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RESUM  
 

Des de que el sobrepès és un factor de risc per a moltes malalties mortals, la 

investigació ha intentat identificar els factors que fan a les persones vulnerables de la 

sobreingesta.  Aquest treball es basa en una revisió sistemàtica d’estudis qualitatius 

amb la intenció de resumir la evidència existent sobre les relacions que s’estableixen 

entre les emocions i el comportament alimentari.  Els resultats indiquen que hi ha una 

correlació positiva entre emocions i ingesta, sent aquesta última, moltes vegades, 

influenciada per diferents estats emocionals.  També existeix una correlació positiva 

entre estats d’ànim negatius i elecció d’aliments d’un alt contingut calòric.  Els 

fabricants i venedors, conscients d’aquesta relació, han utilitzat aquestes necessitats 

humanes en el seu propi benefici.  Entendre la manera en què les emocions es 

relacionen amb el comportament alimentari pot augmentar l’efectivitat de les 

intervencions dissenyades per a millorar les recomanacions i hàbits alimentaris que 

determinaran la salut i la qualitat de vida de la població 

 

RESUMEN 

 

Desde que el sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades mortales, la 

investigación ha intentado identificar los factores que hacen a las personas vulnerables 

de la sobreingesta.  Este trabajo se basa en una revisión sistemática de estudios 

cualitativos con la intención de resumir la evidencia existente sobre las relaciones que 

se establecen entre las emociones i el comportamiento alimentario.  Los resultados 

indican que hay una correlación positiva entre emociones y ingesta, siendo esta última 

muchas veces, influenciada por diferentes estados emocionales.  También existe una 

correlación positiva entre estados de ánimo negativos y elección de alimentos de un 

alto contenido calórico.  Los fabricantes y vendedores, conscientes de esta relación, han 

utilizados estas necesidades humanas en su propio beneficio.  Entender la manera en 

que las emociones se relacionan con el comportamiento alimentario puede aumentar la 

efectividad de las intervenciones diseñadas para mejorar las recomendaciones y hábitos 

alimentarios que determinarán la salud y la calidad de vida de la población.   
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ABSTRACT 

 

Since being overweight is a risk factor for many fatal diseases, research has attempted 

to identify factors that make people vulnerable overeating.  This work is based on a 

systematic review of qualitative studies with the intention of summarizing the evidence 

on the relationships established between emotions and eating behavior.  The results 

indicate a positive correlation between emotions and eating, the latter often influenced 

by emotional states.  There is also a positive correlation between negative mood and 

choice of foods high in calories.  Manufacturers and vendors, aware of this relationship 

have used these human needs for its own benefit. Understanding how emotions are 

related to feeding behavior may increase the effectiveness of interventions designed to 

improve recommendations and eating habits that will determine the health and quality of 

life’s population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: nutrició  – publicitat emocional – comportament alimentari – emocions – 

sentiments – aliments confortables – estrès – ingesta   
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INTRODUCCIÓ 

 

Des de que el sobrepès és un factor de risc per a moltes malalties mortals, la 

investigació ha intentat identificar els factors que fan a les persones vulnerables de la 

sobreingesta.  Originàriament, la investigació en la prevenció i el tractament del 

comportament alimentari s’ha centrat en factors metabòlics i hormonals com la insulina, 

la leptina o en l’equilibri energètic entre consum i despesa calòrica i només una petita 

recerca s’ha focalitzat en altres aspectes del comportament alimentari que poden 

dificultar la regulació del pes al llarg de la vida.  De fet, un augment del consum 

d’aliments d’alt contingut calòric o  el consum d’aliments confortables com a 

contraposició als factors purament metabòlics o la disminució de l’activitat física, poden 

explicar millor el ràpid augment de la obesitat en les últimes dècades (Blundell and 

Cooling, 2000, cit. per Levitan, R. and Davis, C., 2010).  Com la relació de l’obesitat i la 

nutrició amb les malalties cròniques és cada vegada més prevalent en les societats 

contemporànies, explorar els factors emocionals associats a les eleccions del menjar i 

els aliments pot ser un tema valuós d’investigació.   

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’obesitat s’ha més que duplicat 

en tot el món.  En 2008, 1500 milions d’adults tenien sobrepès (més de 200 milions 

d’homes i sobre 300 milions de dones eren obesos). El sobrepès i la obesitat és el 

cinquè factor principal de risc de defunció en el món.    Segons l’Institut Nacional 

d’estadística (INE, 2009), el 68% de la població espanyola entre 25 i 64 anys tenen 

excés de pes (36% sobrepès i 15% obesitat).  Però encara preocupa més la situació en 

la infància.  A Espanya, s’ha passat del 5 al 16% de nens obesos en edats compreses 

entre els 6 i 12  anys (enKid, 1998-2000). En 2010, al voltant de 43 milions de nens en 

el món menors de 5 anys tenien sobrepès. 

La OMS afirma que la causa fonamental del sobrepès i l’obesitat és un desequilibri entre 

les calories consumides i gastades, ja que en el món s’ha produït un augment de la 

ingesta d’aliments hipercalòrics que són rics en greixos, sal i sucres però pobres en 

vitamines, minerals i altres micronutrients i també, un descens de l’activitat física com a 

resultat de la cada vegada més sedentària vida laboral, de les noves maneres de 

desplaçament i d’una creixent urbanització. 

Tot i que un dèficit energètic és necessari per a reduir el pes corporal, hi ha altres 

factors que no han estat tan estudiats i que poden dificultar mantenir un pes adequat.  

Avui en dia es té molta informació respecte a una alimentació saludable, però no 

tothom és capaç de posar les recomanacions que s’ofereixen a la pràctica i molt menys 

mantenir-les. Com els Trastorns de Comportament Alimentaris (TCA) com l’Anorèxia i 

Bulímia nerviosa han estat molt estudiats, en aquest treball es vol investigar sobre el 
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paper que juguen les emocions respecte al comportament alimentari en persones sense 

patologia alimentària, per això, es plantegen tres hipòtesis a resoldre: primerament es 

planteja si les emocions i, sobretot les negatives, poden provocar un excés o una 

reducció de la ingesta alimentària; en segon lloc, si consumim certs aliments en funció 

del nostre estat d’ànim i, per últim, si els mitjans de comunicació i la publicitat ens 

influencien per a que comprem determinats productes cercant emocions específiques.  

 

OBJECTIUS DE LA REVISIÓ 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és realitzar una revisió sistemàtica de la literatura 

científica per tal de resumir l’evidència existent sobre el tema d’estudi i comprovar les 

hipòtesis proposades.   

Les preguntes que es plantegen i a les que es vol donar resposta són:  

Poden les emocions provocar un augment o disminució de la ingesta 

alimentària? 

Escollim un determinat tipus d’aliment en funció del nostre estat d’ànim o 

per a gestionar les nostres emocions? 

Estem influenciats pels mitjans de comunicació i la publicitat a menjar 

determinats aliments cercant emocions específiques? 
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MÈTODE 

 

1. Estratègies de cerca: localització i selecció d’estudis 

 

Pel fet de voler resumir l’evidència existent sobre la relació entre el comportament 

alimentari i les emocions i identificar possibles buits com a necessitat de recerca futura, 

s’ha portat a terme una revisió sistemàtica, la qual, s’ha guiat per la Guia de Fisterra 

(2008).  Aquesta revisió s’ha portat a terme en tres fases: 

En una primera fase i per a obtenir una aproximació del volum d’informació publicat 

sobre el tema d’estudi, les bases de dades més apropiades i la identificació dels termes 

claus per a utilitzar en l’estratègia de cerca, es va portar a terme una cerca inicial amb 

algunes paraules clau com “nutrició”, “psicologia”, “aliments”, “emocions” i la 

combinació d’aquestes tant en castellà, català i anglès en cercadors web i en bases de 

dades especialitzades com PsycInfo i es va trobar: 1 article de pàgina web i 3 articles 

científics;  a través del catàleg de biblioteques Universitàries de Catalunya es va trobar 

2 llibres relacionats amb el tema d’estudi i a través de la publicació de treballs finals de 

grau de la Universitat Oberta de Catalunya es va trobar un treball final de grau rellevant 

per a la revisió.  També es van trobar 13 llibres més relacionats, però van ser exclosos 

perquè superaven els 5 anys de publicació que havien estat marcats en els criteris 

d’inclusió. 

En una segona fase i tenint identificades algunes paraules clau més concretes, es van 

fer altres combinacions com “menjar emocional”, “publicitat emocional”, “menjar 

emocional i estrès”, etc. i ampliant les bases de dades utilitzades, es van trobar 7 

estudis científics més en les bases de dades Academic Search Premier, Taylor & Francis, 

Computer Source i Food & Foodways.  Com aquestes bases de dades són en anglès, 

aquesta segona cerca es va fer en aquest idioma.  També es va contactar via mail amb 

l’Associació Espanyola de Dietistes (AEDN) i Nutricionistes i aquests ens van posar en 

contacte amb el Grup de Revisió, Estudi i Posicionament de l’AEDN, els quals, després 

de comentar-los el tema d’estudi ens van enviar un article més.  Per últim, vam trobar 

una pàgina web on hi havia diferents articles relacionats amb el tema d’estudi, 

(http://selfregulationlab.nl/index.php/publication).  

En una tercera fase es va realitzar una cerca manual de la bibliografia inclosa en els 

articles seleccionats amb la finalitat de localitzar estudis addicionals i profunditzar en els 

coneixements que anàvem adquirint.  Aquesta cerca es va fer en anglès i, principalment 

en la base de dades ScienceDirect, tot i que algun article es va trobar a Taylor & Francis 

i algun altre a la pàgina web abans esmentada. 

http://selfregulationlab.nl/index.php/publication
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2. Criteris d’inclusió i exclusió 

 

Els criteris d’inclusió en la revisió inicial han estat: 

-  Que l’article, llibre o document faci una relació general entre l’ alimentació i les 
emocions,  

- Que es parli dels factors que ens influencien a l’hora d’escollir determinats 
aliments  

- Que relacioni les diferents etapes de la vida amb la construcció del sistema 

personal d’elecció d’aliments 
- Que relacioni els mitjans de comunicació i la publicitat amb les eleccions de 

productes alimentaris que fan els consumidors en funció de les seves emocions  

- Que l’estudi estigui publicat a partir del 2005 
- Per tal d’aprofundir en la comprensió del tema estudiat, s’ha revisat part de les 

referències bibliogràfiques dels estudis realitzats i s’han inclòs aquells estudis 
rellevants per a la recerca actual. 

 

Els criteris d’exclusió han estat: 

- aquells treballs, llibres o documents que, tot i poder relacionar d’alguna manera 

aquests continguts, es referien principalment a alguna patologia concreta (com 
poden ser les malalties cardiovasculars, el càncer, etc.) no relacionada amb 
l’alimentació. 

- En general, s’han descartat aquells articles que parlen sobre Anorèxia i Bulímia 
nerviosa perquè en principi aquest estudi no vol investigar aquestes patologies 
sinó les fases anteriors o aquelles conductes que no acaben en patologia però 

que relacionen l’alimentació amb l’estat emocional, tot i que s’ha inclòs algun 
article per a la comprovació de dades. 

- En un principi s’ha fet una selecció d’aquells articles que no superaven els 5 anys 
d’antiguitat, però per tal de profunditzar en els coneixements que s’anaven 
trobant, finalment, s’han inclòs articles més antics però rellevants pel tema 

d’estudi.  
 

