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Barcelona ajuda a les persones vídues

Amb l’objectiu d’ajudar a les per-
sones necessitades i amb menys
recursos, l’Ajuntament subvenci-
ona el 50% de la quota líquida
de l’IBI que han de pagar les per-
sones vídues majors de 65 anys i
amb una renda que no superi 1,5
vegades el salari mínim interpro-
fessional.
Alhora, s’ha ampliat la cobertu-

ra de la subvenció per a les famí-
lies monoparentals i se’n podran
beneficiar totes aquelles que
tinguin fills fins a 21 anys –o fins
a 26 si estudien– i no només fins
a vuit anys com succeïa fins ara.
Cal recordar que per sol·licitar la
subvenció cal ser titular de famí-
lia monoparental.

El 30 d’octubre finalitza el termini per sol·licitar la subvenció de l’IBI

escalat en funció del valor ca-
dastral de l’immoble on viuen.
La bonificació pot ser de fins al
90% en el cas de les famílies
amb alguna persona amb disca-
pacitat; com a mínim cada famí-
lia que compleixi els requisits i
demani la subvenció tindrà una
bonificació del 5% o del 15%
en l’import del rebut de l’IBI, de-
penent de si es tracta d’una fa-
mília amb o sense membres amb
discapacitat.
Cal demanar la subvenció

abans del 30 d’octubre, i les
devolucions es faran efectives
a finals de 2012, una vegada el
contribuent hagi abonat el rebut
de l’IBI d’enguany.
Tota la informació per a sol-

licitar la subvenció es troba al
portal de tràmits de l’Institut
Municipal d’Hisenda: www.bcn.
cat/hisenda/ca/principals_im-
postos_ibi_ajuts.html i també a
les Oficines d’Atenció al Ciutadà
dels districtes.

Salut Pública detecta queel 36%dels nens i nenesde la ciutat tenen sobrepès o sónobesos

L luitar contra l’obesitat in-
fantil. Aquest és l’objec-
tiu del programa Preven-
ció de l’Obesitat Infantil

a Barcelona (POIBA) impulsat
per l’Agència de Salut Pública
i que es porta a terme en 107
escoles de la ciutat amb la par-
ticipació de 4.000 nens i nenes
de tercer i quart de primària i les
seves famílies.
El programa inclou la iniciativa

Creixem Sans, que busca pro-
moure uns hàbits saludables i
evitar el sobrepès i l’obesitat en-
tre els més petits. Entre aquests
hàbits destaquen el realitzar
com a mínim trenta minuts dia-
ris d’activitat física, dormir entre
nou i deu hores cada nit, beure

suficient aigua, menjar de ma-
nera equilibrada i passar com a
màxim dues hores al dia davant
una pantalla de televisió, d’ordi-
nador, etc.

MÉS HÀBITS SALUDABLES
Per tal de transformar alguns
mals hàbits i inculcar-ne altres
de saludables, Creixem Sans
proposa diferents tallers partici-
patius amb les famílies perquè,
com explica el Dr. Carles Ariza,
coordinador del programa POIBA
de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, “les famílies tenen un
paper clau perquè intervenen
directament sobre la dieta dels
infants, poden millorar les ho-
res de son i el descans, i tenen

Guerra oberta a l’obesitat infantil

JÚLIA MARTÍNEZ

SEGONS L’ESTUDI, ELS INFANTS QUE TENEN UN PES NORMAL MENGEN A L’ESCOLA I ELS QUE PATEIXEN SOBREPÈS O OBESITAT MENGEN SOLS O DAVANT DEL TELEVISOR. AB

LES SUBVENCIONS ES PODEN TRAMITAR A LES OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ. AB

nens i nenes de nou anys de la
ciutat”, afegeix el Dr. Ariza.
Segons l’estudi POIBA, quatre

de cada cinc nens o nenes bar-
celonins no mengen suficient
llegum, peix, ous i fruit secs a la
setmana. Alhora, el consum set-
manal de dolços i embotits és
alt, a l’igual que el de refrescos
i brioxeria. Concretament, una
tercera part dels escolars pren
refrescos i brioxeria cada dia i,
per contra, el consum diari de
verdures és molt baix i pitjor que
el de fruites.

capacitat per aconseguir que els
nens o nenes disposin d’hores
lliures per fer més exercici físic
setmanal”.
Cal apuntar que l’obesitat és

una malaltia que es considera
un factor de risc de cara a patir
malalties cròniques en arribar a
l’edat adulta, com la diabetes,
les afeccions cardíaques, la hi-
pertensió arterial, l’ictus i alguns
tipus de càncer, entre d’altres. A
més, sovint les persones obeses
patèixen problemes psicològics
provocats per la discriminació

social i tenen dificultats per rela-
cionar-se amb els altres.

EPIDÈMIA DEL SEGLE XXI
Entre els nens i nenes que par-
ticipen en l’estudi, s’ha detec-
tat que el 20% té sobrepès i el
16% obesitat. Per sexes, el so-
brepès és una mica més elevat
en les nenes (21%) que en els
nens (19%), però pel que fa a
l’obesitat les xifres s’inverteixen:
aquesta està present en el 18%
dels alumnes d’entre 8 i 9 anys i
en el 13% de les nenes.

Una de les tendències que
mostren els estudis realitzats és
que hi ha més obesitat en els ni-
vells socials més desafavorits. En
concret, l’índex d’obesitat és del
26% en el nivell socio-econòmic
baix, del 16% en el mitjà i del
14% en l’alt.

CONSUMIR MÉS VERDURA
Pel que fa als hàbits alimentaris,
“hem detectat que hi ha un ele-
vat consum d’aliments poc salu-
dables, i una manca de llegums i
verdura en els àpats que fan els

Les famílies nombroses que
viuen en pisos de lloguer també
són beneficiàries de la subven-
ció, a l’igual que aquelles que
són propietàries del seu habitat-
ge habitual.
La quantia de la subvenció, tant

en el cas de les famílies mono-
parentals como en el de les nom-
broses, es calcula mitjançant un

BENEFICIARIS
Les famílies nombroses
i les monoparentals
també poden sol·licitar
els ajuts

CREIXEM SANS
La iniciativa promou
els hàbits saludables
per evitar l’obesitat
entre els més petits


