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Introducció 

L'obesitat i fonamentalment, el sobrepes, afecta a un ampli sector de les societats industrialitzades que ha 
dut a que un important percentatge d'aquestes persones desitgin perdre pes. En efecte, l'obesitat s'ha 
convertit en una malaltia metabòlica molt freqüent i la causa d'altres patologies que generen una alta 
morbilitat, així com diversos problemes psicològics (baixa autoestima) i socials. 

Les causes,  encara que diverses,  se centren especialment  en l'absència d'una dieta equilibrada,  amb 
excés  de  calories,  especialment  buides  (no aporten  micronutrientes),  excés  d'àcids  grassos  saturats, 
combinat amb el marcat sedentarisme d'una societat cada vegada més tecnificada. En altres ocasions, la 
causa de l'obesitat respon a factors hormonals, sent el seu tractament més complex. 

Tal situació ha dut a que diferents persones es plantegin el repte de perdre pes a través de l'exercici físic. 
Així doncs, la pèrdua de pes (reducció de greix corporal) és una de les raons per a fer exercici  més 
esteses entre la població adulta i on es donen una major quantitat de pràctiques errònies i perilloses per a 
la salut.

Els mites o creences errònies sobre  I’E.F. i l'esport, en relació amb aspectes biomèdics, han estat i són 
molt comuns a causa de múltiples influències (de la publicitat, dels docents no especialistes, entrenadors, 
monitors poc formats, etc.), les quals han conduït a pràctiques que resulten perilloses per a la salut. 

Conceptualment  podem definir  els  mites  o  creences  errònies,  com aquells  conceptes,  procediments  i 
actituds, que sent entesos com veritables per la població, existeix una comprovació empírica de la seva 
falsedat. 

Aquests mites suposen un gran perill ja que duen associats conductes nocives i de risc per a l'organisme. 
Sobretot  en  els  temps  que  corren  en  que  s'idolatra  el  cos  ideal.  Tots  aquests  mites  amb  la  seva 
pervivència només poden implicar problemes des del punt de vista de la salut, doncs cadascun d'ells té 
una acció directa o indirecta sobre sistemes funcionals als quals sotmeten a situacions d'estrès. 

El mite, és en definitiva, un camí cap a la instauració d'hàbits d'exercici físic i esportius que resulten 
terriblement nocius per a la salut. Efectes que s'estableixen en terminis diferents segons del que es 
tracti. Així certs mites tenen un potencial negatiu a curt termini i els seus efectes són evidents durant i 
després de la pràctica inadequada (per exemple els efectes de la deshidratació); d'altra banda, altra sèrie 
de mites ofereixen efectes a mitjà i llarg termini, pel que queden mediatitzats pel pas del temps, ja que 
apareixen passats un temps considerablement llarg (per exemple el consum excessiu de proteïnes). 

Així doncs, aquells que tenen efectes a curt termini permeten una associació entre l'efecte negatiu i la 
conducta que la  causa.  D'aquesta forma, l'executant  pot ser  conscient  que el  que ha realitzat  no és 
adequat per a la salut. Per contra, aquells que apareixen a llarg termini, no permeten aquesta conducta 
associativa, ja que aquesta es repeteix amb assiduïtat, i quan apareix el seu efecte nociu associat, té una 
solució bastant problemàtica.



DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA
CULTE AL COS

El mite que suar abundantment és adequat per a perdre pes. 
I en clara associació, el mite que la sauna és adequada per a aprimar

Hi ha persones que pensen que per a perdre pes cal 
realitzar  exercici  i  quanta  més suor provoqui  aquest, 
major serà la pèrdua de pes. 

Aquesta idea condueix a una pràctica molt estesa, consistent 
en l'ús d'una vestimenta  excessivament  gruixuda per  a  les 
condicions ambientals, impermeables, o bé de faixes i altres 
elements  aïllants  que  combinats  amb  l'exercici  i  amb  la 
restricció en la ingesta de líquids, proporciona a les persones 
la impressió d'una pèrdua de pes molt major.

Així  realitzen  esforços  sota  condicions  terribles,  doncs 
pretenen aprimar a costa de córrer a les hores de major calor, 
col·locant-se un plàstic  sobre la pell; o s'introdueixen en la 
sauna  per  a  suar  abundantment  esperant  un  efecte 
d’aprimament; o s'apliquen algun que altre producte que et fa 
suar més en una determinada zona amb la intenció de reduir 
greix.

