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SALUT

Més trastorns alimentaris

Els hospitals públics que tracten
l’anorèxia acumulen dos mesos
d’espera.Els professionalshoatri-
bueixen a l’augment de lamalaltia
i de nous trastorns alimentaris,
com la vigorèxia o l’ortorèxia.

augmentar lamusculatura”, expli-
ca la directora de l’ACAB, Marta
Voltas.

L’ortorèxiatambéprovocaaltera-
cionsalimentàries, perquènoméses
mengendeterminats productes, so-
bretot “relacionats ambmites”, diu
Voltas.Enaquestsentit,espodendei-
xar de prendre làctics, s’opta per no
menjarfruitesdesprésdelsàpats,per
nobeureaiguaentreelsàpatsoperno
menjar productes amb gluten. “Són
persones que s’han autoprescrit fer
aquesta dieta. Nohi ha capmetge al

darrere que els hagi dit que tenen
al·lèrgia al gluten ouna intolerància
als làctics”, indicaVoltas.

El trastorn es manifesta quan
l’obsessió altera la vida quotidia-
na. Són persones que llegeixen
molt detingudament les etiquetes
dels aliments i que no van a sopar
a qualsevol lloc perquèpensenque
els serviranmenjar no adequat. Si
es passen quatre hores al dia pen-
sant el que menjaran o no en cada
àpat, “hi ha un trastorn anomenat
ortorèxia”, assegura Voltas.

TRINITAT GILBERT

BARCELONA.Els trastornsdelcom-
portament alimentari com l’anorè-
xia i la bulímia han crescut entre la
poblacióadolescent iadulta.Lama-
laltia afecta un6%dels adolescents
i joves d’entre 11 i 21 anys, cosa que
vol dir que “en cadascuna de les
classesdesecundàriadelspaïsosoc-
cidentals hi ha un cas complet i un
altre amb risc de patir-la”, afirma
MartaVoltas, directorade l’Associ-
ació Contra l’Anorèxia i la Bulímia
deCatalunya (ACAB), que enguany
fa vint anys que es va crear i que té
1.100 associats.

Els hospitals públics i centres
privats que tracten la malaltia han
vist comelsaugmentaven les llistes
d’espera. Enric Álvarez, director
del serveidepsiquiatriade l’Hospi-
tal de Sant Pau, afirma que les llis-
tes d’espera per tractar la malaltia
sóndedosmesos.A l’Hospital Sant
JoandeDéu la llista d’espera enels
mesosdemésdemandaésd’unmes
i mig. A l’Institut de Trastorns Ali-
mentaris (ITA), centreprivat i con-
certat, l’espera per rebre tracta-
mentésde tres setmanes, confirma
AntoniGrau, responsabledegestió
de coneixementdel centre. “L’aug-
ment de les llistes d’espera és per-
quèhacrescut lamateixamalaltia”,
diu la directora de l’ACAB, Marta
Voltas. La coordinadora de la uni-
tatde trastornsalimentarisdeSant
Joan de Déu, Mònica Godrid, afe-
geix que tambéha crescut la grave-
tat dels casos. A Sant Joan de Déu
atenen una mitjana de 200 casos
nous per any.

Godrid afirma que han detectat
que falla tambéel sistemadedetec-
cióprecoç.Peraixòhiha forçacasos
que els entren directament per ur-
gències. “Quan preguntem als ado-
lescents ens adonem que, per les
circumstàncies d’estrès i atabala-
ment de la família, aquell jove feia
temps que patia anorèxia, que feia
totselsàpats solacasa iningúnoho
havia detectat”, conclou la psiqui-

Creixen les
llistes d’espera
als hospitals
davant
l’aparició
de nous casos
de bulímia
i anorèxia

Quan comença l’anorèxia i com prevenir-la

L’anorèxia pot començar el dia
en què l’adolescent o jove s’em-
prova uns pantalons texans en
una botiga. “És la porta d’entra-
da a lamalaltia per culpa de l’ab-
surditat del sistema actual de ta-
lles de roba”, afirma contundent
la directora de l’ACAB, Marta
Voltas. Lamoda fixa uns patrons
i unes talles de cossos prims i es-
velts que els adolescents i joves
volen arribar a tenir.