3. Avaluació de la qualitat dels estudis 

 

Considerem que els estudis que hem recuperat són vàlids i fiables doncs han estat 

publicats a revistes indexades a bases de dades especialitzades i de qualitat.  A més, 

aporten resultats de gran importància teòrica i pràctica i són útils per a la societat; 

aporten nous enfocaments i qüestionen resultats i idees d’altres estudis.  Les 

investigacions tenen suficient validesa interna perquè s’utilitza un disseny i una 
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metodologia adequada; els investigadors descriuen de forma suficient el mètode i els 

procediments per a que altres investigadors puguin replicar-los i es compleixen les 

normes i els principis deontològics  (Buela-Casal, A., 2003).  A més, la major part dels 

estudis són experimentals i molts utilitzen grups control per a la comprovació de les 

seves hipòtesis. 
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MARC TEÒRIC 
 

1. Un model conceptual del procés d’elecció del menjar 

La manera en què escollim el menjar juga un rol important en aspectes simbòlics, 

econòmics i socials de la vida, expressant les nostres preferències, identitats i 

significació cultural. 

Podríem englobar la manera d’escollir els aliments dins un model compatible amb una 

perspectiva biopsicosocial assumint que les influències i els processos psicològics, 

cognitius i socioculturals estan involucrats en la manera en què escollim el que 

mengem. 

 

 

Furst, T., Connors, M., Bisogni, C.A., Sobal, J. & Falk, L. (1996) i Connors, M.M., 

Bisgoni, C., Sobal, J. & Devine, C. (2001, cit. per Sobal, J., Bisgoni, C., Devine, C. & 

Jastran, M., 2006) proposen un model de tres components principals per explicar la 

manera en què les persones construeixen les seves eleccions alimentàries: 

1. El curs de la vida:  l’ambient, les experiències que la persona viu, els aliments que 

selecciona, les situacions relacionades amb el menjar passades i futures, així com 
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les expectatives respecte a futures possibilitats d’elecció fan que la persona 

construeixi un sistema personal d’elecció d’aliments.   

També s’ha explicat aquest curs de la vida basant-se en:  

a) Les trajectòries: inclouen els pensaments persistents, els sentiments, les 

estratègies i les accions al llarg de la vida.  Repeticions d’elecció d’aliments creen 

un impuls per a fer les mateixes eleccions en futures circumstàncies. 

b) Transicions: són canvis en la vida de les persones que la porten a modificar o 

afermar la continuació del seu comportament, així com dels seus patrons 

d’elecció d’aliments.  Successos importants com començar o finalitzar l’escola, 

canviar de feina, començar o abandonar relacions personals importants, emigrar 

a una àrea o cultura diferent, desenvolupar alguna malaltia, etc. representen 

transicions que poden esdevenir punts de canvi que tenen impactes més grans 

en l’elecció d’aliments (Devine, C. 2005). 

c) Temps: quan una transició particular o un punt de canvi ocorre en la vida d’un 

individu, en un temps determinat d’un succés (infància, adolescència, 

embaràs...) ens pot influenciar en la manera en què fem les nostres eleccions. 

Per exemple, les dones adopten eleccions d’aliments més saludables durant 

l’embaràs.  

d) Context: representa l’ambient dintre del qual els canvis en la vida succeeixen, 

incloent l’estructura social, les condicions econòmiques, èpoques històriques, els 

models estàndards de menjars, els patrons de menjar disponible, les malalties i 

els canvis físics de l’ambient (Devine, C., 2005). 

2. Influències: hi ha un gran varietat d’influències que donen forma a la manera 

particular en la que escollim els aliments: 

a) Ideals:   són culturalment apresos a través de les famílies i altres institucions i 

reflecteixen els plans i expectatives d’elecció d’aliments i menjar.   

b) Factors personals: inclouen factors fisiològics (sensorials, endocrins, genètics, 

etc.), psicològics o característiques emocionals (preferències, personalitats, 

humors, fòbies, etc.) i factors relacionals (identitats, autoconceptes, etc.). 

Aquests factors personals es desenvolupen i són apresos durant el temps i 

proveeixen a cada persona d’unes bases per a la construcció única i 

individualitzada de l’elecció dels aliments. 

c) Recursos: inclouen capital físic tangible (com diners, equipament, transport i 

espai), capital humà intangible (com temps, habilitats i coneixement) i capital 

social intangible (com l’ajuda als altres, el consell i el suport emocional). 
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d) Factors socials: rols, famílies, grups, xarxes socials, organitzacions, comunitats i 

altres unitats socials proveeixen oportunitats i obligacions per a la construcció de 

les relacions respecte al comportament alimentari. 

e) Contextos: inclouen l’ambient físic, la configuració de la conducta, les institucions 

polítiques i socials i el clima estacional i temporal.  

3. Sistema  alimentari personal:  inclou els processos de construcció dels valors 

dels aliments, la classificació dels aliments i situacions d’acord amb aquests valors, 

la negociació, l’equilibri i el desenvolupament d’estratègies d’elecció d’aliments i 

menjar en determinades situacions.  

 

 

Aquest model pretén ser un marc en el qual integrar conceptes diferents en un tot, 

però com tots els models, marcs i teories també té les seves limitacions, com per 

exemple, que no té en compte tots els factors relacionats amb el menjar o que està 

basat en una perspectiva individual i no comunitària, però ens dona una visió més 

àmplia i global dels factors implicats en l’acte d’escollir un aliment o un estil de menjar 

o ens fa conscients de tot allò que està “darrera” del comportaments alimentari.  Tal i 

com afirmen Locher, J., Yoels, W., Muarer, D. & Van, J. (2005), sempre que es vulguin 

canviar els comportaments alimentaris, s’haurà d’examinar la construcció social dels 

aliments i les  dimensions socials i psicològiques del menjar.  
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2. Perspectiva Històrica de la recerca en el Comportament Alimentari 

Jan Wardle (2006) realitza un resum de les diferents teories que han tractat d’explicar a 

través dels anys el comportament alimentari relacionat amb l’Obesitat.  Segons aquest 

autor, al 1968 Stanley Schacter va publicar en una revista important anomenada 

“Science” que les persones obeses i les que tenien normopès responien de manera 

diferent als senyals interns i externs relacionats amb la ingesta d’aliments. La “teoria de 

l’externalitat” com va ser coneguda, suggeria que el sobrepès i l’obesitat eren 

conseqüència de respondre més als senyals externs com, per exemple, el sabor 

agradable dels aliments i reaccionar menys als senyals interns relacionats amb la gana i 

la sacietat.  En poc temps, aquesta teoria va ser qüestionada per la hipòtesi de Richard 

Nisbett (1973), que afirmava que l’externalitat era una conseqüència de la restricció 

alimentària crònica practicada per moltes persones amb sobrepès amb la intenció de 

controlar el seu pes.  Nisbett argumentava que els esforços deliberats per a controlar el 

pes, mantenien el pes per sota d’un  “punt just” determinat biològicament.  Per a 

recolzar la seva teoria va mostrar que les persones amb obesitat pre-mòrbida 

(presumptament, els que havien abandonat la restricció alimentària) no responien 

majoritàriament als senyals externs.   Per tant, no era el comportament alimentari el 

que causava l’obesitat, sinó el pes per sota del “punt just” el que causava els desordres 

en el comportament alimentari. 

El següent pas va ser donat per Peter Herman i Janet Polivy (1975), els quals van 

ampliar la idea dels efectes adversos de controlar el pes de forma deliberada però, al 

mateix temps, ho separaven del concepte del punt biològicament just. En els seus 

estudis van mostrar que els individus que intentaven deliberadament controlar la 

ingesta alimentària, independentment del seu pes, mostraven característiques anormals 

com una disminució de la resposta als senyals interns de sacietat i una hiper-resposta 

als senyals externs relacionats amb el menjar.  La “teoria de la restricció” hipotetitzava 

que portar el consum sota un control cognitiu, substituïa els mecanismes de control 

“naturals” i això a la vegada impedia el delicat procés que havia de regular el consum 

energètic.  Segons aquest model, fins i tot, les persones amb normopès que restringien 

la seva alimentació, podrien experimentar problemes de control, que podrien reflectir-se  

en comportaments com menjar emocional o menjar compulsivament (Wardle, J. & 

Beinart, H., 1981; Herman & Polivy, 1990; Polivy & Herman, 2002). Els investigadors 

van concloure en aquell temps que la restricció no era una forma efectiva de perdre pes 

i podia, fins i tot paradoxalment, augmentar-ho a causa de la ruptura dels processos 

reguladors normals (Wardle, 1987a).   

En aquell temps, un nou desordre alimentari  va ser identificat: la bulímia nerviosa 

(Russell, 1979).  Fer dieta s’havia fet més popular entre les dones joves tractant 

d’aconseguir les formes d’un cos prim promogudes pels mitjans de comunicació de 
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moda, i al fer-ho, paradoxalment, impedien la seva habilitat per a controlar el seu pes i 

augmentaven el risc de patir Bulímia nerviosa.   

En els últims anys, la teoria de la restricció ha començat a ser qüestionada (Peters et 

al., 2002; Hill, A., 2004) perquè no tots els menjadors restrictius desenvolupen bulímia 

nerviosa, però sí que hi ha evidència de que els problemes amb el comportament 

alimentari, sovint, són precedits per un comportament de restricció alimentària. 

La teoria de la restricció ha jugat un important rol en clarificar la complexitat de la 

interacció entre el control i la pèrdua de control sobre la ingesta.  Ha destacat el fet que 

la intenció de restringir el consum d’aliments no sempre porta a bon punt i pot, fins i 

tot, augmentar-ho.  Però mentre que la reacció inicial va ser de demanar a tothom 

l’abandonament de la restricció, això està actualment sent reemplaçat per una 

consideració més equilibrada de quin tipus de restricció, sota quines condicions i per a 

quins grups podria ser efectiu.   
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3. Les relacions entre l’estat d’ànim, les emocions, els  sentiments i el 

comportament alimentari 

 

3.1. El menjar emocional  

 

No hi ha cap dubte de que l’estat d’ànim, les emocions i els sentiments interactuen amb 

el menjar i aquesta relació és més complexa que la simple “causa” i “efecte”.  Per 

exemple, un canvi d’humor pot fer disminuir el nostre apetit o provocar-nos el desig de 

menjar, així com menjar pot induir emocions d’alleujament i tranquil·litat quan estem 

famolencs.  El “menjar emocional” ha estat definit com “la tendència a menjar en excés 

en resposta a emocions negatives com l’ansietat o la irritabilitat” (van Strien, T. & 

Ouwens, M.A., 2007, cit. per Adriaanse, M., de Ridder, D. & Evers, C., 2011). 

 L’estat d’ànim està caracteritzat com un estat d’excitació psicològica de llarga 

duració (com a mínim de varis minuts i normalment, més llarg) amb dimensions 

relacionades amb l’energia, la tensió i el plaer (Reid & Hammersley, 1999, cit. per 

Gibson, 2006).  L’estat d’ànim s’ha de diferenciar de les emocions, les quals, poden ser 

definides com a respostes afectives a curt termini a avaluacions d’estímuls particulars, 

situacions o esdeveniments. En termes generals, el que diferencia una emoció d’un 

estat d’ànim és el temps que perdura. 

