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Anàlisi del sistema de talles de roba a 
Espanya: La dictadura de les talles mini



Què en penses?

• Tot això genera insatisfacció corporal?

• Com ens afecta la percepció que tenim del nostre cos a l’autoestima?

• Hi ha relació entre l’autoestima i els trastorns alimentaris?



QUÈ SÓN ELS TCA?



Els trastorns del comportament alimentari: parlem-ne

• Els trastorns del comportament alimentari i els problemes d’imatge són cosa de dones

VERDADER FALS

• Podem saber si algú pateix un trastorn del comportament alimentari observant el seu 
aspecte físic i el seu pes

VERDADER FALS



Els trastorns del comportament alimentari: parlem-ne

• Totes les persones que pateixen un trastorn del comportament alimentari tenen baixa 
autoestima

VERDADER FALS

• L’anorèxia nerviosa és el trastorn del  comportament alimentari més freqüent

VERDADER FALS



Dades epidemiològiques

• El 5% dels adolescents i joves pateixen un TCA

• Un 11% presenta símptomes de risc



Què són els TCA?
• TCA: Trastorn de la Conducta Alimentària

• Els TCA són malalties mentals greus en les que la persona se sent molt insatisfeta amb sí mateixa, 
especialment amb la seva imatge, i s’obsessiona amb el pes i el menjar

• Principals TCA:

• Anorèxia Nerviosa

• Bulímia Nerviosa

• Trastorn per Afartament

• Trastorn de la Conducta Alimentària No Especificat (TCANE)



• Restricció alimentària que comporta un pes per sota del valor mínim normal considerat per 
l’edat i talla (IMC inferior a 17,5)

• Por intensa a guanyar pes o a convertir-se en obès, encara que s’estigui per sota del pes normal

• Distorsió de la percepció del pes i/o silueta corporal

– Tipus restrictiu: no fa afartaments o purgues. Realitza dejunis o exercici físic intens

– Tipus compulsiu/purgatiu: realitza afartaments o purgues (vòmit, laxants)

Anorèxia Nerviosa



• Episodis recurrents d’afartaments, que es caracteritzen per:

– Ingerir en un episodi discret de temps una quantitat de menjar clarament superior a la ingerida per la majoria de 
persones

– Durant aquest episodi, sensació de manca de control sobre la ingestió

• Comportaments compensatoris inadequats recurrents, a fi d’evitar l’augment de pes (vòmits autoinduïts, ús 
de laxants i diürètics, dejuni o exercici excessiu)

• Tant els afartaments com els comportaments compensatoris ocorren, almenys 1 cop per setmana, durant 3 
mesos

• El pes i la forma del cos influeixen indegudament en l’autoestima

Bulímia Nerviosa



• Episodis repetitius d’afartaments

• Profund malestar en recordar els afartaments

• Els afartaments tenen lloc com a mínim un dia a la setmana durant tres mesos

• L’afartament no s’associa a estratègies compensatòries inadequades (per exemple, 
purgues, dejú o exercici físic excessiu)

Trastorn per Afartament



• Són quadres incomplets d'anorèxia nerviosa o bulímia nerviosa, tant 
perquè es troben en el seu inici o perquè estan en procés de 
recuperació. 

• Entre un 3 i un 5% de la població pateix un TCANE.

• Entre els TCANE més rellevants trobem la Vigorèxia i l'Ortorèxia.

Trastorn de la Conducta Alimentària No Especificat
(TCANE)



FACTORS DE RISC PER PATIR UN TCA

Personals

SocialsFamiliars



Factors de Risc
• Personals

• Baixa Autoestima
• Imatge corporal negativa

• Certs trets de personalitat: autoexigència, necessitat de control, impulsivitat…

• Predisposició genètica

• Familiars
• Conflictes familiars, la manca de comunicació, exigències molt elevades, crítiques sobre el cos…
• Obesitat o sobrepès en el pare o en la mare

• Manca d’un estil de vida saludable

• Socials i culturals
• Model de bellesa que afavoreix el culte a un cos prim

• Influència de la publicitat i la moda
• Exigències derivades d’algunes activitats determinades (per ex, dansa)

• Webs pro ana i pro mia



Pàgines pro anorèxia i pro bulímia

• Pàgines web creades per persones malaltes. Fòrums i debats no conduïts per un especialista en
TCA.

• Fan apologia dels TCA, definint-los com un estil de vida

• Donen pautes d’hàbits alimentaris poc o gens saludables i altres conductes de risc: dietes
autoimposades, restricció alimentària, exercici físic en excés, pesar-se sovint, enganyar pares o
tutors, etc.

• Mostren “Tips” (“trucs” per inspirar-se, formes d’enganyar l’estómac, la ment, els pares, ...)

• Mostren tècniques d’autoagressió amb l’objectiu d’ensenyar a infringir-se diferents graus de dolor





SENYALS D’ALERTA



Senyals d’alerta

• Utilització injustificada de dietes restrictives

• Estat de preocupació constant pel pes

• Sentiment de culpa per haver menjat

• Comportament alimentari estrany (velocitat ingesta, menjar dret, etc)

• Marxar de taula i tancar-se al bany després de cada àpat

• Evitar àpats en família

• Rapidesa amb la que s’acaba el menjar de casa

• Trobar menjar amagat, per exemple, a la seva habitació

• Trobar grans quantitats de restes de menjar, envoltoris, etc. a la seva habitació o a la brossa

• Pràctica del vòmit autoinduït

• Alteració del rendiment acadèmic o laboral



Senyals d’alerta

• Consum de laxants i diürètics 

• Símptomes físics deguts a la desnutrició: fred, sequedat de la pell, estrenyiment, marejos, caiguda  de cabell...

