Simposi Anorèxia i Internet
Estem indefensos davant els perills de la xarxa?
Presentació
Els trastorns de la conducta alimentària constitueixen avui la tercera malaltia crònica entre
la població femenina adolescent de les societats desenvolupades i occidentalitzades.
Afecten al voltant del 5% de les noies, i un 11% presenten símptomes d'alt risc de patirlos. Entre la població adulta, els especialistes alerten que hi ha clars indicis que en pot
estar augmentant la incidència. A Catalunya, 28.000 adolescents i joves pateixen un TCA,
26.000 dels quals són noies. La mortalitat en els casos de l’anorèxia està al voltant del
10%.
No hi ha cap regulació que impedeixi fer apologia d’aquests trastorns, per bé que hi ha
multitud d’espais a Internet i les xarxes socials que inciten de manera directa a la
inanició, a fer conductes de purga i a les autolesions, sense tenir en compte que aquest
fenomen genera lesions tant físiques com psicològiques, i que pot provocar el debut o
desenvolupament de malalties greus, com són els trastorns de la conducta alimentària.
Alguns països europeus sí disposen d’una regulació específica per tal de garantir que
aquest fenomen no pugui afectar negativament la salut de la població, especialment la
infantil i juvenil.

Objectius
•

Difondre els resultats de la investigació sobre l’apologia de la malaltia a les xarxes
socials i Internet.

•

Fomentar les mesures de prevenció i protecció en la situació actual: educatives i
empresarials.

•

Propiciar la il·legalització de la promoció dels trastorns de la conducta alimentària
a Internet.

Destinataris
Aquest simposi s'adreça a tots els col·lectius que poden ser agents actius en la resolució
d’aquesta problemàtica, des del punt de vista educatiu, sanitari o jurídic: mestres,
professors, psicòlegs, metges, infermers, juristes, empreses de tecnologies de la
informació i la comunicació, etc.

Programa
Dimecres 10 de febrer de 2016
17 h
Presentació
Director/a del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

L’apologia dels trastorns de la conducta alimentària a Internet. A qui afecta i com
Marta Voltas Fornt
Gerent Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia. Directora de la Fundació Imatge i
Autoestima.
17.10 h
“Trastorns alimentaris i hàbits de cerca a Internet: Resultats d’una enquesta en
població clínica”.
•

Eduard Serrano, doctor en Psicologia. Coordinador de la Unitat de TCA. Servei de
Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

•

José Soriano, psiquiatra, Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona. Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

•

Raquel Linares, presidenta de la Fundació ABB y psicoterapeuta al Centre ABB de
Barcelona.

17.40 h
Vídeo testimonial: Mia l’alter ego de l’anorèxia a internet.
Reyes Raspall
Psicòloga Clínica de Setca Servei especialitzat en Trastorns de la Conducta Alimentària.
17.50 h
Bloc intervencions. La prevenció focalitzada a Internet, les xarxes socials i la
protecció dels menors.
Tomàs Moré i Arqué
Àrea d’Assessoria Legal i Formació del CESICAT.
Ferran Resina Lillo
Cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra.
Jorge Navarro Massip
Advocat i Diputat de la Junta del Col·legi del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Mònica Gasol
Cap de l’Àrea de Continguts del Consell Audiovisual de Catalunya.
Eduardo Cruz
CEO de Qustodio.

18.50 h
Any 2016
Prioritats de treball de la Taula de diàleg per a la prevenció dels trastorns de la
conducta alimentària: Anorèxia i Família.
Vicente Turón
Psiquiatra.
19 h
Col·loqui
19.45 h
Cloenda
Alfons Conesa i Badiella
Director de l’Agència Catalana del Consum.
Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Carrer d’Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
Sala d’actes.
Inscripció
Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic següent:
mcrodriguezg@gencat.cat o al telèfon: 93 551 65 33
L’acte es gratuït. Cal inscripció prèvia.