 Des de fa molt temps ha hagut interès en la relació entre les emocions i la 

conducta alimentària en les persones.  Molt d’aquest interès va estar promogut pels 

models clínics psicosomàtics i psicoanalítics amb la intenció d’explicar el menjar en 

excés i l’obesitat. 

Isabel Menéndez (2007), seguint el model psicoanalista, afirma que quan apareixen 

problemes amb el menjar, és convenient reflexionar sobre el nostre estat d’ànim ja que 

una mala relació amb el menjar pot ser l’expressió d’un conflicte intern.  Considera les 

dificultats amb l’alimentació com una forma d’expressar sentiments que no poden ser 

verbalitzats, així com emocions que no poden ser reconegudes o afectes que, des del 

nostre inconscient, intenten manifestar-se.  Desamor, abandonament, decepció, culpa, 

ràbia, gelosia, rivalitat, angoixa o tristesa són alguns dels sentiments que poden estar 

intentant expressar-se a través dels conflictes amb l’alimentació.   

Segons aquesta autora, algunes de les causes que fan que mengem més del compte 

són: 

a) La por a créixer: si hem tingut uns pares massa protectors que han estat a prop 

nostre per saciar-nos la gana i protegir les nostres carències, quan tenim por a 



Treball Final de Grau – La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional  
en l’elecció d’aliments i el comportament alimentari.            Miriam Esquivel 
 

17 

 

afrontar-nos sols a decisions complicades, és possible que, inconscientment i 

buscant aquell sentiment de seguretat, mengem més del compte. 

b) Sentiments agressius: la necessitat de descarregar emocions agressives i no 

saber com fer-ho pot conduir a devorar aliments.  Això respon a una fantasia 

inconscient, que seria l’intent de destruir el que ens fa mal incorporant-lo dins el 

propi cos.  És una forma de empassar-se la ràbia, que d’aquesta manera es 

torna autoagressiva. 

c) Dificultats afectives: podem recorre al menjar per alleujar tensions afectives o 

quan un estat emocional amenaça amb desbordar la nostra capacitat de control.   

Des de la teoria psicosomàtica, el concepte de menjar emocional declara que els 

menjadors emocionals són incapaços de diferenciar la gana de l’estat fisiològic que 

acompanya a les emocions negatives i, com a resultat, mengen quan experimenten 

aquestes emocions.  
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3.2. La perspectiva biològica 

 

Els dolços i els aliments amb alt contingut calòric potencien l’alliberació de Dopamina 

(DA), indueixen sentiments subjectius de plaer i, per tant, són més gratificants 

(Grigson, P., 2002, cit. per Levitan R. & Davis, C., 2010).  Estudis de neuroimatge 

corroboren aquests resultats i recolzen fortament el rol central que té la dopamina en 

els processos de gratificació de menjar.  Rothemund, Y. et al. (2007) van demostrar 

que les àrees d’activació neural al cervell relacionades  amb la inducció de senyals 

alimentàries eren diferents en les persones obeses i els individus amb normopès.  En 

els obesos, les dones davant estímuls d’aliments d’alt contingut calòric activaven àrees 

del cervell associades amb el processament de la informació relacionada amb els 

estímuls de característiques plaents (el sistema de gratificació del cervell), com l’àrea 

tegmental ventral (VTA) i la substància negra, l’amígdala i el còrtex orbitofrontal, que 

són àrees involucrades en la síntesis i alliberació de dopamina o són punts diana de les 

projeccions dopaminèrgiques i compensaven d’aquesta manera la reducció de l’activació 

dels circuits dopaminèrgics que tenien. 

Van Strien, T., van der Zwaluw & Engels, R. (2010) van trobar en el seu estudi 

longitudinal de família completa, que els adolescents amb sentiments depressius que 

portaven un al·lel curt en el genotip 5-HTTLPR (polimorfisme involucrat en la inserció i 

delecció de la regió de control transcripcional del gen transportador de la serotonina), 

augmentaven el menjar emocional, doncs l’al·lel curt provocava una reducció de 

l’activitat serotoninèrgica.  Aquest efecte moderador del genotip 5-HTTLPR va ser trobat 

en ambdós sexes durant l’adolescència mitjana, però només en les noies en 

l’adolescència tardana.  I, com a destacable, van trobar que en els nois que tenien una 

activació baixa de la serotonina (per l’al·lel curt) la relació dels sentiments depressius 

amb l’augment del menjar emocional era negativa.   
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3.3. El comportament alimentari a la infància  

 

Maureen Black i Frances Aboud van declarar en el simposium realitzat a Canadà al març 

de 2011 que el desenvolupament de comportaments alimentaris saludables depenia 

d’una alimentació saludable i dels comportaments parentals responsables.  Els principis 

d’una interacció responsable podien ser aplicats a l’hora de proporcionar una 

alimentació responsable als fills.  Ser responsable en l’alimentació dels fills incloïa: 

 

a) Assegurar-se que el context on es mengés fos agradable i amb poques 

distraccions; que el nen estigués assegut confortablement, idealment, mirant als 

altres; on se li comuniqués clarament el que s’espera d’ell i on el menjar fos 

saludable, saborós, apropiat per a la seva edat i ofert en un horari predictible en 

el qual el nen probablement tingués gana 

b) Fomentar i atendre els senyals de gana i sacietat que el nen mostrés 

c) Respondre al nen sense demora, donant recolzament emocional, contingentment 

i d’una manera apropiada a la seva edat 

Una nutrició o alimentació responsable promourà l’atenció i l’interès dels infants en 

l’alimentació, l’atenció a les seves senyals internes de gana i sacietat, l’habilitat per a 

comunicar les seves necessitats als seus cuidadors de manera distintiva i amb senyals 

significatives i un èxit  progressiu cap a una independència alimentària.  Però quan els 

cuidadors mal interpreten el rebuig dels seus fills respecte al menjar com una senyal de 

no tenir gana en comptes d’un senyal d’autonomia, el dinar es pot convertir en 

estressant, provocant en el fill sentiments potencials de frustració, inatenció als seus 

senyals interns i una falta d’interès en comunicar-se amb els seus pares. 

Per altra banda, els pares que, de manera indiscriminada, responen al plor o les 

protestes dels seus fills oferint-los aliments com un caramel o xocolata, sense tenir en 

compte la situació, s’estan comportant de manera indulgent i ensenyant als nens que 

plorar és una manera efectiva per a aconseguir el menjar que desitgen. 
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3.4. El comportament alimentari a l’adolescència 

 

L’adolescència és una edat crítica per al desenvolupament d’un augment de pes i del 

comportament alimentari. També és una etapa d’estrès en general per tots els canvis 

físics, hormonals i psicològics que representa i  per això constitueix una punt important 

per a una intervenció i prevenció primerenca. L’adolescència és també un temps en el 

què molts nois i noies comencen a fer les seves pròpies decisions sobre el consum 

d’aliments i estableixen les seves pròpies creences.  Els adolescents en el seu procés de 

separació dels pares i cerca de la pròpia identitat, són molt susceptibles a la pressió 

dels adults, valoren molt la seva imatge corporal i poden prendre mesures dràstiques 

per tal d’alterar-la.  A més, la revolució hormonal que pateixen fa que tinguin menys 

tolerància a les emocions negatives.  De fet, Van Strien R. et al. (2010) suggereixen 

que el menjar emocional apareix en el període de l’adolescència.  

Un estudi transversal realitzat a Austràlia amb 902 estudiants de Secundària, va 

demostrar que una gran quantitat de noies (més que nois) feien associacions negatives 

entre el dinar i les emocions.  Més de la meitat dels estudiants (60% nois i 80% noies) 

referien menjar per avorriment.  També el 25% de nois i el 53% de noies afirmaven 

menjar quan estaven deprimits i, en ambdós casos, referien tenir un sentiment de 

culpabilitat quan consumien aliments poc saludables o quan menjaven molt (Nowak, M. 

& Büttner, P., 2002). 

En Estats Units els adolescents associaven els símptomes depressius com barreres 

davant una alimentació saludable, saltar-se menjars o desordres en l’alimentació i en 

les escoles on hi havia més adolescents deprimits s’havia augmentat el consum de 

begudes amb sucre (refrescos tipus cola, taronjada, llimonada...) (Fulkerson, J.A., 

Sherwwod, N.E., Perry, C.L., Neumark-Sztainer, D & Story, M., 2004, cit. per Gibson, 

2006), doncs sembla que aquestes begudes alleugeren la tristesa i altres símptomes 

d’angoixa (Blass, E.M., Shide, D.J. & Weller, A., 1989, cit. per Gibson, 2006 ).   
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3.5. El paper de les emocions en el comportament alimentari  

 

Loxton, N., Dawe, S. & Cahill, A. (2008) van trobar en el seu estudi que hi havia un 
augment significatiu de la urgència de menjar quan l’exposició de menjar preferit era 

seguida de la inducció d’un estat d’ànim negatiu, però també van trobar que la inducció 
d’un estat d’ànim negatiu sense l’exposició als aliments no influenciava la urgència a 
menjar.  

 
Lowe and Fisher (1983, cit. per Gibson, 2006) van analitzar l’estat d’ànim abans de 

menjar durant 13 dies i van trobar que les dones amb sobrepès menjaven més aperitius 

quan el seu estat d’ànim era negatiu.   Contràriament a aquesta hipòtesi, Adriaanse, M. 

et al. (2011) afirmen que el consum d’aperitius és causat per la força de l’hàbit i la 

restricció del menjar i no tant per  menjar emocionalment. 

Però també hi ha estudis que atribueixen l’augment de la ingesta a les estratègies que 

utilitzen les persones a l’hora de regular les seves emocions i no pas, l’emoció per si 

mateixa.  Evers, C., Sok, M. & de Ridder (2010) van trobar que els individus que 

utilitzaven normalment la supressió dels sentiments en la seva vida quotidiana, 

consumien més aliments quan sentien emocions que els individus que utilitzaven 

rarament aquesta estratègia.  També van trobar que als individus que eren instruïts per 

a suprimir l’expressió de les seves emocions menjaven més aliments confortables que 

aquells que se’ls demanava avaluar les seves emocions o aquells que se’ls permetia 

expressar les seves emocions de forma espontània.   

Altres estudis (Zysberg, L. & Rubanov, A., 2010) han suggerit que l’augment de la 

ingesta té una correlació negativa entre la intel·ligència emocional (IE) i el menjar 

emocional.  Quan més alta és la puntuació en IE, menys menja emocionalment el 

subjecte i viceversa i aquesta associació persisteix quan es controla el sexe, l’edat i el 

nivell d’educació. 
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3.6. Els aliments confortables   

 

L’associació d’un aliment amb una situació específica com un succés passat, una 

memòria o un record, pot mantenir-se constant al llarg de la vida.  Al mateix temps, el 

seu significat també pot canviar a causa de noves experiències (Locher, J. et al., 2005). 

Locher, J. et al (2005) van trobar que els aliments considerats “confortables” eren 

aquells aliments familiars per a l’individu i utilitzats en ocasions especials, sobretot quan 

les persones es sentien tristes o amb baixa autoestima o, quan estaven soles.  En el 

seu estudi, van classificar aquests aliments en: 

- Aliments nostàlgics: poden evocar sentiments de nostàlgia quan el subjecte està 

lluny de la seva comunitat, família o grup primari.  Quan el subjecte els menja, 

realitza associacions amb moments en els què va compartir menjar amb altres 

persones significatives per al subjecte durant esdeveniments especials o 

activitats. 

