
Trastorns de la Conducta 
Alimentària 

REALITAT I MITES 



Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia 

Entitat sense ànim de lucre que va néixer el 1992 a l’Hospital Clínic de Barcelona a 
mans de pares i mares que tenien una filla amb TCA.  

Des d’aleshores portem a terme: 
• Programa de suport psicosocial per a persones afectades i familiars 

• Programa de prevenció de TCA (Fundació Imatge i Autoestima) 

• Accions de sensibilització sobre els TCA (Taula de Diàleg per a la prevenció dels TCA) 

 

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Taula-de-Dialeg-per-a-la-prevencio-dels-TCA/


Què són els Trastorns de la Conducta Alimentària? 

Trastorns mentals greus en els que la persona se sent profundament 
insatisfeta amb sí mateixa i això afecta greument a una o més àrees de la 
seva vida 

• La persona presenta patiment i manca de control sobre el seu hàbit 
alimentari i comportament en general 

• Dificultat en la gestió de les emocions i habilitats per a la vida en 
general 

• Origen multifactorial 



“El TCA és per a tota la vida” 
VERITAT O FALS? 





“L’AN és el TCA més freqüent” 
VERITAT O FALS? 



Tipus de TCA 

Anorèxia Nerviosa Bulímia Nerviosa Trastorn per Afartaments 
Trastorn de la Conducta 
Alimentària No 
Especificat (TCANE) 

• Restricció Alimentària 
• Fòbia a engreixar 
• Distorsió de la Imatge 

Corporal 

• Afartaments (al menys 
1 /setmana durant com 
a mínm 3 mesos) 

• Conductes 
compensatòries 
 

• Afartaments (al menys 
1/setmana durant com 
a mínim 3 mesos) 

• No es donen conductes 
compensatòries 

• Possible 
sobrepes/obesitat 

• Símptomes de TCA clars 
però no es reuneix 
criteris per diagnostica 
AN, BN o TA 

• Poden ser tan greus 
com qualsevol altre TCA 

• Preocupació per la imatge corporal • Menor preocupació  per 
la imatge corporal 

• Preocupació per la 
imatge corporal 

• Símptomes depressius, irritabilitat, dificultats per entomar el projecte vital 



“Una persona s’ha recuperat quan 
és capaç de menjar” 
VERITAT O FALS? 



@yotambienquisesercomoanaymia 

https://www.instagram.com/yotambienquisesercomoanaymia/?hl=es
https://www.instagram.com/yotambienquisesercomoanaymia/?hl=es


Com es desenvolupen? Factors de Risc 

Individuals Familiars Socials 

• Ser dona 
• Pubertat/adolescència 
• Predisposició genètica 
• Determinats trets de personalitat 
• Baixa autoestima 
• Imatge corporal negativa 
• Presència d’altres trastorns 

mentals 
 

• Crítiques negatives sobre el cos 
del noi/a i del físic de les 
persones en general 

• Model de bellesa excessivament 
prim 

• Difusió a través de XXSS, MMCC, 
publicitat, etc 

• Determinats grups de major risc: 
dansa, teatre,etc 

• Apologia dels TCA a Internet 



Model de bellesa femení 



Model de bellesa masculí 



“Una persona amb TCA sempre 
està molt prima” 
VERITAT O FALS? 



Senyals d’alerta 

• Pèrdua de pes injustificada 

• Canvis en l’alimentació amb l’objectiu d’aprimar  

• Pràctica d’activitat física amb l’objectiu d’aprimar (moure les cames per cremar calories, per ex.) 

• Debilitat, fatiga, sensació constant de fred, aparició de lanugo, amenorrea, etc 

• Expressions negatives sobre el seu propi cos (“estic grassa”, “tinc molta panxa”...) 

• Presència de vòmits autoinduits / Consum de diürètics i laxants 

• Llença l’entrepà del matí, evita baixar a dinar al menjador, etc 

• Rebuig a mostrar el cos (vestuaris, piscina, colònies, etc) 

• Alteració de l’estat d’ànim: tristor, angoixa, irritabilitat 

• Aïllament social  

• Alteració del rendiment acadèmic 

 



Què fer en cas de sospita? 

Pediatra /  

Metge de capçalera 

CSMIJ  

(Centre Salut Mental 
Infanto-Juvenil) 

Unitats especifiques  

(UTCA / UCA / URPIJ) 



Factors de protecció davant del TCA 

• Autoestima saludable 

• Habilitats socials 

• Imatge corporal positiva 

• Gestió saludable de les emocions 

• Estil de criança positiva: 
• Vincle 
• Bon tracte 
• Límits 

• Realitzar al menys 1 àpat al dia en família 

• Importància del model dels adults 

• Sentit crític vers el model de bellesa actual i la pressió social que n’existeix al voltant 

 

 



Alimentació saludable 

• Major presència de vegetals 

• Consum esporàdic i moderat d’aliments superflus 

• Equilibrada, suficient i adaptada a la persona 

• Agradable des del punt de vista sensorial i emocional 

 

• L’alimentació no hauria de vincular-se de forma habitual a emocions negatives 
com la por, vergonya o culpa 

 



Alguns recursos 

• Campanya “Implica’t” 

• Guia per a familiars d’una persona amb TCA 

• Canal Salut. Trastorns de la Conducta Alimentària 

• Instagram Hospital Sant Joan de Deu 

• SOM Salut Mental 

• www.acab.org 

• @celestebarber / @danaemercer 

 

 

 

http://consum.gencat.cat/web/.content/10_AGENCIA/04_Codi_de_consum_de_Catalunya/sintesi_drets_persones_consumidores/drets_basics_consumidors/Taula_TCA/Campanyes/Implicat/Fullet-IMPLICAT.pdf
http://aplicacio.consum.gencat.cat/documentacio/17591.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/trastorns_conducta_alimentaria/
https://www.instagram.com/stoptca_sjd/?hl=es
https://www.som360.org/es
http://www.acab.org/


Dades de contacte 

Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia 

www.acab.org 

Telf: 93 454 91 09 

sbujalance@acab.org (Sara Bujalance) 

acab@acab.org (consulta) 

C/ Mallorca, 198, principal 2º. 08036 Barcelona 

Twitter: @AcabCatalunya 

Instagram: acab_catalunya 
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