
Els metges demanen a la Generalitat que no
redueixi hores d’educació física a primaria

AGI~NCIES / Barcelona
¯ La Societat Catalana de
Medicina Familiar i Co-
munitb.ria (Camfic) ha de-
manat a la Generalitat que
no redueixi les hores
d’educació física a prima-
ria el curs vinent. En un
comunicar, el grup d’exer-
cici físie i salut de Camfic
recorda que els plans
d’Educació xoquen fron-
talment amb les nlesur¢s
que vol aplicar el Ministeri

de Sanitat i Consum per
Iluitar contra l’obesitat in-
fantil. ,Els electes del se-
dentarisme ja es fan pale-
sos entre la població infan-
til. en que les taxes d’obe-
sitat arriben al 189~, i esde-
venen la verilable epide-
mia del segle XXI-, se-
gons els mctges. Afegei-
xen que no entenen ,,la de-
cisió unilateral- que ha
pres Educació de reduir les
hores de ¢lassc de gimnas-

tica durant I’etapa de pri-
maria de 525 a 385.

Els metges assenyalen
que mentre en la majoria
de pfffsos europens els
nens de primaria practi-
quen una hora diría
d’exercici físie, sense que
aixb n’afecti el rendiment
intel-leetual, a Catalunya
moltes escoles només en
faran una hora setmanal.
Recorden que per a mohs
nens, la gimnastica és

I’únic excrcici que fan, ja
que I’esport extraescolar i
el fcdcrat no arriba a tot-
honl.

Els especialistes de la
Camlic insisteixen en el
fet que la mesura agreujar’~
el sedentarisme ja que ac-
tualment molts dels neus
OCUl~2n el Icmps lliure amb
vidc~~jocs, inlcrnct i la te-
Icvisió. Alirmen que la in.
I~nleia Os una clapa clatl
per adquirir h~lbils, l)efen-

sen, així, que cal que aug-
mentin les hores d’educa-
ció física.

En el comunical, el grup
de metges de familia do-
nen suport als professors
d’edueaeió física afectats
per la mesura a partir del
curs vineul i hi al~zgeixen
qne -a més de millorar la
salut dels in fauts, els ense-
nyen va]ors coul illa el tre-
hall en eqnip, el respecte i
I’eslbrq>~.
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