- Aliments indulgents: estan associats amb sentiments de plaer i confort.  Són 

aliments d’alt contingut calòric com la xocolata, però la cerca d’aquests 

sentiments pot fer ignorar les qüestions nutricionals.  També acostumen a 

menjar-se com a recompensa per haver passat o superat alguna experiència 

difícil. 

- Aliments convenients: s’associen a un efecte positiu al menjar-los (millor que fer 

una altra cosa més “prohibida”). 

- Aliments que produeixen confort físic: són aquells que produeixen confort bé 

sigui a través de les seves característiques o dels canvis que produeixen en el 

cos.  Per exemple, les sopes escalfen el cos. 

De fet, consideren que els subjectes mengen aliments confortables cercant emocions 

específiques.  Altres emocions que poden cercar els subjectes a través dels aliments 

són:  seguretat, plenitud, desinhibició, relaxació, socialització, afecte,  gestionar l’estrès, 

fer front a la vida, mantenir-se alerta o despert, animar-se i sentir-se bé.  Resultats 

similars s’han trobat en estudis que consideren que els aliments més desitjats poden ser 

utilitzats per a alterar l’estat d’ànim o, amb fins emocionals, fins i tot quan estan 

coberts els requeriments energètics bàsics i poden tenir conseqüències adverses 

similars a aquelles associades a l’abús de substàncies (Kelley, A. et al., 2002, cit. per 

Levitan, R. & Davis, C., 2010).   

Contràriament,  a aquests estudis, Evers, C., de Ridder, D. & Adriaanse, M. (2009) no 

van trobar relació entre l’estat emocional i el tipus d’aliment preferit. 
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3.7. Els efectes de l’estrès sobre la ingesta 

 

Normalment, l’estrès provoca una hiperactivació de l’eix hipotalàmic-pituitari-adrenal 

(eix HPA) amb reaccions fisiològiques que estan dissenyades per a preparar als 

individus per a una reacció de lluita o fugida.  Aquestes reaccions inhibeixen la motilitat 

gàstrica i promouen l’alliberació de sucre en el corrent sanguini, així com la supressió 

dels sentiments de gana (Schachter, S. et al., 1968, cit. per van Strien et al., 2010).   

No obstant això, els menjadors emocionals responen menjant quan experimenten 

estrès, contràriament a la resposta fisiològica normal esperada  (Greeno & Wing, 1994 

cit. per Adriaanse et  al., 2011). 

S’ha demostrat que els individus que mengen en resposta a les emocions i l’estrès 

tenen més possibilitats de tenir sobrepès o ser obesos.   (Ozier, A., 2008).  Seguint 

aquesta línia, Wallis, D. & Hetherington, M. (2010) van trobar que l’estrès produïa 

canvis no saludables respecte a l’elecció d’aliments.  En condicions d’estrès general, els 

individus mostraven conductes de sobreingesta, però situacions d’estrès viscudes 

recentment provocaven conductes de poca ingesta.  Els canvis en l’elecció dels aliments 

estaven associats amb diferents patrons de menjar:  els menjadors emocionals eren 

més propensos a menjar més quantitat que els no emocionals en situacions d’estrès  

específiques.  Per altra banda, van comprovar que l’amenaça a l’ego portava, tant als 

menjadors emocionals com als restrictius, al consum d’aperitius “prohibits” d’alt 

contingut calòric  (la xocolata), més que una alternativa més saludable (fruits secs), tot 

i que per als restrictius, això només succeïa en situacions on es sentien amenaçats i no 

en situacions neutrals. Contràriament a aquests resultats, Wallis, D. & Hetherington, M. 

(2010) no van trobar diferències entre els subjectes que restringien aliments i els que 

no en situacions d’estrès relacionades amb el menjar. 
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3.8. Les diferències individuals i de gènere 

 

Tot i que els estudis relacionats amb el menjar emocional s’han realitzat bàsicament en 

dones, alguns estudis apunten a diferències de gènere respecte a les emocions 

relacionades amb el comportament alimentari. 

King, Miselman, i Carr (2010) van trobar que la intensitat de les emocions de les dones 

era significativament  més elevada que la dels homes, tot i que aquest  patró només es 

produïa per a productes determinats i revertia en diferents productes.  Contràriament, 

Evers, C. et al. (2010) van trobar que la intensitat de les emocions experimentades no 

afectava a la ingesta d’aliments. 

Dubé, L., LeBel, J. & Lu, J. (2005), van trobar que l’augment del consum d’aliments en 

els homes era precedit per emocions positives, metre que per a les dones, era 

l’activació d’emocions negatives les que les induïen a menjar.  Els aliments confortables 

dels homes incloïen aliments amb un alt grau de proteïnes (ex. carn) mentre que les 

dones preferien la xocolata i el gelat. També van trobar que el consum d’aliments 

confortables alleujava les emocions negatives de les dones, però augmentava els seus 

sentiments de culpa.  Analitzant les diferències culturals, van trobar que els participants 

de cultura francesa expressaven més intensament emocions positives abans de menjar 

aliments confortables metre que pels britànics el consum era activat per emocions 

negatives.  

 

Per altra banda, el fet que no tothom tingui sobrepès o desenvolupi una relació 

de menjar emocional o compulsiva podria ser degut a les diferències individuals en 

resposta als senyals interns relacionats amb el menjar (Staiger, Dawe & McCarthy, 2000 

cit. per Loxton, N. et al., 2011). 

Michael Macht (2008) va crear un model en el qual integrava tant les característiques 

individuals de les persones (si restringien, si eren emocionals, etc.) així com altres 

variables emocionals com la intensitat, l’excitació, etc. i va classificar els efectes de les 

emocions en el comportament alimentari en 5 classes bàsiques: 

1) Les emocions provocades pels aliments afecten a l’elecció del menjar 

2) Les emocions molt intenses o que produeixen molta excitació afecten al 

comportament alimentari en funció de la motivació per menjar: 

a. En els menjadors restrictius, les emocions positives i negatives augmenten 

la ingesta d’aliments a causa del control cognitiu 



Treball Final de Grau – La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional  
en l’elecció d’aliments i el comportament alimentari.            Miriam Esquivel 
 

25 

 

b. En els menjadors emocionals, les emocions negatives tendeixen a ser 

regulades menjant i, com a conseqüència, es seleccionen més aliments 

comfortables com caramels o aliments amb un alt contingut calòric. 

 

c. En els menjadors normals, les emocions afecten al menjar de manera 

congruent amb les característiques cognitives i motivacionals. 

Match planteja que en funció d’aquestes característiques es produirà un augment o una 

disminució del consum alimentari o bé no es produirà cap canvi.  Podem veure el seu 

model en la figura següent: 
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4. El màrqueting i la publicitat emocional 

 

La nostra societat està cada vegada més orientada cap al consum i els objectes que 

consumim serveixen com marcadors per a la nostra identitat personal i social (Locher, 

J. et al., 2005).   

 Els efectes de la comunicació de mercat són usualment analitzats en termes 

d’efectes jeràrquics clàssics.  Segons el model genèric, la  comunicació de mercat 

primer crea consciència, després comprensió, a continuació forma una actitud positiva i, 

finalment, es genera l’actitud de compra.  Aquest model ha estat criticat perquè hi ha 

molts casos, en particular els compradors impulsius, on la consciència pot portar 

directament a la compra i la comprensió i la formació de l’actitud no succeeixen abans 

de la compra.  

 Analitzant la manera en que la publicitat i altres comunicacions de mercat 

estimulen el canvi d’actitud cap a un determinat article alimentari, les teories més 

clàssiques han estat models de processament dual, com l’elaboració d’un model de 

probabilitat (Petty, R. & Cacioppo, J., 1986, cit. per Grunert, K., 2006).  Quan els 

consumidors estan motivats i són capaços de processar la informació relacionada amb 

el producte, l’elaboració d’aquesta informació donarà com a resultat la generació de 

respostes cognitives positives o negatives, amb el conseqüent canvi d’actitud.  Però 

quan els consumidors no estan motivats o no són capaços de processar la informació 

relacionada amb el producte, llavors poden processar senyals perifèriques (com per 

exemple, les característiques del missatge, les persones que apareixen en l’anunci, la 

utilització de famosos, l’humor o la música)  que provoquen respostes afectives i 

generen un canvi d’actitud.  Com la majoria d’exposició a la publicitat sobre aliments és 

accidental i s’esdevé en situacions on la motivació o l’habilitat per a processar la 

informació és baixa i, com les compres d’aliments es fan de manera habitual, podem 

assumir que el processament de la publicitat dels aliments està caracteritzada en gran 

part pel processament perifèric.  

En aquest sentit i per tal d’analitzar quines parts dels anuncis provocaven un major 

impacte emocional, Sunghyup Sean Hyun, Wansoo Kim i Myong Jae Lee (2011) van 

trobar que existia una relació positiva entre la “informació rellevant” que 

proporcionaven els anuncis i el plaer trobat i, que aquesta informació, era  un factor 

fort que induïa respostes emocionals positives que feien que el consumidor potencial 

volgués provar el producte.  Un altre factor que provocava respostes plaents en els 

clients era l’estimulació. Per altra banda, l’empatia també obtenia resultats positius, 
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doncs quan un consumidor empatitzava amb una persona, objecte o activitat 

representada en l’anunci o s’imaginava sent el personatge de l’anunci, sentia una 

implicació emocional amb el que s’estava retratant a l’anunci.  Aquesta implicació 

emocional ajudava a crear creences positives sobre el producte o servei que 

s’anunciava.  Per últim, la familiaritat també provocava respostes emocionals positives 

augmentant l’efectivitat de l’anunci.  

En realitat, tots els anuncis provoquen, en major o menor mesura, una resposta 

emocional en el receptor – interès, curiositat, desig, etc.-; això és bastant habitual, 

doncs és una eina comunicativa que tracta de persuadir al consumidor.  No obstant, la 

publicitat emocional és aquella que, a més de despertar una resposta emocional intensa 

en el públic al que va dirigit el seu missatge, aconsegueix que aquest associï aquest 

sentiment a la marca o producte anunciat.  Es tracta doncs, d’una estratègia publicitària 

que propicia un vincle i una identificació entre la marca i el consumidor mitjançant la 

construcció de missatges més humans i afectius que integrin aquestes aspiracions dels 

individus en la comunicació de marca. 

El Branding emocional fa referència al procés de creació de valor de marca – 

brand equity- mitjançant la construcció de significats i experiències de caràcter afectiu 

que el consumidor associï, posteriorment, a la marca o producte.  Es tracta d’una 

estratègia simple però revolucionària que situa al consumidor, no ja al producte, en el 

centre de totes les estratègies de marca.  L’objectiu és crear marques amb qualitats 

humanes i amb valors emocionals que siguin rellevants culturalment i que permetin 

connectar d’una forma més sensible i humana amb el consumidor. 

