figura 8). Els bons serien 
els de baix índex glucèmic, com la verdura o els cereals integrals, i 
els “dolents”, com les farines i els cereals refinats (52). Actualment ha 
perdut també rellevància perquè no és adequat fer llistes d’aliments 
bons i de dolents. També cal donar visibilitat al mèrit de la dieta Mon-
tignac perquè diferencia entre els carbohidrats els que fan pujar més o 
menys ràpidament la insulina i els seus efectes (53).

Figura 8. Selecció d’aliments del Mètode Montignac (52)

Per acabar, també ha pres rellevància l’estudi dels carbohidrats 
acel·lulars procedents de cereals tant integrals com no integrals. Els 
carbohidrats de la verdura es troben dins les cèl·lules acompanyats 
de fibra, greixos i proteïnes, i això endarrereix el pas a la sang, de 
manera que s’eviten altes pujades d’insulina, però quan parlem de 
cereals això no passa. Els cereals són herbes que no són comestibles 
i d’aquestes herbes s’extreuen les llavors, que tampoc no ho són. El 
que es consumeix és farina de llavors, i per poder-les consumir han 
de ser triturades, amb la qual cosa s’obté una pols, la farina, que fa 
molt ràpidament assimilables els hidrats de carboni. A partir de la fa-
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rina es creen els diferents aliments farinacis, com el pa o la pasta. A la 
natura no existien aliments amb carbohidrats tan ràpidament assimi-
lables, per tant, existeix la sospita que quan ingerim aquests aliments 
que fan pujar tan ràpidament la insulina el nostre cos es troba amb un 
cosa per a la qual no està preparat (54).

Les dietes ancestrals, que tenen algunes tribus no occidentalitzades, 
estan compostes per tubercles, fruita, verdura, fruita seca, carn, ous i 
peix amb baixes densitats de carbohidrats, i afavoreixen que la preva-
lença de l’obesitat sigui molt escassa. Quan aquestes tribus ancestrals 
occidentalitzen el menjar igualen les prevalences d’obesitat (55).

Uns altres autors desacrediten completament totes aquestes explicaci-
ons i les ridiculitzen anomenant-les dietes carbofòbiques, i les etique-
ten com a dietes miracle, junt amb d’altres dietes pintoresques (56). 
No obstant això, a partir de les dietes Atkins i Motignac s’observa 
que les recomanacions nutricionals coincideixen cada cop més perquè 
recomanen menys carbohidrats acel·lulars, amb baixa càrrega glucè-
mica i amb un percentatge bastant menor del 55-60%. Per exemple, 
la Piràmide LOGI, que les seves sigles corresponen a Low Glycemic 
and Insulinemic Diet (Figura 9) del Prof. Ludwig de la Universitat 
de Harvard (57), o les recomanacions de la Public Health Collabora-
tion (Figura 10) (58), una organització anglesa sense ànim de lucre 
que emet recomanacions en nutrició basades en l’evidència científica, 
suggereixen evitar menjar carbohidrats d’alta densitat, i recomanen 
prendre’ls de densitat inferior al 25%, que és el percentatge habitual a 
les dietes tradicionals. També des de 2008, les dietes baixes en hidrats 
de carboni han estat un dels patrons dietètics acceptats per l’American 
Diabetic Association (ADA), que també consta a l’actual document 
de consens conjunt de l’ADA i l’Associació Europea per a l’Estudi de 
Diabetis (EASD) (59, 60).
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Figura 9. Piràmide LOGI (59)
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Figura 10.  Esquema d’alimentació saludable segons la Public health collaboration (58)

Respecte a l’exercici físic, l’Associació Internacional per a l’Estudi 
de l’Obesitat recomana fer entre 45-60 minuts d’activitat física diària 
com una acció preventiva per evitar que la gent amb sobrepès pugui 
evolucionar cap a l’obesitat. També recomana per perdre pes i man-
tenir el pes perdut fer 60-90 min diaris d’activitat física d’intensitat 
moderada (2).
Nombrosos estudis han verificat que l’exercici aeròbic d’intensitat vi-
gorosa (6-8 MET) és més beneficiós que el d’intensitat moderada (4-6 
MET) o baixa (>3 MET), encara que el temps sigui equivalent, és a 
dir, un exercici d’1 hora a 2 METs és menys eficaç que un de 4 METs 
durant 25 minuts (61, 62 i 63).

