
Generalitat de Catalunya
Què són el Trastorns de conducta 
alimentària (TCA)? Què he de fer si 
sospito que algú pateix TCA?
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ResSer
Una ampolla d'aigua és tot el teu 
dinar? Quan no menges RES deixes de 
SER tu. Campanya de prevenció de 
l'anorèxia i la bulímia entre els joves

Centres ITA
Unitats especialitzades en 
tractament de trastorns en salut 
mental N’hi ha un a Sabadell 

Què podem fer des de casa?
Guia bàsica per famílies, per la 
prevenció i detecció precoç de 
trastorns de la conducta alimentària

Generalitat de Catalunya
Trastorns de la conducta alimentària. 

Tipus, mites, tractament, prevenció, on 
adreçar nos

 

Associació Contra l'Anorèxia i la 
Bulímia - ACAB

Entitat impulsada coordinadament 
entre familiars i especialistes de 

L’Hospital Clínic de Barcelona. Ajuden i 
acompanyen persones afectades per 

un trastorn de la conducta alimentària i 
als seus familiars

IMA- Fundació Imatge i Autoestima
Treballen per prevenir els trastorns de la 

conducta alimentària i l'obesitat 
fomentant una bona autoestima, una 

imatge corporal positiva i un estil de vida 
saludable

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/alimentacio_imatge_corporal/trastorns_conducta_alimentaria/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/trastorns_conducta_alimentaria/
https://www.youtube.com/watch?v=-eElFVAR4Ao&list=PLAydlOUpCxDn_0R39Dkjp-t_-A7Fazh_Z&index=5
https://www.acab.org/
http://www.f-ima.org/ca
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/03families/04formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/04_calaixderecursos/prevencio_deteccio_trastorn_conducta_alimentaria.pdf
https://itasaludmental.com/tratamientos/tca


Pressió estètica, una forma més 
de violència de genere
La pressió estètica és l’estereotip de 
dona ideal i impossible que ens imposa 
la societat i que genera frustració, 
obsessió i riscos de salut en les dones

Anorèxia i bulímia nerviosa
Guia per a educadors i educadores 
en la prevenció dels trastorns del 
comportament alimentari

#ANA i #MIA
Els "hashtags" darrere dels 
que s'oculten l'anorèxia i la 

bulímia

Amb llum pròpia
Blog dirigit a persones que tenen 
o creuen tenir anorèxia, bulímia, 
trastorn per afartament o altres 

trastorns alimentaris

Decàleg de bones pràctiques
"Decàleg de bones pràctiques sobre 

el foment de l’autoestima i la 
imatge corporal”, impulsat per 

afavorir la salut física i psíquica de 
la població i prevenir l’aparició i 

desenvolupament dels trastorns de 
la conducta alimentària

Obsesión por la estética
5 dones amb cossos i revolucions 
diferents

Miedo - Zinteta & Yaiza de 
Lamo
El vídeo pretén mostrar com aquesta 
pressió dels cànons estètics establerts 
influeix en la pròpia acceptació d'una 
mateixa, generant una sèrie 
d'emocions, sentiments i percepcions 
negatives que afecten l'autoestima

Joves i radiants
Entrevista amb la Dra. Raich, 

catedràtica de Psicologia Clínica i de 
Salut. Es dedica a l'avaluació i 

intervenció preventiva dels trastorns 
alimentaris 

https://bruixesdavui.files.wordpress.com/2013/03/expo_imprimir.pdf
https://xarxanet.org/social/noticies/dra-raich-no-nomes-hem-de-ser-joves-i-radiants-sino-que-a-mes-hem-de-tenir-una-pell-perfecte-tenir-pit-i-ser-extremadament-primes
http://www.xtec.cat/monografics/edsalut/anorexia.pdf
http://www.f-ima.org/fitxer/399/DEC%C3%80LEG%20MMCC%20CAT.pdf
https://www.pikaramagazine.com/2018/02/obsesion-por-la-estetica/
https://blocs.xarxanet.org/amb-llum-propia/
https://player.vimeo.com/video/242837802
https://elpais.com/especiales-branded/uso-love-tecnologia/2019/ana-y-mia-los-hashtags-detras-de-los-que-se-ocultan-la-anorexia-y-la-bulimia/


Campaña Dove: Real Beauty Sketches
Video de retrats bellesa real on es veu la distorsió 
que tenim les persones sobre la pròpia imatge. 
Infravaloració, autoestima...

Dove - La Belleza Real
Video d’edició photoshop en la publicitat

¿Un simple selfie? - Proyecto para la 
Autoestima de Dove
Video de retrats bellesa real on es veu la distorsió 
que tenim les persones sobre la pròpia imatge. 
Infravaloració, autoestima...

#DetoxYourFeed with the Dove 
Self-Esteem Project
Campanya per a famílies per a detectar 
contingut d’influència vulnerable de la 
industria de la bellesa

 Dove | Autoestima y redes sociales 
Xarxes socials i autoestima

Si pudieras cambiar una sola parte 
de tu cuerpo - ¿Que cambiarias?
Vídeo on es veu la diferència de percepció de 
l’autoimatge entre infància i adultesa

 Selfie a la inversa | Tenga 
#LaSelfieTalk
Vídeo on es veu la distorsió de la imatge amb 
programes d’edició i la pressió estètica, cosificació i 
hipersexualització cap a les nenes

Yo, gorda; Meritxell Bosch
Còmic basat en fets reals, relacionat amb 
el maltractament psicològic I els trastorns 
alimentaris

Estima el teu cos; Jessica Sanders 
El meu cos és fort. El meu cos pot fer coses 

increïbles. El meu cos és meu 

Guia genial per a una noia com tu; 
Nora Rodríguez i Raquel Gu
Aquest llibre tracta els canvis físics de les 
noies durant la pubertat

*Gener 2023

https://www.youtube.com/watch?v=XC-3g_NHQS4
https://www.youtube.com/watch?v=-Ik3qFoHlaA
https://www.youtube.com/watch?v=_-xBS7Gnwy0
https://www.dove.com/us/en/stories/campaigns/detoxify.html?utm_source=VanityDetoxify&utm_campaign=UNE_DMB_057_Dove_Masterbrand-DSEP_Detoxify_2022
https://www.youtube.com/watch?v=-Ik3qFoHlaA
https://www.youtube.com/watch?v=_-xBS7Gnwy0
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI
https://www.youtube.com/hashtag/laselfietalk
https://www.youtube.com/watch?v=xOpoBruyCWc