En funció del paper que desenvolupen les emocions en l’anunci, existeixen dos tipus de 

publicitat emocional: 

a) Publicitat emocional com un mitjà o instrument: s’utilitzen les emocions per a 

crear notorietat en l’anunci o marca, és a dir, les emocions són una via per a 

despertar un major interès cap a l’anunci.  Es tracta d’anuncis que criden 

l’atenció de l’audiència fàcilment – mitjançant recursos com l’humor, el doble 

sentit, l’exageració o, fins i tot, la irritació – però que subministren escassa 

informació sobre els atributs dels productes.  Si l’anunci provoca uns sentiments 

positius en l’audiència, és probable que aquests s’acabin associant a la marca. 

b) Publicitat emocional com un fi o transformadora: el que es pretén és que les 

emocions provocades per l’anunci es converteixin en un atribut addicional del 

producte, és a dir, es pretén que les emocions transformin l’experiència de 

consum del producte. 

La publicitat actual fa ús d’ambdós tipus d’estratègies emocionals i, en ocasions, un 

mateix anunci pot caracteritzar-se per partir d’una comunicació emocional per a cridar 
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l’atenció del consumidor, al mateix temps que converteix certs significats emocionals en 

una o vàries dels avantatges del producte.   

 

Aquest és el cas de “Coca-cola” que és reconeguda mundialment pels seus missatges 

emotius com “Per a tots”, “Missatge de Pau”, “L’altra generació”, etc., en els què no 

només es pretén connectar emocionalment amb el consumidor mitjançant el format o 

estil comunicatiu, sinó que es converteixen determinats significats emocionals en els 

atributs principals del producte (joventut, llibertat, ruptura d’allò preestablert, amor, 

etc.). 

Les principals tècniques utilitzades per la publicitat emocional per a arribar al cor del 

consumidor són: 

- Arguments que enalteixen les qualitats dels consumidors: el seu aspecte físic, 
bellesa, bon gust, coneixements, valors ètics o morals, etc. 

- Exageració dels beneficis del producte 

- Humor i diversió 

- Nostàlgia del passat 

- Ofensa per a ostentar la condició de líder: els consumidors associen la marca 

líder amb la pròpia condició de líder que li donarà el consum del producte. 

- Provocació per a afavorir la percepció i el record: situacions que impacten 

- Utilització del sexe 

- Tendresa  o associacions favorables cap als productes 

- Escenes de la vida diària 

 

Tot i així, Leslie Picot-Zane (2006) afirma que els anuncis exclusivament emocionals, 

fallen en donar la informació necessària del producte que es necessita per a canviar la 

decisió de compra de les persones.  Considera que per a aconseguir anuncis efectius, la 

publicitat necessita aconseguir un equilibri en les campanyes i integrar la informació del 

producte i la emocional. 
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RESULTATS 

 

Explorant la relació entre les emocions i el comportament alimentari a través de la 

revisió sistemàtica hem trobat diferents factors que condicionen aquesta relació.  S’ha 

realitzat una revisió d’un total de 19 estudis, 1 simpòsium, 1 article d’una pàgina web, 1 

treball final de carrera i 2 llibres. Respecte als estudis, podem dir que la majoria 

d’estudis revisats utilitzen una metodologia experimental o la passació de qüestionaris.  

S’han revisat 6 estudis de països americans (4 d’Estats Units i 2 de Canadà), 8 estudis 

europeus (Espanya, Alemanya, Països Baixos i Gran Bretanya), 1 estudi Israelí i un altre 

Coreà.  La majoria d’estudis revisats són molt recents i compleixen els criteris d’inclussió 

de no superar els 5 anys de publicació.  Tot i així, hem inclòs un article del 2005 i un 

altre del 2002 ja que hem considerat que eren rellevants per la revisió del tema 

d’estudi.   

La majoria d’estudis relacionen el menjar emocional amb el comportament alimentari 

(15 estudis), tot i que també 3 d’ells estan basats en la infància i l’adolescència.  També 

hem trobat dos estudis que ens aporten una perspectiva biològica d’aquesta relació, 2 

més que relacionen l’estrès amb el menjar emocional i 2 més que relacionen el menjar 

emocional amb la publicitat.  Aquests dos últims han estat complementats pel treball 

final de grau.  Un dels llibres ens ha donat una visió de la relació entre aliments i 

menjar emocional des d’una perspectiva psicoanalítica i l’altre llibre ens ha permès 

profunditzar en la relació que existeix entre la psicologia i l’elecció d’aliments. 

Es presenta a continuació una relació dels diferents documents revisats: 
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CONCLUSIONS 

 

Els resultats dels estudis revisats ens indiquen que, efectivament, hi ha una relació 

positiva entre el menjar i les emocions.  El “menjar emocional” ha estat definit com “la 

tendència a menjar en excés en resposta a emocions negatives com l’ansietat o la 

irritabilitat” (van Strien, T. & Ouwens, M.A., 2007, cit. per Adriaanse, M. et. al., 2011).  

Les teories psicosomàtiques declaren que els menjadors emocionals són incapaços de 

diferenciar la gana de l’estat fisiològic que acompanya a les emocions negatives i, com 

a resultat, mengen quan experimenten aquestes emocions. En la mateixa línia, les 

teories psicoanalítiques consideren que les dificultats amb l’alimentació són una forma 

d’expressar sentiments que no poden ser verbalitzats, emocions no reconegudes o 

afectes que intenten manifestar-se (Menéndez, I., 2007). 

Els aliments considerats “confortables” es defineixen com aquells aliments 

familiars per a l’individu i utilitzats en ocasions especials, sobretot quan les persones es 

senten tristes o amb baixa autoestima o, quan es troben soles (Locher, J. et al., 2005).  

Estudis realitzats amb adolescents relacionen les emocions negatives amb l’elecció 

d’aliments no saludables (Nowak, M. & Büttner, P., 2002; Fulkerson, J.A. et al., 2004) i 

altres estudis realitzats amb adults demostren una correlació positiva entre les 

emocions negatives i la sobreingesta (Loxton, N. et. al., 2008).  Des de les perspectives 

biològiques s’explica l’elecció d’aliments confortables de les persones amb sobrepès i 

obesitat a causa de l’augment de la dopamina que provoquen aquests aliments en 

diferents àrees del cervell, doncs sembla que aquestes persones pateixen una reducció 

d’aquest neurotransmissor en el sistema dopaminèrgic  (Rothemund, Y. et al., 2007).  

També hi ha estudis que relacionen l’al·lel curt en el  genotip 5-HTTLPR amb un 

augment del consum dels aliments confortables, doncs aquests compensen la reducció 

de serotonina que aquest gen provoca en el sistema serotoninèrgic (Van Strien, T. et 

al., 2010).   

 Altres factors que poden provocar un augment de la ingesta dels aliments 

confortables són l’estrès (Ozier, A., 2008; Wallis, D. & Hetherington, M., 2010),  les 

diferències de gènere, l’ edat i la cultura (Dubé, L. et al., 2005).   En la mateixa línia, 

Michael Macht (2008) considera que l’augment de la ingesta vindrà determinat per la 

relació de les emocions amb les característiques personals (emocions positives o 

negatives) i el tipus de personalitat (restrictiva, emocional o congruent). 
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A causa d’aquesta relació entre emoció i alimentació, la publicitat emocional i el 

branding emocional han tractat de crear significats i experiències de caràcter afectiu 

que es puguin associar a la marca o producte amb l’objectiu de connectar 

emocionalment amb el consumidor i convertir determinats significats emocionals en els 

atributs principals del producte (joventut, llibertat, ruptura d’allò preestablert, amor, 

etc.).  El consumidor acaba comprant aquells aliments per tal d’experimentar les 

emocions que han estat associades a la marca o producte en qüestió.   

 És important tenir en compte diverses limitacions d’aquesta revisió.  En primer 

lloc, aproximadament la meitat dels estudis pertanyen a països no europeus i, per això, 

pot ser difícil una generalització a la població espanyola ja que hi ha diferències 

culturals que ens poden posicionar d’una manera o una altra davant els aliments (Dubé, 

L. et al., 2005).   En segon lloc,   molts estudis han mesurat els “menjadors emocionals” 

com aquells que donaven puntuacions altes en tests autoaplicats com el Emotional 

Eating Scale (Arnow, B., Kenardy, J. & Agras, W., 1995), el Emotional Overeating 

Questionnaire (Masheb, R. & Grilo, C., 2006) i el Emotional Eating subscale of the Dutch 

Eating Behaviour Questionnaire (van Strien, 2005).  No obstant, altres estudis afirmen 

que les escales de menjar emocional són pobres predictores de la ingesta actual de les 

persones (Evers, C. et al., 2009; Evers, C., de Ridder, D. & Adriaanse, M., 2010) i que 

pot ser difícil una autovaloració del propi comportament alimentari.  Per últim, és 

important tenir en compte que la majoria d’estudis s’han fet a la població femenina i 

això representa una limitació en quant a la aplicabilitat dels resultats obtinguts en els 

diferents estudis a la població general. 
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DISCUSSIÓ I RECOMENDACIONS 

 

En aquest treball s’ha revisat la relació existent relacionada entre les emocions i el 

comportament alimentari, així com la manera en que les persones escullen un 

determinat tipus d’aliment en funció del seu estat d’ànim o, el compren, cercant 

emocions específiques, donant resposta afirmativa a les tres hipòtesis plantejades. 

Primera Hipòtesi: Poden les emocions provocar un augment o disminució de la ingesta 

alimentària? 

Els estudis revisats ens indiquen que hi ha una relació positiva entre les emocions i la 

ingesta alimentària.  El “menjar emocional” ha estat definit com “la tendència a menjar 

en excés en resposta a emocions negatives com l’ansietat o la irritabilitat” (van Strien, 

T. & Ouwens, M.A., 2007).  Les teories psicosomàtiques o psicoanalítiques corroboren 

aquesta definició i incorporen altres emocions negatives com el desamor, 

l’abandonament, la decepció, la culpa, la ràbia, la gelosia, la rivalitat o la tristesa 

(Menédez, I., 2007). Estudis realitzats amb adolescents indiquen que una gran 

quantitat de noies (més que nois) fan associacions negatives entre els aliments 

confortables i les emocions.  Es menja per avorriment o per estats d’ànim negatius 

(Nowak, M. & Büttner, P., 2002).  Les perspectives biològiques expliquen aquesta 

relació demostrant un augment de la ingesta (en ambdós sexes) en estats depressius 

causats per una disminució de la serotonina en adolescents amb sobrepès u obesitat 

portadors de l’al·lel curt del genotip 5-HTTLPR durant l’adolescència mitjana.  Com a fet 

destacable, aquest gen només es troba en les noies en l’adolescència tardana, doncs en 

els nois, la relació dels sentiments depressius amb l’augment del menjar emocional és 

negativa en aquest període.  Resultats similars s’han trobat en estudis amb població 

adulta, on la relació entre emocions negatives i l’augment de la ingesta només succeïa 

en les dones, mentre que en els homes, eren les emocions positives les que provocaven 

l’augment del consum (Dubé, L. et al., 2005). 

 També hi ha estudis amb resultats contradictoris.  Els resultats indiquen que per 

una banda es produeix un augment significatiu de la urgència de menjar quan 

l’exposició de menjar preferit és seguida de la inducció d’un estat d’ànim negatiu, però 

per l’altra, quan la inducció de l’estat d’ànim negatiu no és segueix d’exposició als 

aliments, la urgència a menjar no augmenta (Loxton, N. et al., 2008); resultats 

semblants s’han trobat en altres estudis sobre l’estrès on, en condicions d’estrès 

general, els individus mostren conductes de sobreingesta, però les situacions d’estrès 

viscudes recentment provoquen conductes de poca ingesta. 
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Altres factors implicats en les relacions entre consum i ingesta alimentària són  

les característiques personals i la manera de relacionar-se amb els aliments, bé sigui 

restringint o menjant emocionalment (Macht, M., 2008).  La teoria de la restricció ha 

estat “intocable” durant molts anys, però recentment està començant a ser criticada, 

doncs no es tracta d’abandonar la restricció completament sinó de trobar un equilibri 

entre el que mengem, el tipus d’aliments i com gestionem les nostres emocions.  De 

fet, hi ha estudis que atribueixen l’augment de la ingesta a les estratègies que utilitzen 

les persones a l’hora de regular les seves emocions i no pas, a l’emoció per si mateixa 

(Evers, C. et al., 2010). 