En cap cas amb la suor eliminem greix.  És fisiològica i 
químicament  impossible  perquè  la  suor  està  composada 
d'aigua  en  un  95%  i  altres  substàncies  (bàsicament  sals 
minerals).

Amb aquestes pràctiques en tot cas s'exposen al risc d'alterar el seu estat d'hidratació a causa d'una 
excessiva pèrdua d'aigua. De fet, un dèficit de pes aquós del 3% és motiu de preocupació quan no es 
recupera dintre d'un període de 24-48 hores. 

La  deshidratació  durant  l'exercici  físic  causa  alteracions  significatives  de  les  funcions  corporals  que 
impliquen els sistemes cardiovascular,  termorregulador,  metabòlic  i  endocrí.  D'aquí  la  importància  de 
practicar  exercici  en  condicions  climàtiques  adequades  (sense  excessiu  calor)  i  hidratar-se 
convenientment.

El mite de la pèrdua localitzada de greix, 

centrada en la pèrdua de greix abdominal amb la realització d'exercicis abdominals

Són moltes les persones que al llarg de la seva vida, quan es plantegen 
reduir  l’adipositat  del  tronc,  realitzen  exercicis  abdominals  amb  tal  fi. 
Aquest objectiu neix essencialment d'una tendència més estereotipada que 
profilàctica que es resumeix en la següent frase: "No hi ha cosa que tant 
enlletgeixi  la  figura  humana  com  un  abdomen,  un  ventre  voluminós, 
caigut, denominat popularment "corba de la felicitat". Si bé, la potenciació 
abdominal és un objectiu des del punt de vista de salut pels seus efectes 
preventius i profilàctics quant al dolor lumbar, no és precisament la forma 
d'aconseguir tal pèrdua de pes.

És absolutament impossible aconseguir una pèrdua localitzada de 
greix,  ja  que  el  lloc  des  del  qual  provenen  els  àcids  grassos  com  a 
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combustible durant l'exercici depèn de factors genètics, morfològics, hormonals, etc. Així es perd grassa 
allà on més hi ha acumulada, i no existeix cap exercici que sigui capaç de fer desaparèixer el greix 
d'una zona concreta. 

El problema s'agreuja quan aquestes persones,  convençudes que perden pes de la zona amb la qual 
s'exerciten, s'amiden el diàmetre abdominal immediatament al finalitzar els exercicis i ho troben reduït. 
L'explicació més senzilla seria atribuir aquesta reducció a la pèrdua de "greix" abdominal. No obstant això, 
aquest procés descrit és un fenomen normal quan se sotmet a un teixit a exercici, ja que es produeix una 
redistribució del greix per efecte de l'elevada temperatura, que desapareix 
després  de  finalitzat  l'exercici  i  quan  l'organisme  recupera  la  seva 
homeostasi (equilibri cel·lular) 

Per altra banda, l'exercitació abdominal té efectes sobre la capacitat 
de força, sobre la tensió muscular (necessària des del punt de vista de la 
salut  postural),  però  en  cap  cas  sobre  la  disminució  del  greix 
d'aquella zona.

El mite que l'exercici produeix fam i fa que es consumeixin més aliments

Existeix  la  creença que l'exercici  causa inevitablement  un augment  de l'apetit  de 
manera que qualsevol  dèficit  calòric  es  contraresta  ràpidament  amb un augment 
proporcional  del  consum de menjar.  A causa d'aquest  mite s'indica  que quan es 
realitza un règim per a aprimar és preferible no fer exercici.  Així ocorre que una 
persona  sedentària  que comença  a fer  exercici  físic  de  caràcter  moderat  amb el 
propòsit de perdre pes, sofreix un immediat increment de l'apetit, el que pot al seu 
torn produir un desig d'ingerir aliments molt superior a la despesa calòrica generat 
per l'exercici. 

