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Conèixer la relació entre capacitat aeròbica, força 
muscular i factors de risc de malaltia cardiovascular 
en nens i adolescents és d’interès científic i sanitari. 
A més a més, per poder interpretar d’una manera 
més precisa aquestes associacions cal disposar d’una 
metodologia senzilla i fiable. Això pot ajudar a crear 
estratègies de prevenció primària des de les edats més 
primerenques.

L’objectiu general d’aquesta memòria de Tesi Doctoral 
és estudiar la relació entre condició física (especialment 
capacitat aeròbica i força muscular) i factors de risc de 
malaltia cardiovascular en joves, i també desenvolupar 
nous mètodes d’estimació de la capacitat aeròbica i la força 
muscular en adolescents.

Un total de 873 nens de 9 a 10 anys i 971 adolescents de 
12 a 19 anys conformen les poblacions que han participat 
en els tres estudis de cohorts inclosos en la nostra memòria 

de Tesi: L’estudi AVENA (Alimentació i Valoració de l’Estat 
Nutricional dels Adolescents Espanyols), l’EYHS (European 
Youth Heart Study), i l’estudi HELENA (Healthy Lifestyle in 
Europe by Nutrition in Adolescence).

Els principals resultats de la memòria de Tesi sug-
gereixen que: a) La condició física es relaciona amb 
paràmetres de salut en nens i adolescents. b) La ca-
pacitat aeròbica s’associa inversament amb factors 
tradicionals de malaltia cardiovascular en nens de 
9 a 10 anys. c) La capacitat aeròbica s’associa amb 
un factor novell de malaltia cardiovascular, com ara 
l’homocisteïna en nenes adolescents, i això després 
d’ajustar per diferents variables de confusió inclosa 
el genotip MTHFR 677C>T. d). La força muscular 
s’associa a proteïnes d’inflamació aguda, com ara la 
proteïna C, reactiva en adolescents. e) S’ha desenvo-
lupat i validat una nova fórmula d’estimació del con-

sum màxim d’oxigen a partir del resultat obtingut en 
el test d’anada i tornada de 20 metres, el sexe, l’edat, 
el pes i la talla de l’adolescent. f) Hi ha una mida de 
presa òptima que hauria de ser ajustada al dinamò-
metre quan s’avaluï la força de prensió manual en 
adolescents. 

Els resultats d’aquesta memòria de Tesi mostren 
que la condició física en general i la capacitat aerò-
bica i la força muscular en particular, constitueixen 
un important marcador de salut en joves, igual 
com ja s’havia mostrat en adults. Aquestes dades 
confirmen la necessitat d’incloure aquest tipus de 
mesuraments en els sistemes educatius i de salut 
pública. El desenvolupament de nous mètodes 
d’avaluació de la condició física per ser aplicats 
en estudis epidemiològics ajudarà a millorar-ne la 
qualitat i el rigor. 

La condició física com a determinant de salut en persones joves

Paraules clau:  Adolescents, Salut, Capacitat aeròbica, Força muscular, Factors de risc de malaltia cardiovascular.

La pràctica d’activitat física és un dels hàbits saludables 
més recomanats per nombrosos experts. D’altra banda, 
el començament dels estudis universitaris coincideix, en 
molts casos, amb l’inici del sedentarisme. En aquest estudi 
pretenem de conèixer i analitzar els hàbits de pràctica es-
portiva i relacionar-los amb els estils de vida de l’alumnat 
de la Universitat de Huelva.

Per obtenir dades d’aquesta població d’estudi hem disse-
nyat un qüestionari que recull aspectes com ara: dades iden-
tificatives, gestió esportiva universitària, pràctica d’activitat 
física, aspectes psicosocials de la pràctica d’activitat fisi-
coesportiva, influència de l’educació física escolar, temps 
lliure, i hàbits saludables. Per al disseny d’aquest instrument 
hem utilitzat una tècnica de consulta a experts anomenada 
mètode Delphi. Abans d’administrar-lo a tota la Universitat, 
per tal d’assegurar-ne la validesa, vam realitzar un estudi 

pilot a la Facultat de Ciències de l’Educació. Un cop corregit 
es va aplicar a la mostra representativa dels universitaris. 
Posteriorment, amb la finalitat d’aprofundir sobre aquestes 
dades, es van dissenyar i es van aplicar unes entrevistes en 
forma d’històries de vida a quatre alumnes amb diferents 
perfils, per tal d’ampliar la informació sobre els seus hàbits 
de pràctica d’activitat física. A continuació, es van comparar 
les dades obtingudes amb tots dos instruments.

Entre els resultats obtinguts del qüestionari podem des-
tacar que, el 41,9 % de l’alumnat practica activitat física, 
encara que amb una freqüència d’almenys tres dies per 
setmana es redueix al 23,7 %; els homes són més actius 
que les dones. Els que practiquen activitat física tenen 
millor autopercepció de la pròpia salut, organitzen millor 
el seu temps lliure, i tenen millors hàbits d’alimentació. 
Quant a la forma de pràctica, prefereixen realitzar activitat 

física no reglada, i acompanyats, principalment pels amics. 
Els alumnes que treballen i els que tenen més diners són 
més actius. L’abandonament de la pràctica d’activitat física 
coincideix amb l’entrada a la Universitat. El motiu principal 
pel qual abandonen o pel qual no practiquen és per no te-
nir temps. D’altra banda, la raó més important per la qual 
realitzen activitat física és “per fer exercici”. Les alumnes 
entrevistades coincideixen en els resultats obtinguts del 
qüestionari, però permeten d’aprofundir en les circums-
tàncies que han envoltat la seva vida en els moments clau 
en què han practicat o no activitat física. A tall d’exemple 
podem destacar la influència que la família ha tingut so-
bre elles, perquè practiquin o no practiquin activitat física. 
Finalment, amb aquestes dades hem plantejat un seguit 
d’implicacions amb què es podrien millorar els hàbits de 
pràctica d’activitat física de l’alumnat universitari.
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