A partir d’aquests resultats podem dir que la majoria d’estudis corroboren la relació 

existent entre emocions i comportament alimentari, però el que no queda clar és el 

tipus d’emoció (positiva o negativa) que fa que augmenti o disminueixi el consum 

alimentari, és per això que considerem que s’hauria d’obrir una nova línia d’investigació 

on es poguessin relacionar diferents variables poc estudiades com les emocions 

positives, les diferències de gènere, l’edat o la cultura respecte al comportament 

alimentari i el menjar emocional, així com les estratègies de gestió d’emocions. 

 

Segona hipòtesi: Escollim un determinat tipus d’aliment en funció del nostre estat 

d’ànim o per gestionar les nostres emocions? 

Locher, J. et al (2005) van trobar que els aliments considerats “confortables” eren 

aquells aliments familiars per a l’individu utilitzats en ocasions especials, sobretot, quan 

les persones es sentien tristes o amb baixa autoestima o, quan estaven soles.  Aquests 

aliments acostumen a tenir un alt contingut calòric i solen ser poc saludables.  S’ha 

demostrat que els dolços i els aliments amb alt contingut calòric potencien l’alliberació 

de Dopamina (DA), induint sentiments subjectius de plaer i, per tant, gratificació 

(Grigson, P., 2002).  Estudis de neuroimatge corroboren aquests resultats i recolzen 

fortament el rol central que té la dopamina en els processos de gratificació de menjar 

(Rothemund, Y. et al., 2007).   

El consum de begudes amb sucre (refrescos tipus cola, taronjada, llimonada...) 

augmenta en els adolescents en estats d’ànim depressius (Fulkerson, J.A., et al., 2004), 

doncs sembla que aquestes begudes alleugeren la tristesa i altres símptomes d’angoixa 

(Blass, E.M. et al., 1989).  Resultats similars s’han trobat en estudis que consideren que 

els aliments més desitjats poden ser utilitzats per a alterar l’estat d’ànim o amb fins 

emocionals i que poden tenir conseqüències adverses similars a aquelles associades a 
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l’abús de substàncies (Kelley, A., et al., 2002).   Tot i així, i contràriament a aquests 

resultats, Evers, C. et al. (2009) no van trobar relació entre l’estat emocional i el tipus 

d’aliment preferit. En la mateixa línia, altres estudis, afirmen que el consum d’aperitius 

és causat per la força de l’hàbit i la restricció del menjar i no tant per menjar 

emocionalment (Adriaanse, M. et al., 2011). 

Alguns investigadors han associat els canvis en l’elecció dels aliments amb 

diferents patrons de menjar (emocionals o restrictius).  Wallis i Hetherington (2010) van 

comprovar que l’amenaça a l’ego portava, tant als menjadors emocionals com als 

restrictius, al consum d’aperitius “prohibits” d’alt contingut calòric  (la xocolata), més 

que cap a una alternativa més saludable (fruits secs), tot i que per als restrictius això 

només succeïa en situacions on es sentien amenaçats i no en situacions neutrals.  

Mentre que la major part de la recerca en aliments confortables ha estat basada 

en un model de reforçament negatiu, Dubé, et al. (2005), van senyalar que alguns 

individus consumien aliments per tal d’induir emocions positives. Aquests autors van 

utilitzar el terme de “asimetria d’afecte” per a descriure que els homes poden ser més 

propensos a menjar aliments confortables per a mantenir o millorar emocions positives, 

mentre que les dones que mengen emocionalment, tendeixen a ser dirigides per estats 

d’ànim negatius.  Alguns factors que poden contribuir a aquesta diferència de gènere 

poden ser, simplement, que els homes siguin menys conscients de les seves emocions 

negatives en general o que utilitzin altres estratègies per a gestionar-les.  Podria ser 

també que la resposta dels aliments confortables incideixi en el sistema biològic que 

controla l’estat d’ànim de manera diferent en ambdós sexes.   

Resumint, la majoria d’estudis han trobat una correlació positiva entre un estat d’ànim 

negatiu i el consum d’aliments confortables, és per això que sembla lògic que aquests 

aliments es mengin per tal de disminuir aquests sentiments.  Tot i així, la diferència 

d’emocions, positives en els homes i negatives en les dones que impliquen l’elecció de 

diferents tipus d’aliments confortables (carn en els homes versus xocolata en les dones) 

fa que no estigui tan clara aquesta relació.  És per això que, tal i com comentaven 

abans, seria interessant potenciar la recerca de la relació que s’estableix entre el tipus 

d’emoció, la diferència de gènere i el tipus d’aliment seleccionat. 

 

Tercera hipòtesi: Estem influenciats pels mitjans de comunicació i la publicitat a menjar 

determinats aliments cercant emocions específiques? 

El menjar i els aliments juguen un paper cada vegada més important en la vida 

dels individus.  Depenem dels objectes i, particularment dels aliments, per a definir qui 

som com a individus i com a grup.  Tant els mitjans de comunicació com els venedors 

de bens de consum usen aquesta funció social en el seu propi benefici.  La vida 
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quotidiana en el món modern, amb l’estrès com a acompanyant, el malestar psicològic i 

la confusió personal han fet emergir la necessitat d’aliments confortables i,  en una 

economia capitalista, les empreses i fabricants s’han  aprofitat d’aquesta necessitat. 

Una de les majors característiques de les decisions de consum respecte a productes 

alimentaris és que aquestes decisions són fetes molt ràpidament.  Quan els 

consumidors estan sobrecarregats amb informació que excedeix els seus límits de 

processament, tendeixen a simplificar la seva decisió basant-se en senyals perifèriques 

(com per exemple, les característiques del missatge, les persones que apareixen en 

l’anunci, la utilització de famosos, l’humor o la música)  que provoquen respostes 

afectives i generen un canvi d’actitud respecte a la marca, la qual, és pressa com un 

indicador del producte relacionat amb les seves característiques.   

La publicitat emocional és aquella que, a més de despertar una resposta emocional 

intensa en el públic al que va dirigit el seu missatge, aconsegueix que aquest associï 

diferents sentiments a la marca o producte anunciat, de fet hi ha estudis que valoren 

quins elements bàsics han de tenir els anuncis per tal de provocar un impacte 

emocional més fort (Sunghyup, S. et al., 2011), d’aquesta manera els consumidors 

compren els productes anunciats ja no solament per les característiques del producte, 

sinó per les expectatives emocionals que han associat a aquest o a la seva marca.  Per 

això podem respodre afirmativament  a la nostra tercera hipòtesi. 

 

Per últim, seria interessant investigar com afecta la manera en que pensem o 

interpretem les nostres emocions, doncs potser pensant de manera diferent en els 

esdeveniments de la vida, es podrien adoptar canvis en el nostre comportament 

alimentari que fossin més saludables. 
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ANNEXES 

Fitxa Estudi 1 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

23/05/11 

Títol i any Comfort Foods: an exploratory journey into the social and emotional 

significance of food (2005) 

Autors Locher, J., Yoels, W., Maurer, D. & Van Ells, J. 

Revista Food & Foodways, 13:273-297 

Altres detalls Extret de la base de dades Taylor & Francis 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

264 estudiants universitaris d’una universitat pública d’Alabama 

(71,8% Euro-Americans, 28’2% Americans Africans, 3,7% Asiàtics, 

1,1% llatins). 58.8% dones i 45,9% homes 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Birmingham, Alabama, USA 

Disseny i 

metodologia 

Es demanava als estudiants que portessin a classe per a compartir 

amb els seus companys un menjar que “els fes sentir bé” o “els 

proporcionés confort”. Després se’ls demanava que expliquessin a la 

resta de la classe perquè aquell menjar els proporcionava aquells 

sentiments. 

Conclusions Els aliments confortables que feien sentir bé als estudiants eren aquells 

que evocaven un sentiment de familiaritat.  Es consumien quan els 

participants es sentien tristos o deprimits i necessitaven confort o quan 

necessitaven un impuls extra emocional per a realitzar alguna tasca. 

Acostumaven a menjar-se quan estaven sols. 

Es van classificar en 4 categories: 
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Aliments nostàlgics: s’associen a un temps i lloc particular en la història 

del subjecte i estan relacionats amb moments en els què es va 

compartir al voltant de l’alimentació sentiments de benestar i felicitat al 

costat de persones significatives.  També poden alleujar els sentiments 

de nostàlgia. 

Aliments indulgents: s’utilitzen generalment per a sentir confort, plaer i 

benestar, com per exemple, la xocolata. 

Aliments convenients: s’associen a un efecte positiu al menjar-los, 

millor que fer una altra cosa més “prohibida”. 

Aliments que produeixen confort físic: bé sigui per les seves propietats 

o els canvis que produeixen al cos. 
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Fitxa Estudi 2 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

1/06/11 

Títol i any Percepción, información, creencias y actitudes de la población femenina 

sobre la salud general, el cuidado del cuerpo, la alimentación y las dietas 

de adelgazamiento: resultados de una encuesta telefónica. (2009) 

Autors Baladia, E., Manera, M., Basulto, J. Olmos, M. y Calbet, D. 

Revista Activitat Dietètica, 13 (4):143-152 

Altres 

detalls 

Article recuperat del Grup de Revisió, Estudi i Posicionament de 

l’Associació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes (GREP-AEDN) 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

3.016 dones  

País o ciutat on es 

fa l’estudi 

Espanya 

Disseny i 

metodologia 

Entrevista telefònica  a subjectes d’una mostra aleatòria de població 

femenina de tota Espanya 

Conclusions  A mesura que augmenta l’edat de la població, augmenta el grau de 

sobrepès i obesitat i la major taxa de pes per sota de la normalitat 

es troba en la població més jove. 

 

 

 

 

 



Treball Final de Grau – La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional  
en l’elecció d’aliments i el comportament alimentari.            Miriam Esquivel 
 

48 

 

 

Fitxa Estudi 3 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

20/04/11 

Títol i any Does negative mood drive the urge to eat? The contribution of negative 

mood, exposure to food cues and eating style (2011) 

Autors Loxton, N., Dawe, S. & Cahill, A. 