Ja hem explicat el metabolisme dels greixos al teixit muscular i quins 
teixits i quines circumstàncies fan que les cèl·lules musculars siguin 
més eficients a l’hora d’eliminar triglicèrids amb forma de calor. És 
per això que les últimes recomanacions d’exercici físic vagin també 
en la direcció de recomanar l’entrenament de força, més que l’en-
trenament aeròbic. Es recomana fer almenys 2-3 vegades per setma-
na exercicis que englobin els grans grups musculars. La càrrega dels 
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exercicis ha de permetre fer de 8 a 15 repeticions fins a arribar a la 
zona propera a la fatiga en cada repetició (64).

Per al que sí que és útil l’exercici aeròbic de baixa intensitat és per al 
control de l’estrès, que és el tercer objectiu per al control de pes, per 
evitar pujades de cortisol, hormona que ja hem exposat que afavoreix 
la formació de greix abdominal.

Els passejos per controlar l’estrès formen part de les tècniques gene-
rals amb l’objectiu d’incrementar recursos personals per a fer front a 
l’estrès, de la mateixa manera que ho és l’entrenament en habilitats 
socials, distracció i bon humor (65).

Les tècniques de relaxació física es basen en el fet que hi ha una 
dependència entre la tensió fisiològica i la física o, dit d’una altra ma-
nera, que no es pot estar relaxat físicament i tens emocionalment. Per 
tant, les persones poden aprendre a reduir els seus nivells de tensió 
psicològica a través de la relaxació física. Si es relaxen els músculs 
que han acumulat tensió d’origen emocional, la ment es relaxarà tam-
bé, gràcies a la reducció de l’activitat del sistema nerviós autònom. 
Les tècniques de control de respiració es basen en el mateix prin-
cipi. Les situacions d’estrès provoquen habitualment una respiració 
ràpida i superficial. En aquestes tècniques, si facilitem a l’individu 
una forma més pausada de respirar, produirem efectes beneficiosos 
sobre l’estrès. Igualment, per controlar l’estrès, les tècniques basades 
en la meditació pretenen que la persona sigui capaç de desenvolupar, 
sistemàticament, una sèrie d’activitats que li permetin concentrar la 
seva atenció en aquestes activitats i desconnectar l’activitat mental 
quotidiana de l’individu d’aquelles coses que puguin resultar-li una 
font de estrès.

Addicionalment al tractament de primera línia del control de pes te-
nim els substituts (barretes i batuts) i els complements alimentaris. 
Els substituts solen tenir 200 kcal amb percentatge alt de fibra i ser-
veixen com a alternativa a un àpat (66).

Els complements, tot i tenir poca evidència científica darrere, a priori 
tenen diferents accions terapèutiques, per exemple: saciants (dismi-
nueixen o endarrereixen l’absorció dels nutrients, són reductors de la 
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gana), inhibidors de la lipogènesi i termogènics. Dintre els comple-
ments ens crida l’atenció els que porten fibra soluble, com el gluco-
manà i el plantago ovata, ja que, a banda de tenir un efecte saciant, 
retarden l’absorció dels nutrients. Per tant, en el cas dels hidrats de 
carboni, ajudaran que no es produeixin els pics d’insulina que hem 
explicat, que, a més, són causa del fet que s’acumuli greix al teixit 
adipós (67). Per una altra banda, cada cop existeix més evidència 
també del paper que la microbiota intestinal pot exercir sobre l’estat 
nutricional. Cal començar a considerar que modular la composició de 
la microbiota mitjançant probiòtics pot ser un tractament adequat per 
a l’excés de pes (68).

El tractament amb fàrmacs es pot considerar un tractament de segona 
línia si el tractament de canvis d’estils de vida no proporciona prou 
beneficis a les persones amb un IMC més gran de 30 o de 27 amb 
complicacions relacionades amb l’obesitat. Alguns dels medicaments 
aprovats per al control de pes poden actuar directament sobre el siste-
ma nerviós central, perquè indueixen a la pèrdua de pes mitjançant la 
reducció de la gana, o actuar de manera perifèrica i induir a la pèrdua 
de pes per interferir amb l’absorció del sistema gastrointestinal.