Després d’emprovar-se uns
texans en què no s’han pogut en-
cabir, els adolescents i joves es
poden autoimposar un règimali-
mentari. “I és just en aquestmo-

ment que tot es pot anar fent
gros, i pot acabar derivant enuna
malaltia”, afegeix.

Per prevenir-ho, l’Associació
Contra l’Anorèxia i la Bulímia
assegura que l’únic antídot és
l’educació i, sobretot, l’alfabetit-
zació crítica de la publicitat. La
família i també l’escola han de
“donar vacunes psicològiques”
contra els models de primesa.
“Jomateixa, quan veig els anun-
cis amb elsmeus fills, els dic que
tot el que mostren és mentida”,
continua explicant Marta Vol-
tas. “L’alfabetització crítica és
clau”, conclou.

COMPORTAMENTNOCIU

Quan l’obsessió pel menjar
i pel culte al cos altera la vida
quotidiana es pot parlar de
trastorn del comportament

alimentari. ITA

Sistema
Moltscasos
arribenper
urgències
perquèfalla
ladetecció
precoç

Malalties
Lavigòrexia
és l’obsessió
peruncos
musculat,
i l’ortorèxia,
pelmenjarsa

atra. Però els trastorns alimentaris
també han anat canviant la seva fe-
somia.Esconeixperfectamentquin
éselparàmetrede l’anorèxia i labu-
límia, però n’hi hamolts altres que
hanaparegutrecentment ique“són
els que estan fent incrementar les
llistes d’espera i el nombre de ca-
sos”, opina Marta Voltas. Aquests
casos estan recollits amb el nomde
trastorns del comportament ali-
mentari no especificat (TCANE) i
s’hi inclou lavigorèxia (obsessióper
tenir un cosmusculós) i l’ortorèxia
(obsessió pelmenjar saludable).

I també les mateixes anorèxies,
que poden ser casos que no com-
pleixin tots els requisits per ser
hospitalitzats immediatament,
perquè, per exemple, les noies po-
den continuar tenint la menstrua-
ció i “precisamentperaquest fetno
tenen tota la simptomatologia
d’anorèxia nerviosa”.

Obsessió permodelar el cos

Quan el culte al cos comença a ser
malaltís és un trastorn que rep el
nom de vigorèxia. Es coneix per
“l’obsessió per l’exercici físic, per
modelar el cos, sobretot, en el cas
dels nois, per modelar el tòrax”.
Aquest fet implica també alteraci-
ons alimentàries, perquè “comen-
cen amenjarmolt de pollastre i ar-
ròs, aliments poc calòrics” i pre-
nen “determinats productes per
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“A prendre vent, anorèxia!”

corria per Igualada, feiamoltes ab-
dominals i pujava i baixava escales.
Tot el que fos per cremar calories.
La mare patia, el pare no hi veia el
què i lagermanagran, l’Aïda,que fe-
ia batxillerat, estava més pendent
dels seus estudis.

Detecció a temps

Va arribar el dia en què laMaria va
deixar de beure aigua i mantenia
discussionsfortespelmenjar, finsal
punt que amenaçava de llançar-se
pel balcó. Tots es van adonar que
allònoeranormal ivananara l’Hos-
pitalSantJoandeDéu,onva ingres-
sar. Tot i que, per pes, no perillava
–perquè pesava 52 quilos–, el perill
era la seva actitud. “Algun dia, pel
seu comportament de desobedièn-
cia, la van arribar a lligar”, diu l’An-
tònia. A l’hospital es va recuperar.
“Els metges ens van dir que va ser
relativament fàcil perquè l’havien
agafatmolt a temps”.