Revista Appetite 56: 368-374 

Altres detalls Article recuperat de la base de dades Academic Search Premier 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

160 estudiants de psicologia amb una mitjana d’edat de 22,48 anys i 

un IMC mitjà de 22,55. 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Brisbane, Austràlia 

Disseny i 

metodologia 

Els estudiants eren assignats a un grup on es portava a terme una 

inducció a un estat d’ànim negatiu o un altre neutral mitjançant 

exposició de 10 minuts de pel·lícula.  A més es va mesurar també: les 

senyals de gana en el procés d’exposició i no exposició de la 

preparació del menjar, l’estil de menjar mesurat pel Tree Factor Eating 

Questionnaire (TFEQ, Stunkanrd & Messic, 1985) que mesura tres 

condicions del comportament alimentari: la restricció cognitiva, la 

desihibició del control i la susceptibilitat a la gana, però només es van 

utilitzar les dues primeres escales.  Per a mesurar si la inducció a 

l’estat d’ànim havia estat efectiva es va utilitzar el Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1088) i la 

urgència de menjar es va mesurar mitjançant 100 mm del Visual 

Analogue Scales (VAS) on havien de puntuar de 0 a 100 la seva 

urgència de menjar 

Conclusions Les dones van mostrar una reducció de la urgència en menjar després 

d’haver estat induïdes a un estat d’ànim negatiu. 

 



Treball Final de Grau – La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional  
en l’elecció d’aliments i el comportament alimentari.            Miriam Esquivel 
 

49 

 

Fitxa Estudi 4 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

22/03/11 

Títol i any Emotional eating: Eating when emotional or emotional about eating? 

(2011) 

Autors Adriaanse, M., De Ridder, D. & Evers, C.  

Revista Psychology and Health, 26 (1): 23-39 

Altres detalls Recuperat de la base de dades Taylor & Francis 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

469 dones estudiants universitàries amb normopès 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Utrecht, Països Baixos 

Disseny i 

metodologia 

Es van portar a terme 3 estudis.  Els dos primers per comparar si la 

validesa de l’augment d’aperitius era causada per un comportament 

emocional o pel fort hàbit de fer-ho. L’estudi 3,  per comprovar si el 

menjar emocional era causat per les preocupacions respecte al 

comportament alimentari.  

Conclusions El menjar emocional no va ser un predictor d’un augment de la ingesta 

d’aperitius, sinó que depenia d’un hàbit arrelat.  

El menjar emocional va resultar significativament associat a vàries 

preocupacions.  
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Fitxa Estudi 5 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

22/05/11 

Títol i any Assessing Yourself as an Emotional Eater: Mission Impossible? 

(2009) 

Autors Evers, C., de Ridder, D. & Adriaanse, M. 

Revista Health Psychology, 28 (6), 717-725 

Altres detalls Recuperat de la pàgina web Self Regulation Lab 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

194 dones estudiants universitàries 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Utrecht, Països Baixos 

Disseny i 

metodologia 

Quatre experiments amb diferents processos d’inducció d’emocions. 

Les participants eren assignades aleatòriament a 3 grups: a un grup 

s’induïen emocions negatives, a un altre s’induïen emocions positives i 

un grup control on no hi havia inducció de cap emoció i es valorava el 

consum d’aliments a través de tests. 

Conclusions Els individus que es descriuen a si mateixos com a menjadors 

emocionals no augmenten la ingesta d’aliments durant trobades 

emocionals comparats amb el grup control o els individus que no es 

consideren a si mateixos com a menjadors emocionals.   

Pot ser difícil avaluar el propi comportament alimentari i emocional. 
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Fitxa Estudi 6 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

18/04/11 

Títol i any Emotions and Eating Behavior: Implications for the Current Obesity 

Epidemic (2010) 

Autors Robert D. Levitan & Caroline Davis 

Revista University of Toronto Quarterly 

Conclusions La investigació de l’obesitat, la prevenció i el tractament podrien 

investigar els fonaments emocionals de l’actual epidèmia de l’obesitat. 
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Fitxa Estudi 7 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

31/05/11 

Títol i any Emotional eating in adolescents: A gene (SLC6A4/5-HTT) – Depressive 

feelings interactions analysis 

Autors Tatjana van Strien, Carmen S. Van del Zwaluw & Rutger C.M.E. Engels 

(2010) 

Revista Journal of Psychiatric Research, 44 (15): 1035-1042 

Altres detalls Recuperat de la base de dades ScienceDirect 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

Estudi longitudinal de 4 anys amb 428 famílies holandeses amb dos 

fills adolescents amb un promig d’edat de 13,4 anys per al seu fill més 

jove i un promig de 15,2 anys per al  més gran 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Països Baixos 

Disseny i 

metodologia 

Per mesurar el menjar emocional el menjar externalitzat i la restricció 

de menjar es va utilitzar el Dutch Eating Behaviour Questionnaire 

(DEBQ, Van Strien, 2002). Per mesurar els sentiments depressius es va 

passar el Depressive Mood List (DML, Dékovic, 1996).  La personalitat 

dels subjectes es va mesurar pel The Quick Big Five (Vermulst & 

Gerris, 2005). Es va calcular també l’IMC tant dels fills com dels pares i 

es va realitzar un estudi del gen 5-HTTLPR del genotip del 

polimorfisme HTTLPR en SLC6A4. 

Conclusions El genotip 5-HTTLPR modera la relació entre els sentiments depressius 

i l’augment del menjar emocional en els adolescents que tenen l’al·lel 

curt d’aquest gen.  Aquest efecte moderador del genotip 5-HTTLPR va 

ser trobat en ambdós sexes en els adolescents més joves, però només 

en el sexe femení en els adolescents més grans. 
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Fitxa Estudi 8 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

03/04/11 

Títol i any Overweight and Obesity are associated with emotion –and Stress- 

Related Eating as measured by the Eating and Appraisal due to Emotions 

and Stress Questionnaire(2008) 

Autors Amy D. Ozier, Olivia W. Kendrick, James D. Leeper, Linda L. Knol, Mike 

Perko & Joy Burnham  

Revista American Dietetic Association, 108 (1): 49-56 

Altres detalls Recuperat de la base de dades Academic Search Premier 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

Estudi correlacional de 822 persones incloent treballadors i estudiants 

de la Universitat Pública del sud-est d’Alabama (26,5% homes i 

73,5% dones). D’edats compreses entre 18 i 83 anys i amb el 53% de 

la mostra amb sobrepès u obesitat. 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Alabama, Estats Units 

Disseny i 

metodologia 

Passació del test Eating and Appraisal due to Emotions and Stress 

Questionnaire 

Conclusions Els individus que mengen en resposta a emocions o estrès tenen més 

probabilitat de tenir sobrepès o obesitat. 
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Fitxa Estudi 9 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

2/06/11 

Títol i any Emotions and eating. Self-reported and experimentally induced 

changes in food intake under stress (2010) 

Autors D.J. Wallis & M.M. Hetherington 

Revista Appetite, 52 (2), 255-362 

Altres detalls Recuperat de la base de dades ScienceDirect 

 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

115 dones estudiants d’edats compreses entre els 18 i els 21 i amb un 

IMC entre 15,8 i 28,9. 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Leeds, Gran Bretanya 

Disseny i 

metodologia 

Estudi 1: Passació d’una versió modificada del Stress-Induced Eating 

Questionnarie (Oliver & Wardle, 1999) per a mesurar l’estrès percebut  

en general i davant una experiència recent viscuda i, passació del test 

Eating and Appraisal due to Emotions and Stress Questionnaire per a 

mesurar la restricció i el menjar emocional. 

Estudi 2: Passació de les subescales de restricció i menjar emocional 

del test Restraing and Emotional eating Questionnaire (DEBQ, van 

Strien et. al, 1986). Es va mesurar la gana i l’estat d’ànim a la base, 

abans de l’experiment i després de menjar l’aperitiu i també es va 

passar el test de Positive and Negative Affect Scales (PANAS, Whatson, 

Clark & Tellegen, 1988) en els  tres moments.  Les sensacions 

subjectives de gana i plenitud, així com l’ansietat, l’estrès i la relaxació 

es van mesurar usant el 100mm visual analogue scales (VAS).  També 

se’ls va passar tasques d’Stroop on s’induïa una amenaça a l’ego i en 

un altre grup que era neutral (grup control) i després es presentaven 

dos test d’aperitius amb un got d’aigua. 
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Conclusions L’estrès està associat amb canvis d’elecció d’aliments no saludables.   

Els individus vulnerables consumeixen aliments no saludables en 

èpoques d’estrès. 
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Fitxa Estudi 10 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

10/03/11 

Títol i any Adolescent’s food-related beliefs and behaviors: a cross-sectional 

study (2002) 

Autors Madeleine Nowak and Petra Büttner 

Revista Nutrition & Dietetics, 59 (4), 244-252 

Altres detalls  

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

902 estudiants de Secundària d’escoles privades (54% dones) tant 

catòliques com no catòliques, d’ambdós sexes com només d’un i amb 

estudiants australians com estrangers que es trobaven estudiant 

durant l’estudi 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Townsville, Nord d’Austràlia 

Disseny i 

metodologia 

Passació d’un qüestionari on es feien preguntes relatives a la ingesta, 

els hàbits alimentaris, les creences sobre alimentació i nutrició, les 

actituds i preocupacions, les fonts d’informació sobre nutrició i 

coneixements sobre nutrició en general. 

Conclusions Gestionar les emocions negatives dels adolescents pot ser més útil 

com a mesura de control de pes que no pas donar-los consells 

nutricionals. 
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Fitxa Estudi 11 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

10/03/11 

Títol i any Emotional Intelligence and Emotional Eating Patterns: A new insight 

into the antecedents of Eating disorders? (2010) 

Autors Leehu Zysberg & Anna Rubanov 

Revista Journal of Nutrition Education and Behavior, 42 (5), 345-348 

Altres detalls Article recuperat de la base de dades PsycINFO 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

90 israelians d’edat compresa entre 21-62.  50 dones i 40 homes 

seleccionats de: els empleats de l’Organització de la Salut, treballadors 

socials del departament de l’agència de Govern i treballadors de la 

Universitat d’Israel 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Israel 

Disseny i 

metodologia 

Per mesurar el “menjar emocional” (ME) es va passar la versió hebrea 

del Qüestionari de menjar emocional de Pragger i per mesurar la 

Intel·ligència Emocional (IE) es va passar la versió hebrea de l’escala 

d’intel·ligència emocional de Wong i Law. 

Conclusions Existeix una correlació negativa entre IE i ME. 
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Fitxa Estudi 12 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

25/05/11 

Títol i any Measuring emotions associated with foods in consumer testing 

(2010) 

Autors Silvia C. King, Herbert L. Meiselman and B. Thomas Carr 

Revista Food Quality and Preference (21), 1114-1116 

Altres detalls Article recuperat de la base de dades ScienceDirect 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

Es va fer una revisió de diferents test (tests d’ubicació local, tests 

realitzats a casa o enquestes realitzades per internet)  

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Estats Units 

Disseny i 

metodologia 

S’ha aplicat a diferents tests un llistat d’emocions (de Essence Profile) 

que els consumidors havien associat als productes del test per tal 

d’avaluar la relació entre l’acceptabilitat i les emocions de diferents 

productes i categories de productes. 

Conclusions Les emocions proporcionen informació addicional que no pot ser 

explicada per l’acceptabilitat general del producte i conèixer aquestes 

emocions proporciona informació general sobre els productes. 
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Fitxa Estudi 13 

Informació General: 

Data de 

l’extracció  

22/03/2011 

Títol i any Responsive Feeding is embedded in a theoretical framework of 

responsive parenting (2011) 

Autors Maureen M. Black and Frances E. Abound 

Revista The Journal of Nutrition 

Altres detalls Mar 2011; 141, 3; ProQuest Health and Medical Complete. Pg. 