L’Orlistat és un medicament que bloqueja l’absorció dels greixos. No 
necessita prescripció mèdica per a la dosi més habitual de 60 mg/3 
cops al dia i produeix una pèrdua d’uns 3 kg. Els efectes secundaris 
més habituals es relacionen amb el seu mecanisme d’acció: diarrees i 
pèrdua de vitamines (69).
El Bupropion/Naltrexona (BN) és una combinació de dos fàrmacs, 
que un d’aquests es coneix pel tractament de la deshabituació tabàqui-
ca i l’altre és un antagonista opiaci (N), i exerceixen accions comple-
mentàries sobre el Sistema Nerviós Central. Així, redueixen la gana, 
la conducta alimentària compulsiva i la sensació agradable del men-
jar. Veient el mecanisme d’acció i els possibles efectes secundaris, és 
fàcil deduir que el seu ús sigui residual (70).

La liraglutida és un anàleg de la incretina GLP-1, que s’allibera a les 
cèl·lules intestinals després de la ingesta d’aliments. És un fàrmac 
d’ús habitual al tractament de la diabetis, i és la dosi de 3 mg/dia la 
que es fa servir per al tractament de l’obesitat. La liraglutida exer-
ceix una acció anorexígena al nivell hipotalàmic i al mateix temps 
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produeix un retard moderat del buidament gàstric, la qual cosa dona 
sensació de sacietat (71).

L’efecte d’aquests medicaments no dista gaire del de tenir una dieta 
hipocalòrica, per la qual cosa és previsible, i així sembla que succe-
eix, que després d’un temps el cos recupera parcialment el pes inicial.

La liposucció i d’altres tècniques de remodelatge corporal no invasi-
ves són tècniques de segona elecció que aporten l’avantatge que les 
cèl·lules de greix eliminades ja no es reprodueixen, per la qual cosa 
el resultat obtingut és permanent. Són tècniques per a zones localit-
zades, no són tècniques per usar en obesitat visceral ni en adipositat 
generalitzada (72, 73).

La cirurgia bariàtrica més habitual es el by-pass gàstric, que és una 
tècnica en la qual es redueix la mida útil de l’estómac, en què es deixa 
només una petita part i se secciona la part inicial de l’intestí prim. 
Amb això es redueix la capacitat gàstrica i s’interromp l’absorció 
dels nutrients. És una intervenció de tercera línia per al tractament de 
l’obesitat, que és recomanada en persones amb un IMC superior a 40 
o de 35 amb comorbiditats. Els dèficits vitamínics són molt freqüents 
després d’una cirurgia bariàtrica i s’han d’anar descartant mitjançant 
anàlisis periòdiques (74).

Per acabar, hem de reconèixer que aconseguir aprimar-se a llarg ter-
mini fent dieta i exercici és infreqüent i per a algunes persones pot 
ser gairebé impossible. Tampoc els tractaments farmacològics o qui-
rúrgics no són encara una bona opció. La realitat és que actualment 
encara no sabem com es pot vèncer l’obesitat, i el que sí que sabem és 
que l’obesitat es pot prevenir (75).

No ens engreixem perquè la ingesta superi la despesa energètica, 
ens engreixem quan hi ha canvis fisiològics hormonals o de regula-
ció de receptors hormonals que produeixen l’acumulació de greix, 
i aquests canvis depenen de múltiples factors principalment pel re-
partiment de macronutrients i per aliments concrets, però també per 
productes químics, estrès, toxines, descans insuficient, estat de salut 
de la persona, etc.
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Mentre no apareguin tractaments més efectius, cal centrar-nos en una 
alimentació amb menjar poc processat, amb pocs hidrats de carboni 
d’absorció ràpida, exercici físic regular com més intens millor i con-
trol de l’estrès, dintre del que es pugui, atesa la situació que ens ha 
tocat viure.

Moltes gràcies per la vostra atenció.
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