La Maria és ara una noia feliç i
conscientdelque li vapassar.Quan
la mare es pregunta el perquè,
s’agafa als argumentsque li vando-
nar els psiquiatres de l’hospital.
Semprehihaunconjuntde causes.
Una autoestima baixa, conflictes
ambamigues,massaexigènciaamb
ella mateixa i l’arribada d’un altre
nét quan fins llavors ella era lamés
petita. Tant l’Isidre com l’Antònia
agraeixen l’ajut de l’Associació
Contra l’Anorèxia i la Bulímia
(ACAB), a laqual vanrecórrer, i que
els va servir per conèixer altres ca-
sos i sabercomfuncionava lamalal-
tia. “Vaig saberque,perexemple, es
podia convertir en crònica”, diu
l’Antònia. “També ens van dir que
havíem tingut sort perquè laMaria
era unamenor”, ja que els fills ma-
jors d’edat es poden oposar a la vo-
luntat dels pares de portar-los a
l’hospital.

Fasisanysdetotplegat i laMaria
ara només pensa a acabar els seus
estudis, seguir tocant la trompeta i
explicar, tant com faci falta, que
l’anorèxia es pot curar.e

Fa sis anys queMaria Tort, que llavors tenia 14 anys, va patir anorèxia. Ara es dedica als
estudis, a tocar la trompeta i a explicar que aquestamalaltia es pot curar. MANOLOGARCÍA

LaMaria ha superat lamalaltia i ara ajuda altres noies

i més greus

Launitatdetrastornsdeconduc-
taalimentàriade l’HospitaldeSant
Pau de Barcelona té un hospital de
dia i enunambulatori. “A l’hospital
de dia atenem uns 50 pacients a
l’any i a l’ambulatori uns 100”, ex-
plicaelpsiquiatreEnricÁlvarez.En
els casosmés greus, també els hos-
pitalitzen.

Noies joves i autoexigents

El perfil predominant que tracten,
segonsexplicaelpsiquiatra,ésenun
90%noies joves que “han perdut la
concepciódel seucos,perquèpesen
25quilos iesveuengrasses”.Unave-
gada “una noia de l’hospital de dia
amb un pesmolt baix em va dir que
lihaviadedonar l’alta, perquèhavia
passatperdavantd’unaobraielspa-
letes l’havien xiulat”. En l’anorèxia
“nosónconscientsdelqueelspassa;
en canvi, sí que ho són els pacients
de bulímia”, diu Álvarez.

A l’hora d’assajar un argument
que expliqui per què lamalaltia in-
cideixmésen lesnoiesquenoenels
nois, el psiquiatra Enric Álvarez
apunta a l’impacte de les hormones
alcervell,però“ésperdiralgunaco-
sa”, perquè amb la ciència a la mà
encara no se’n pot dir res. El direc-
tor mèdic i psiquiatra del Centre
ABB,EnricArmengou,apuntaafac-
torspsicològicscomapossiblespro-
vocadors de lamalaltia: “Una auto-
estima baixa, l’ansietat, conflictes

amb l’entorn o autoexigència”. Les
pàginesweb i els blogs que fan apo-
logia dels trastorns alimentaris
s’hanmultiplicat a la xarxa.

Buit legal a internet

“El dia que s’aconsegueix despenjar
unapàginawebque incita a l’anorè-
xia, l’endemàenneixen10més”,diu
la directora de l’Associació Contra
l’Anorèxiai laBulímia,MartaVoltas.
A Catalunya i a l’Estat hi ha un buit
legal per penalitzar aquestes pàgi-
nes. “Tant és així que també han
crescut, i en cinc anys ho han fet en
un470%,segonsdadesd’uninforme
recent”.Enaquestespàgineselsusu-
aris, que utilitzen noms en codi per
referir-seal’anorèxia(Ana) i labulí-
mia(Mia), intercanvieninformació,
consells i trucs.