490 (Symposium) 

Conclusions Per a promoure un creixement saludable i prevenir el baix pes o 

el sobrepès entre els infants s’ha d’incorporar i avaluar la 

responsabilitat dels pares envers l’alimentació i la cura dels seus 

fills. 
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Fitxa Estudi 14 

Informació General: 

Data de 

l’extracció  

1/06/11 

Títol i any Is Advertising Too Emotional. (2006) 

Autors Leslie Picot-Zane  

Revista Brandweek, 47 (2), 18-22 

Altres detalls Article recuperat de la base de dades Computer Source 

Conclusions La publicitat efectiva és aquella que combina de manera 

equilibrada la informació del producte amb les emocions. 
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Fitxa Estudi 15 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

31/05/11 

Títol i any Effects of distraction and focused attention on actual and perceived food 

intake in females with non-clinical eating psychopathology 

Autors Stacey Long, Caroline Meyer, Newman Leung and Deborah J. Wallis 

Revista Appetite, 56, 350-356 

Altres detalls Recuperat de la base de dades ScienceDirect 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

26 dones joves  universitàries d’una mitjana d’edat de 21,1 i un IMC 

mitjà de 23,8  

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Gran Bretanya 

Disseny i 

metodologia 

Les participants havien de completar dades de la seva gana de base a 

través del test 100mm VAS i respecte a l’estat d’ànim completaven el 

PANAS (Watson, Clark & Tellengen, 1988).  Havien d’anar una vegada 

a la setmana al laboratori i els hi donaven 30 minuts per a menjar un 

plat de pasta.  No havien de menjar res durant les 3hores anteriors i 

tenien 30 minuts per a menjar la quantitat que volguessin.  Hi havia 

dos grups, un en el que es focalitzava l’atenció en allò que menjaven 

amb un audio que els hi recordava les propietats nutritivas i un altre 

grup que se’ls distreia amb música. 

Conclusions La distracció pot promoure un augment de la ingesta en tots els 

consumidors sense cap patologia alimentària amb independència de 

les diferències individuals en el comportament alimentari.   

Aquelles amb un objectiu d’estar primes poden sobreestimar la ingesta 

quan es focalitzen en allò que mengen. 

 



Treball Final de Grau – La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional  
en l’elecció d’aliments i el comportament alimentari.            Miriam Esquivel 
 

62 

 

 

Fitxa Estudi 16 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

18/04/11 

Títol i any Feeding Your Feeling: Emotion Regulation Strategis and Emotional 

Eating (2010) 

Autors Catharine Evers, F. Marjin Stok and Denise T.D. de Ridder 

Revista Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 792-804 

Altres detalls Recuperat de http://psp.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/6/792 

 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

143 dones universitàries amb una edat mitjana de 21,5 i un IMC 

mitjà de 22 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Utrech, Països Baixos 

Disseny i 

metodologia 

Es van separar a les participants en 3 grups.  En l’estudi 1 s’induïen 

emocions negatives i es mesurava a traves de test d’aliments els 

aliments confortables i no confortables que menjaven.  A l’estudi 2, 

se’ls demanava, després de la inducció d’emocions negatives, que les 

suprimissin o bé, que les re-evaluessin. L’estudi 3 va ser tingut com a 

grup control sense cap tipus d’instruccions.  

Dades de la 

intervenció i 

conclusions 

El menjar emocional no ve determinat per les emocions en si, sinó 

per la forma de gestionar les estratègies d’afrontament davant les 

emocions. 

 

http://psp.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/6/792
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Fitxa Estudi 17 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

23/05/11 

Títol i any How emotions affect eating: A five-way model (2008) 

Autors Michael Macht 

Revista Appetite, 50 (1), 1-11 

Altres detalls Article recuperat de la base de dades ScienceDirect 

Dades de la 

intervenció 

Presentació d’un model que integra les característiques individuals i 

emocionals de les persones i la manera en què aquestes afecten al 

comportament alimentari 

Conclusions Els canvis induïts per l’emoció de menjar poden ser el resultat de la 

interferència de menjar per emocions, un sub-producte de les 

emocions i una conseqüència del procés de regulació. 
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Fitxa Estudi 18 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

2/06/11 

Títol i any The impact of advertising on patron’s emotional responses, perceived 

value and behavioral intentions in the chain restaurant industry: The 

moderating role of advertising-induced arousal (2011). 

Autors Sunghyup Sean Hyun, Wansoo Kim and Myong Jae Lee 

Revista Intertational Journal of Hospitality Management, 30 (3), 689-700 

Altres 

detalls 

Recuperat de la base de dades ScieceDirect 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

433 persones van respondre un qüestionari.  Les persones havien de 

tenir un mínim de 18 anys i anar a dinar a una cadena de restaurant 

com a mínim 1 vegada a la setmana. 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Korea i California 

Disseny i 

metodologia 

Les dimensions avaluatives dels anuncis es mesuraven utilitzant 44 

ítems dels 6 constructes utilitzats per Schilinger (1979a) i Stoust and 

Rust (1993).  Les respostes emocionals es van mesurar utilitzant 11 

ítems utilitzats per Ladhari (2007) i Hyun (2009).  La valoració 

percebuda es va mesurar utilitzat 20 ítems adaptats per Ha and Jang 

(2010), Park (2004) i Hyun (2009).  Les intencions del comportament 

es van mesurar utilitzant 3 ítems adaptats de Zeithaml et al. (1996).  

El plaer es va mesurar utilitzant 5 ítems, amb una escala de 5 punts.  

Conclusions La informació rellevant, l’estimulació, l’ empatia i la familiaritat dels 

anuncis tenen un impacte significatiu en induir patrons de resposta 

emocional en les persones. 
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Fitxa Estudi 19 

Informació General: 

Data de l’extracció 2/06/11 

Títol i any Affect asymmetry and comfort food consumption (2005) 

Autors Laurette Dubé, Jordan L. LeBel and Ji Lu 

Revista Physiology & Behaviour, 86 (4), 559-567 

Altres detalls Recuperat de la base de dades ScieceDirect 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

277 persones (81 homes i 196 dones) 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Montreal, Canada 

Disseny i 

metodologia 

Van demanar via web respondre a les preguntes de l’estudi que 

incloïen informació general com edat, alçada, pes, etc. i després 

havien d’identificar els aliments que ells consideraven confortables, 

evocar situacions on menjaven aquests aliments i identificar emocions, 

etc. 

Conclusions Hi ha diferències de gènere en les emocions que provoquen l’elecció 

dels aliments confortables, sent positives pels homes i negatives per 

les dones.   

Les persones més grans també cerquen emocions positives a 

diferència de les més joves que cerquen en els aliments confortables 

reduir emocions negatives. 

La cultura també ens influencia en el nostre comportament alimentari. 

Els aliments dolços i amb alt contingut calòric són més eficients per a 

alleujar els sentiments negatius. 

 

  



Treball Final de Grau – La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional  
en l’elecció d’aliments i el comportament alimentari.            Miriam Esquivel 
 

66 

 

 

Fitxa Estudi 20 

Informació General: 

Data de 

l’extracció 

31/05/11 

Títol i any Differential activation of the dorsal striatum by high-calorie visual food 

stimuli in obese individuals (2007) 

Autors Yvonne Rothemund, Claudia Preuschhof, Georg Bohner, Hans-Cristian 

Bauknecht, Randolf Klingebiel, Herta Flor and Burghard F. Klapp 

Revista Neuroimage, 37 (2), 410-421. 

Altres detalls Recuperat de la base de dades ScieceDirect 

Informació específica: 

Caract. De la 

població 

26 dones (13 obeses amb un IMC>31 i 13 amb normopès i sense 

haver patit TCA ni altres malalties importants) 

País o ciutat on 

es fa l’estudi 

Berlin, Alemanya 

Disseny i 

metodologia 

Les participants havien d’estar 3h abans de l’estudi sense menjar, però 

no tenir gana ni estar plenes abans de la proba. Llavors, es feia una 

estimulació d’estímuls amb fotografies d’alt contingut calòric, utensilis 

de menjar i neutres i es feia una fotografia amb neuroimatge per veure 

les àrees del cervell que s’activaven. 

Conclusions L’activació neural és independentment dels estats fisiològics de gana o 

sacietat i això pot contribuir a una sobreingesta patològica o a 

l’obesitat.   

Algunes de les activacions observades (estriat dorsa i còrtex 

orbitofrontal) són circuits relacionats amb el sistema dopaminèrgic. 
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Fitxa d’article de pàgina web 21 

Informació General: 

Data de 

l’extracció  

22/03/11 

Títol What’s eating you? 

Autors Copyriht of Better Nutrition 

Revista Better Nutrition 

Altres 

detalls 

2007 

Conclusió Cada vegada que menges quan no tens gana o necessitat de 

nutrir-te, això és menjar emocional (Linda Spangle, autora de 

Life is Hard, Food Is Easy).  Pots sentir-te tens o enfadat, pots 

estar avorrit o desesperat, però en qualsevol cas, menjar 

emocionalment no té res a veure amb la necessitat que té el teu 

cos de menjar.  Fins que no reconeixem els nostres sentiments, 

no els podrem gestionar efectivament. 

Quan menjar emocionalment afecta a la teva vida, quan es té un 

problema de pes o hàbits alimentaris per la teva manera de 

menjar o quan habitualment utilitzem el menjar per a tapar els 

nostres sentiments en comptes de confrontar-los, és quan 

menjar emocionalment passa a ser un problema (Marc David, 

autor de The Slow Down Diet) 

El menjar és ràpid, fàcil i aparentment inofensiu per a pal·liar els 

sentiments d’estrès, ràbia, frustració, soledat, avorriment, 

tristesa i depressió.  I, si estàs agobiat, si no saps com gestionar 

les teves emocions o nodrir-te a tu mateix, és possible que 

comencis a menjar. (Jane E. Latimer, autora de Beyond the Food 

Game).  Un aspecte en comú que tenen els menjadors 

emocionals és que estan desconnectats dels seus sentiments.  

En la nostra ocupada vida, estem tan atrapats tenint cura 

d’altres persones, fent tasques, que ens oblidem de nosaltres 

mateixos i del que estem sentint. Desconnectem i això pot 

portar-nos a menjar emocionalment. 
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Fitxa de llibre 22 

Informació General: 

Data de 

l’extracció  

8/03/2011 

Títol i any The Psychology of food Choice (2006) 

Autors Shepherd, R. and Raat, M. (Eds.) 

Altres detalls Llibre. Universidad de Surrey. Gran Bretanya 

Conclusió Creació d’un marc conceptual de l’elecció d’aliments. 

Existeix una relació positiva entre el menjar, les emocions i 

l’obesitat. 

 

Fitxa de llibre 23 

Informació General: 

Data de 

l’extracció  

8/03/2011 

Títol i any Alimentación Emocional (2007) 

Autors Isabel Menéndez 

Altres detalls Llibre.  

Conclusió Les dificultats amb l’alimentació estan relacionades amb 

sentiments que no som capaços de gestionar ni verbalitzar. 
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Informació General: 

Data de 

l’extracció  

22/03/11 

Títol i any La publicidad emocional y su presencia en el sector de la 

alimentación (2008) 

Autors Elena Trias de Bes Agel 

Altres detalls TFC de la Universitat Abat Oliva CEU 

Conclusió La publicitat emocional utilitza l’associació d’emocions amb la 

seva marca (branding emocional) per tal de produir un canvi 

d’actitud respecte al producte que s’ofereix. 

 