La conclusió a la qual podria arribar aquest subjecte, a través de la seva experiència personal, és que 
l'exercici físic engreixa. Però no és així. El problema neix per dues vies diferents: 

● d'una  banda  s'espera  un  aprimament  espontani,  a  curt  termini.  LA  PÈRDUA  DE  PES  NO  ÉS 
ESPONTÀNIA NI HA DE SER A CURT TERMINI per què es pot produir un efecte rebot metabòlic que 
fa  que,  un  cop  deixes  les  conductes  que  has  adoptat  per  aprimar-te  engreixes  ràpidament  i 
superes el pes inicial.

● i per un altra la intensitat i durada de l'exercici normalment són inadequades. LA INTENSITAT HA 
DE SER AERÒBICA (moderada) per mobilitzar fonamentalment els triglicèrids com a font d'energia

Com  d'aquests  hi  ha  un  excés,  l'organisme  no  necessita  recuperar-los  i  la  sensació  de  fam  no  és 
estimulada. Estudis recents han demostrat que l'exercici moderat tendeix a disminuir, en realitat, l'apetit 
durant diverses hores després de realitzar l'exercici, i que durant aquest temps cal cobrir les necessitats 
hídriques de l'organisme. Per contra quan l'organisme consumeix glucosa durant l'exercici, s'adverteix la 
seva manca al final d'aquest fins que els dipòsits de glucogen de l'organisme no estan plens novament. 

En aquest cas, l'estimulació de l'apetit si que és evident. No obstant això, amb l'exercici aeròbic s'utilitzen 
en major grau els dipòsits de triglicèrids (grasses), i hi ha un excés d'aquests en l'organisme no hi ha 
necessitat  de  reposar-los,  pel  que  no  s'estimularà  el  centre  de  la  fam.  El  problema es  basa  que el 
desconeixement de la metodologia apropiada per a produir una pèrdua de pes, comporta la presència 
d'aquesta idea, i de vegades, l'abandó de l'hàbit d'exercici físic amb tots els perjudicis que el sedentarisme 
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duu amb si. Per a evitar-lo és necessari informar que un exercici aeròbic a una intensitat que se situï en el 
primer llindar ventilatori, no produeix un gran descens de la glucèmia, i per contra estimula la lipólisis 
(utilització de triglicèrits com font energètica), assolint l'objectiu proposat sempre en programes a llarg 
termini.

El mite del consum de proteïnes per 
augmentar la massa muscular 

Moltes persones que realitzen exercici físic, especialment culturistes, cauen en la moda de 
creure que el consum de grans dosis de proteïnes en forma de suplements, és absolutament 
imprescindible  per  a  augmentar  la  massa  muscular,  quan  són  totalment  injustificades. 
Aquesta idea incorrecta es basa en que les proteïnes extres que superen les recomanacions 
diàries (15% del total de la ingesta calòrica diària) no són necessàries. 

En el seu vessant més patològic no només són innecessàries, sinó que són incomptables el nombre de 
seqüeles i alteracions que la seva utilització provoca en el cos humà. Així doncs, aquestes persones gasten 
una considerable quantitat de diners en uns productes comercials, que suposadament produeixen una 
major massa muscular. Els mitjans de comunicació i els interessos comercials han contribuït a divulgar 
aquesta idea. No obstant això, la musculació no depèn d'aquest consum exagerat, sinó de la quantitat i 
qualitat del treball realitzat, entenent en tots els casos que la millora de la hipertròfia muscular és sempre 
proporcional al treball realitzat i no a les proteïnes consumides. Es tracta d'un negoci rendible que neix del 
desconeixement  de  les  possibilitats  de  generar  grans  danys  renals  amb  tal  consum  exagerat,  que 
sobrepassa les recomanacions diàries de proteïnes. 

Les proteïnes de la dieta s'absorbeixen ràpidament per l'organisme, mentre que aquestes solucions d'altes 
concentracions d'aminoàcids atreuen aigua cap a l'intestí, podent provocar molèsties gastrointestinals. 

CONCLUSIÓ: Per  a  perdre  pes  cal  realitzar  un  tipus  d'exercici  molt  concret 
(aeròbic, on intervinguin grans grups musculars, a una intensitat moderada, de 
3 a 5 sessions a la setmana). I això perquè el greix només pot utilitzar-se com font 
d'energia  predominant  en exercicis  d'aquestes característiques.  Tot  això acompanyat 
d'un estil alimentari equilibrat, moderat i variat.