Països comFrança iAlemanya sí
que ho penalitzen, perquè ho han
introduït en el seu Codi Penal.
Françahoassimila amb la inducció
al suïcidi, per exemple. Per això,
l’ACAB lluita perquè el Codi Penal
pugui incloure aquesteswebs, per-
fils o blogs amb l’apartat de Lesi-
ons.Mentrestant, l’ACABcol·labo-
ra ambelCentre de Seguretat de la
Informació a Catalunya per de-
nunciar aquestes webs, alhora que
treballa amb un grup de juristes,
psiquiatres i especialitzes en lama-
laltia per aconseguirpenalitzar-les
també.e

Unamalaltia que
també creix entre les
dones grans i els homes

Les xifres

6%
Percentatge de joves dels 11 als 21
anys ambun trastorn alimentari

Els trastorns del comportament
alimentari afecten un 6%de la po-
blació jove (dels 11 als 21 anys). Pe-
rò creix entre les dones d’entre 35
i 40 anys i també entre els homes.

Inicis
Totva
començarals
14anys,quan
laMariavadir
quevolia
perdrepes

Hàbits
Menjava
sensegreix
iespassava
ambl’esport
percremar
calories

20%
Percentatge demalalts
que es converteixen en crònics

Elsúltimsestudis indiquenqueun
20% dels malalts es converteixen
encrònics.Un70%es curen i, en el
cas concret de l’anorèxia, un 10%
delsmalaltsmoren.

470%
Augment del nombre dewebs
que fan apologia de l’anorèxia

En els últims cinc anys, el nombre
dewebsquepromouen l’anorèxia i
la bulímia ha crescut un470%.Els
experts ho atribueixen al fet que a
l’Estathi haunbuit legal perpena-
litzar aquestes pàgines.

T.G.
BARCELONA

L’
anorèxiadeMariaTort
Estelleréshistòria.Té
20anys,estudiamusi-
cologia a la UAB, toca
la trompeta amb la

CoblaRambles ihaposat tantelpeu
al coll a la malaltia, que ara és ella
qui ajuda altres noies que la patei-
xen.LaMaria tenia 14anysquanels
seus pares la van ingressar a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Barcelo-
na, on va passar cinc setmanes. Els
pares i la germana, l’Aïda, la veien
només dues hores a la tarda, i podi-
en trucar-li per telèfon a les dotze
en punt. Capmés contacte.

Tot va començar, segons explica
lamare, l’Antònia, el diaqueva tor-
nar de les colònies d’estiu “dient
que es volia aprimarunamica, per-
quèestavamassagrassa”.Alprinci-
pi, ho van veure normal, i fins i tot
van anar junts al pediatra per veu-
re si podien aconseguir que rebai-
xés dos o tres quilos. “La Maria
semprehaestatunanoiadeconsti-
tució forta, tot múscul, i vam pen-
sarqueperdoso tresquilosnopas-
sava res”. “Jo ho vaig veure nor-
mal”, diuelpare, l’Isidre.Però l’An-
tòniavasospitarquealgunacosano
anava bé des del primer dia que la
Maria va pronunciar la frase. L’Isi-
dre reconeix que ell va ser un dels
últimsqueva acabar acceptantque
laMaria estavamalalta.

A partir d’aquí, tot es va precipi-
tar. “Emtremolavenlescamesquan
la sentia que tornava de l’institut,
perquè sabia queno li agradaria res
del que li havia preparat per dinar”,
recorda lamare.Undia, laMaria va
arribar a colar un plat de mongeta
tendraperquèhihaviaolid’oliva: el
volia sense cap tipus de greix. I ai-
xí, a cada àpat. Amés, començava a
fer sobreesforços esportius. Des-
présdelsentrenamentsdebàsquet,

Reportatge


