
 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
 Web: http://trastornsalimentaris.gencat.cat/ca/ dins d’aquesta web podreu 

trobar múltiple informació sobre què són, què podem fer davant de la sospita, 
quin és el tractament, la prevenció i els mites sobre els trastorns 
alimentaris.200 

 Publicacions 
o Gracia, M. 2007. Els trastorns alimentaris a Catalunya. Una aproximació 

antropològica. 
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estudis23-00001 

o Espeitx. E. 2005. Els comportaments alimentaris dels joves en procés 
d'emancipació 

http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estudis.18-00001 

o Figueras, M. 2004 La imatge corporal en les revistes femenines    

http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estudis.14 
 

 
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANORÈXIA I LA BULÍMIA 
www.acab.org  
Telèfon: 934549109 
Correu electrònic: acab@acab.org 
 
Al web de l’associació podeu trobar: 
 Blocs adreçats a famílies (La família motor de canvi); un bloc adreçat a 

persones que viuen o han viscut trastorns alimentaris (Amb llum pròpia) o un 
bloc amb informació rellevant de les jornades realitzades amb motiu del 20è 
aniversari de l’ACAB ((Val més prevenir que curar) on hi trobareu els 
materials que es van donar. 

 
 Adreces d’interès tant de centres públics i privats on podeu assistir, com 

d’associacions. 
 

 Publicacions  
o Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l'autoestima i la imatge 

corporal en els mitjans de comunicació 

http://www.acab.org/fitxer/680/decaleg2014.pdf 

o Què li passa? Guia per a famílies 

MÉS ENLLÀ DE LA IMATGE.  

ENTENDRE ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA 

 

RECURSOS 
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http://www.acab.org/fitxer/683/Què%20li%20passa%20llibre%20per%20a%20fam
%C3%ADlies.pdf 

o Guia bàsica per a la prevenció i detecció de trastorns del comportament 
alimentari per a famílies 
http://www.acab.org/fitxer/688/Detecció%20i%20prevenció%20familiar.pdf 

o Guia bàsica per a la prevenció i detecció de trastorns del comportament 
alimentari per a educadors 
http://www.acab.org/fitxer/691/Detecció%20i%20prevenció%20a%20l%252
7aula%20vdef.pdf 

o Materials pràctics per treballar amb adolescents i joves de 12 a 16 anys 
http://www.acab.org/fitxer/694/prevencio_inespecifica_TCA.pdf 

 

 
 

PAU CHAPUR 
 Llibres  

o Vivir Peligrosamente: Anorexia y Bulimia. Editorial M&M Euroeditores. Abril 
del 2002. ISBN 84-923238-9-2. Dipòsit Legal B-9.555-2002 

 Articles  
o Síndrome del físico culturista: ¿Nuevo Trastorno de la Conducta 

Alimentaria? Alcmeon. Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiatrita Agosto 
1995. ISSN 0327-3954.  Personería Jurídica IGJ 1131. 
  http://www.alcmeon.com.ar/4/14/a14_09.htm 

  
o Depresión y alexitimia en trastornos de la conducta alimentaria”. Revista 

Argentina de Clínica Neuropsiquiatrita Marzo 1999. ISSN 0327-
3954.  Personería Jurídica IGJ 1131. 
 http://www.alcmeon.com.ar/7/28/alc28_02.htm     

  
o Anorexia y Bulimia en una muestra de mujeres de la provincia de Girona: 

más allá de los criterios del DSMIV-TR. Revista de psiquiatría Infanto-
Juvenil. Volumen 29, Numero 1 2012. 
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