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Hàbits alimentaris i ingesta de nutrients a Andorra 
Durant el període de temps 2004-2005 es va dur a terme
una enquesta nutricional per avaluar el consum d’ali-
ments, energia i nutrients de la població d’Andorra.

Enquesta nutricional d’Andorra
Des del març del 2004 fins al març del 2005 es duu a
terme un estudi tranversal poblacional amb una mos-
tra representativa de la població formada per 900 indi-
vidus (430 homes i 470 dones) d’edats compreses
entre 12 i 75 anys. Tota la mostra se sotmet a un recor-
datori del consum d’aliments de 24 hores que es repe-
teix en un terç de la mateixa mostra. Es van utilitzar
mesures de volums i porcions domèstiques (ració) i
l’estudi es duu terme de manera que tots els dies de la
setmana hi estiguin reflectits. L’estimació de la ingesta
d’energia i nutrients es fa a patir de la taula de com-
posició d’aliments del Cesnid. Les dades s’ajusten a la
variabilitat intraindividual. Tots els individus seleccio-
nats van ser entrevistats a domicili per un dietista, prè-
viament entrenat i format.
L’anàlisi del consum d’aliments mostra un elevat con-
sum de productes lactis, carn i peix, un consum mode-
rat de fruita i verdura i un consum més aviat pobre de
cereals, patates, llegums i fruits secs. Hi ha diferències
considerables entre sexes i grups d’edat. La població
jove mostra un patró alimentari que difereix de mane-
ra important en comparació de la resta de la mostra:
consum elevat de cereals, brioixeria, carn, sucs de frui-
ta industrials i begudes refrescants, i un consum més
baix de fruita i verdura. En general els homes mostren
un consum més elevat de tots els grups d’aliments, a
excepció de la llet i la fruita (taula 1).
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La ingesta d’energia, greixos i àcids grassos saturats
disminueix amb l’edat; en canvi, la ingesta de vitamina
C, de carotens, de vitamina E i de folats augmenta amb
l’edat a conseqüència dels canvis en el patró del con-
sum d’aliments.
Es detecten carències d’ingesta de vitamina D, E i A i
també d’àcid fòlic en el cas de les dones (taula 2).

Taula 1
Consum mitjà d’aliments (g o ml/persona/dia) de la població d’Andorra
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Andorra presenta un patró alimentari propi dels països
mediterranis però amb influències pirinenques i impor-
tants diferències en funció de l’edat; els joves són els
que més s’allunyen d’aquest model d’alimentació salu-
dable.

Tendències en la prevalença d’excés de pes i obesi-
tat a Andorra (1991-2004)
Per tal d’avaluar les tendències de prevalença de
sobrepès i d’obesitat en la població d’Andorra d’e-
dats compreses entre els 15 i els 75 anys es va realitzar
un estudi entre els anys 1991 i 2004.

Taula 2
Ingesta mitjana diària d’energia i nutrients de la població d’Andorra
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Les dades analitzades pertanyen a dos estudis trans-
versals poblacionals representatius de la població
d’Andorra, l’Enquesta nacional de salut d’Andorra,
1991 (n=584) i l’Enquesta de nutrició d’Andorra, 2004-
2005 (n=882). 
La mesura directa del pes (amb balança portàtil, en kg
i amb una precisió de ±100 g) i de la talla (mesurada
en cm, amb una precisió de ±0,1 cm, utilitzant tallíme-
tres portàtils del model KaWe) les van obtenir dietis-
tes formades i entrenades en condicions estandardit-
zades.
Es va utilitzar l’índex de Garrow per avaluar el sobre-
pès i l’obesitat en l’estudi del 1991 i també en el 2004,
per mantenir el mateix criteri. El sobrepès va ser defi-
nit amb l’índex de massa corporal (IMC, kg/m²) ≥25 i
<30, i l’obesitat amb l’IMC  ≥30.
L’IMC ha augmentat en els homes i les dones, espe-
cialment en els d’edats compreses entre els 65 i els 75
anys (figura 1). Els valors de prevalença de sobrepès i
d’obesitat el 2004 mostren un augment amb l’edat, i
és superior en els homes (taula 1). La prevalença d’o-
besitat ha augmentat notablement els darrers tretze
anys en tots els grups d’edat i en ambdós sexes, d’un
5,8% a un 14,2% en els homes i d’un 5,0% a un 11,2%
en les dones (figura 2). El grup d’edat que presenta un

Figura 1.Valor mitjà de
l’IMC de la població d’An-
dorra, 1991 i 2004-2005 
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increment superior és el de 65 a 75 anys, on el percen-
tatge de dones ha pujat d’un 16,7% a un 32,1% i ha
superat els valors dels homes (d’un 5,0% a 21,8%). La
prevalença d’obesitat també ha augmentat en amb-
dós sexes i en tots els grups d’edat, excepte en el de
les dones de 45 a 64 anys, que s’ha mantingut en un
39%.

Figura 2. Prevalença d’obesitat (%) en la població d’Andorra (1991 i 2004-2005)

Taula 1.Classificació ponderal de la població d’Andorra segons els criteris de Garrow
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Aquests resultats confirmen un augment significatiu
de l’obesitat a Andorra i també l’existència de grups
poblacionals d’alt risc. Quan es comparen amb les pre-
valences de sobrepès i d’obesitat d’Europa, Andorra
presenta una prevalença similar a la resta de països
membres de la CE i es troba per sota de països com
ara Grècia, Finlàndia, el Regne Unit, Alemanya i Espa-
nya. Els resultats mostren la necessitat de desenvolu-
par programes d’intervenció per promoure estils de
vida saludables, inclosa la pràctica de l’activitat física
(especialment en la població jove).


