
Dimarts, 12 de juny de 2018, de 17 h a 20 h - Hospital Universitari de Bellvitge

Jornada sobre Trastorns de la Conducta Alimentària
La rellevància de la família en els 

trastorns de la conducta alimentària

Inscripció gratuïta
Confirmació d’assistència:
Tel. 93 551 653
Cecilia Rodriguez
mcrodriguezg@gencat.cat
Places Limitades per ordre d’inscripció

17.00
Inauguració de la jornada i benvinguda

17.15
Conferència magistral:
The Role of Mothers and Fathers in Ea-
ting Disorders
Prof. Janet Treasure
(Maudsley Hospital, Londres, UK)
Moderació: Dr. Fernando Fernández-Aranda
(es disposarà de traducció paral•lela)

18.00
Taula de Diàleg per a la Prevenció dels 
Trastorns de la Conducta Alimentària de 
Catalunya
Moderació: Cristina Carretero (FITA) 
Trastorns de l’alimentació a Catalunya i 
abordatge dels pacients adults/infanto-
juvenils: situació actual a Catalunya
Dr. José Soriano-Pacheco 
Plà Director Salut Mental i Addicions

La Taula de Diàleg és una plataforma im-
pulsada per l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia (ACAB) i l’Agència Catalana del 
Consum (ACC), creada per treballar de ma-
nera multidisciplinar i per convertir-se en un 
altaveu de sensibilització social.
El seu objectiu és, alhora, unificar esforços 
per avençar en la promoció de la salut i la 
prevenció dels trastorns de la conducta ali-
mentària.
Aquesta Taula de Diàleg està integrada per 
representants dels diferents departaments 
de la Generalitat de Catalunya, del sector 
empresarial, de fundacions privades de 
promoció de la salut, del món acadèmic, de 
les associacions de familiars i de la sanitat 
pública i privada.
Fruit d’aquest interès per millorar la sensi-
bilització sobre aquests trastorns, així com 
per estimular el debat i la visibilitat davant 
la Societat, en aquesta ocasió, s’ha orga-
nitzat una jornada a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge. Aquest acte aplegarà a fami-
liars, afectats, professionals, estudiants i 
públic en general i permetrà conèixer més 
directament la realitat dels Trastorns de la 
Conducta Alimentària.

Estudi sobre motivacions i estat emo-
cional dels familiars de pacients amb 
trastorns de conducta alimentària. 
Dra. Ana Ortiz
Hospital Clínic

Estudi sobre actituds, funcionament fa-
miliar i capacitat de regulació emocional 
dels familiars de pacients amb trastorns 
de conducta alimentària i validació de 
l’escala CASK 
Dr. Fernando Fernández-Aranda 
Hospital Universitari de Bellvitge

19.00
Torn obert de preguntes

19.30
Cloenda

Lloc
Sala Gran de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge

Programa

Col·laboració
Servei de Psiquiatria, Hospital Universitari 
de Bellvitge-IDIBELL
Agència Catalana del Consum, Generalitat 
de Catalunya
CIBER Salud Mental (CIBERsam), ISCIII

mailto:mcrodriguezg@gencat.cat

