
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER UNA POLÍTICA INTEGRAL
CONTRA L’OBESITAT INFANTIL 

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a 
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En  un  recent  estudi  d’una  Fundació  privada
(https://www.gasolfoundation.org/es/estudio-pasos/) es reitera el que ja fa anys que es
denuncia des d’instàncies acadèmiques i mèdiques: que al nostre està augmentant la
xifra de xiquetes i xiquets que pateixen obesitat. 
A l’esmentat  estudi,  presentat  als  mitjans de comunicació  a principis  de setembre,
s’assenyala que més d'un terç de les xiquetes i xiquets espanyols presenta sobrepès o
obesitat segons l’índex de massa corporal (IMC). A més a més ens indiquen que el
63'6%  de  les  xiquetes  i  xiquets  i  adolescents  espanyols  no  arriba  als  60  minuts
d'Activitat Física Moderada o Vigorosa (AFMV) al dia com recomana l'OMS. Aquesta
situació és més pronunciada en el cas de les xiquetes i xiques -un 70,4% de les xiques
front a un 56% dels xics-, i entre els adolescents (el 72,4% dels i les estudiants de
secundària). 
L’Encuesta Nacional de Salud de 2017 (www.ine.es) ens mostra com un 28,92% dels
xiquets i xiquetes valencians entre 2 i 17 anys pateixen sobrepès o obesitat. 

Des d’una perspectiva de salut pública i amb l’objectiu de crear una ciutat saludable
ara i  en  el  futur  cal  una política  integral  en  contra  de l’obesitat  infantil.  Exemples
d’actuacions com les rutes saludables que s’iniciaren en 2014 s’han deixat  de dur
endavant i,  tot i  que coneixem el compromís que ha manifestat el regidor de Salut
Pública Miguel Juan de reprendre-les, resulten del tot insuficients. Considerem però
que cal una política integral  per a poder obtenir  beneficis  reals  entre la ciutadania
d’Alcoi. 

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 

1. Que es cree una mesa amb la participació d’expertes i experts en el tema i amb
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professionals  dels  àmbits  implicats  en  aquesta  qüestió  (educació,  joventut,
sanitat,  esport...)  per  tal  de  poder  establir  les  línies  rectores  d’una  política
integral de lluita contra l’obesitat infantil a nivell local. 

2. Que  s’establisca  un  pla  d’acció  amb  mesures  concretes  i  la  seua
calendarització per tal de poder lluitar contra aquesta lacra entre la població
infantil. 

Alcoi, 30 de setembre de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


