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Consorci Universitat Internacional Mene ndez Pelayo 

Barcelona  (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch 

La seu del CUIMPB-Centre Ernest Lluch e s 

al Centre de Cultura Contempora nia de  

Barcelona (CCCB, c/ Montalegre, 5). Aquest 

centre acull la majoria de les activitats    

acade miques i culturals que organitza la 

Universitat. 

  

L'edifici, inaugurat el 1994, esta  construï t 

sobre els fonaments de l'antiga Casa de la 

Caritat, al barri del Raval, i actualment e s un 

dels espais culturals me s actius i innova-

dors de Barcelona.  

Barcelona, 23 d’octubre de 2017 

Col·labora:  

Direcció: David Sánchez Carracedo,   

professor Titular de Psicologia, UAB. 

Membre de la Taula de Diàleg per a la 

Prevenció dels TCA  



 
Els TCA són trastorns mentals greus 
amb tendència a cronificar-se, amb una 
elevada comorbiditat amb altres 
trastorns mentals, resistents als 
tractaments disponibles i associats a 
condicions mèdiques adverses. 
Constitueixen la tercera malaltia crònica 
més prevalent en les noies adolescents 
després de l’obesitat i l’asma, i estan 
associats amb alguna de les taxes de 
mortalitat més elevades de tots els 
trastorns psicològics. Aquestes dades 
són prou rellevants per justificar un 
increment en l’atenció política, social i 
sanitària dirigida a la prevenció del TCA i 
de les actituds i comportaments alterats 
relacionats amb l’alimentació, la imatge 
corporal i el control del pes. El principal 
objectiu d’aquest curs és donar a 
conèixer algunes de les iniciatives més 
destacades en la prevenció dels TCA a 
nivell nacional i internacional, així com 
proporcionar recursos per portar a 
terme actuacions preventives en 
diferents àmbits. El focus del curs se 
centra en iniciatives i programes 
orientats a l’àmbit escolar, però també 
es presenten accions d’interès per a 
famílies, clínics, responsables de 
polítiques públiques i per a la societat 
en general. Es presenten iniciatives i 
recursos desenvolupats des de 
fundacions i agències de familiars 
afectats, agències de salut pública, 
organitzacions no governamentals, 
l’àmbit acadèmic i polítiques públiques. 
Algunes de les iniciatives presentades 
han rebut premis internacionals o el 
reconeixement d’organismes públics i 
privats de prestigi.  

Ponents 

Sara Bujalance, Fundació Imatge i 
Autoestima. 
Chris Calland, Not Just Behaviour, 
Gran Bretanya. 
Cristina Carretero, Fundació ABB 
Norma Irene García, Centre ABB 
Adrián Gimeno, Fundació Institut 
de Trastorns Alimentaris. 
Nicky Hutchinson, Not Just 
Behaviour, Gran Bretanya. 
Liam Preston, director de Relacions 
Públiques YMCA, Anglaterra, 
director Be Real Campaign 
Yolanda Robles, Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB). 
Pedro Manuel Ruíz Lázaro, 
Universidad de Zaragoza. Hospital 
Clínico Universitario de Zaragoza. 
David Sánchez Carracedo, UAB, 
Taula de Diàleg per a la Prevenció 
dels TCA. 
Marta Voltas, advocadaFundació 
Imatge i Autoestima, Associació 
contra l’Anorèxia i la Bulímia.  

Programa 

Dilluns, 23 d'octubre 

09.00-09.30h  Inauguració 

María José García Celma, directora acadèmica del 

CUIMPB-Centre Ernest Lluch  

David Sánchez Carracedo, director del curs 

09.30-10.30h  Prevenció de la insatisfacció corporal 

en l’educació primària. Nicky Hutchinson, Chris 

Calland 

10.30-11.30h  Polítiques públiques en la prevenció 

dels TCA: la iniciativa catalana de la “Taula de Diàleg 

per a la prevenció dels TCA”. David Sánchez 

Carracedo 

11.30-12.00h  Pausa 

12.00-13.30h  Taula rodona: iniciatives destacades en 

prevenció dels TCA des de diferents àmbits 

Modera: Marta Voltas 

Programa de prevenció de TCA en centres escolars. 

ACAB. Sara Bujalance 

Programa CANVIS. Yolanda Robles 

A l’aula estem amb tu: estratègies i eines per a una 

detecció precoç dels TCA a l’aula. Adrián Gimeno  

13.30-14.30h  Implicar les famílies en la prevenció 

dels TCA. Pedro Manuel Ruíz Lázaro 

14.30-16.00h  Pausa 

16.00-17.30h  Taula rodona: Ampliem fronteres en la 

prevenció dels TCA 

Modera: David Sánchez Carracedo 

Programes “En moviment” per a la prevenció de 

l’obesitat. Norma Irene García 

Navegació segura a internet i prevenció dels TCA. 

Marta Voltas 

Què sents quan no sents res?. Cristina Carretero 

17.30-18.30h  La campanya Be Real – Com afrontem 

l’ansietat per la imatge corporal 

Liam Preston 

18.30-19.00h  Cloenda 