• Pràctica d’exercici físic per aprimar-se

• Falta de menstruació (Amenorrea)

• Percepció errònia de tenir un cos gras i intents d’amagar el cos

• Comentaris repetitius sobre sentir-se grassos o insatisfets amb alguna part del cos

• Aïllament progressiu

• Augment de la irritabilitat i agressivitat, símptomes depressius i/o l’ansietat

• Comportaments manipuladors i aparició de les mentides



Com es passa de la  insatisfacció corporal 
als TCA?

Imatge Corporal Negativa 

Insatisfacció amb el cos

Dietes Restrictives

TCA



LA PREVENCIÓ DELS TCA DES DE LA FAMÍLIA



Hàbits i estils de vida saludables

• Almenys 1 àpat en família i tots menjant el mateix

• Dur a terme una alimentació equilibrada (piràmide alimentació saludable)

• Incorporar l’exercici físic en el nostre dia a dia (piràmide activitat física)

• No premiar ni castigar amb el menjar

• Esdevenir un bon exemple (no autoimposar-se dietes restrictives, per exemple)



Alimentació saludable

• Equilibrada

• Variada

• Suficient

• Adaptada

• AGRADABLE

L’alimentació té un component emocional molt important



Quants àpats és recomanable fer?

• És convenient fer 3 àpats principals: esmorzar, dinar i sopar; i 2 o 3 de 
complementaris: esmorzar de mig matí, berenar i ressopó

• És molt important respectar l’horari dels àpats i no saltar-se’n cap, 
d’aquesta manera no serà necessari “picar alguna cosa” entre hores



Saltar-se àpats...

No dinar, no sopar, no esmorzar…

Picar entre  hores

Aportació calórica igual o superior 

Risc d’alimentació desequilibrada

Compensar següent
ingesta



Què s’ha de menjar?

• Faciliteu que beguin aigua, tant a taula com al llarg del dia.

• Dos dels àpats principals haurien d’incloure alguna verdura (cuita o crua) o 
llegum, encara que sigui com a acompanyament. 

• Cal prendre com a mínim 2-3 peces de fruita al dia i procureu que quedi 
establerta com a postres dels àpats o com a ingredient dels àpats 
complementaris.



Què s’ha de menjar? (II)

• Són recomanables 2-4 racions de làctics al dia, prioritzant la llet, els iogurts i els 
formatges sobre altres derivats i postres làctics més rics en greixos 

• Malgrat que es pot menjar tot tipus de carns, peixos i ous, procureu evitar els talls més 
greixosos

• Cal limitar la freqüència amb què es prenen determinats aliments com begudes 
refrescants, dolços, llaminadures, brioixeria, gelats, pastissos, fast food… ja que tenen un 
contingut calòric molt alt. Procureu que aquests aliments no adquireixin el valor de 
premi o recompensa 





Si el nen/adolescent té excés de pes…

• És important NO sotmetre’l a dietes hipocalòriques (baixes en calories) 
dràstiques, per tal d’aconseguir una disminució ràpida del pes. Pot ser 
contraproduent i perillós.

• Parleu-ne amb el pediatre, ell us orientarà. 

• L’excés de pes no és un problema exclusiu del nen/adolescent, és un assumpte de 
la família.



Activitat física
• Feu-los caminar i pujar escales per als desplaçaments diaris, vosaltres també us en beneficiareu.

• Quan trieu activitats extraescolars, procureu que siguin físicament “actives”, respectant les seves preferències. No 
accepteu excuses per no anar-hi i si finalment l’activitat no agrada, substituïu-la per una altra més satisfactòria.

• Quan planifiqueu els caps de setmana, dediqueu un temps a propostes “actives”, com per exemple: passejar, 
caminar, jugar a pilota, a fet i amagar, anar en bicicleta, buscar bolets o fer algun esport. 

• Procureu limitar el temps que passen davant la TV, ordinador, etc.

• Divertiu-vos fent exercici! En aquestes edats, la família és el principal referent! 





Canviant els hàbits pas a pas…

• Cal tenir clar que la decisió ha de ser ferma. 

• Marqueu-vos un objectiu o una situació ideal.

• Decidiu quines coses podeu i voleu fer.

• Planifiqueu la introducció de canvis de forma gradual. 

• Busqueu suport: en l’equip de pediatria, l’escola, clubs esportius…

Comenceu i recomenceu les vegades que calgui! 

És molt important gaudir del menjar i fer activitats que ajudin a sentir-se i estar millor.



Fomentar una bona autoestima

• Treballar amb ells l’acceptació del propi cos i la diversitat corporal

• Fomentar un estil de vida saludable

• Evitar fer comparacions amb altres nens/es o nois/noies

• Una bona comunicació dins la família



Comentaris que fem…

“Què guapa estàs! Què t’has aprimat?”

“No mengis tant que et posaràs grassa”



Els nens des de petits aprenen models a seguir



Foment de l’esperit crític vers els MMCC



ACAB
Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia

L’ACAB ofereix un servei d’atenció dirigit a malalts, familiars i educadors per tal d’assessorar en :

• Orientacions per la detecció de la malaltia 

• Informació sobre recursos sanitaris específics

• Acompanyament en el procés de derivació i en l’obtenció de diagnòstic especialitzat

93 454 92 75 
sbujalance@f-ima.org

consulta@acab.org
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Moltes gràcies


