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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA D
ELS TRASTORNS DE CONDUCTA 
 
 
Els canvis d’estils de vida a la població i la introducció de nous models estètics
promocionats a través de persones icòniques de l’estètica i la moda i difosos 
amplament amb el desenvolupament de les xarxes socials
conseqüència els desenvolupament de patologies específiques com són els TCA. 
 
Els TCA són una malaltia 
marcada entre el jovent. De fet
en dones de 15 a 29 anys. 
 
Aquest tipus de trastorns són, moltes vegades difícils de detectar, tractar i g
angoixa important, especialment entre els familiars d’aquells que les pateixen. A més,  
la seva tendència a la cronificació és especialment elevada i passen a convertir
“estils de vida” que fan molt difícil la seva reversió. 
 
La COVID -19 i les mesures de restricció de mobilitat 
ha generat un creixement més que important de problemes de salut mental i, 
especialment de TCA, que afecta de manera molt important als i les joves i 
adolescents, generant un pro
solució del qual tothom ha de participar per no 
també de caràcter relacional i social. 
 
Aquests TCA tenen tractaments llargs, dificultosos, complexos i que neces
actuació conjunta  des de diferents caires, l’educatiu, el social, el relacional, el sanitari, 
etc. Els governs municipals han de tenir cura per facilitar el desenvolupament d’una 
ciutadania saludable i, molt especialment, han de treballar per 
municipis puguin créixer i  desenvolupar
 
Aquest trastorns generen situacions d’aïllament i 
d’aquelles persones que els pateixen i 
tota la comunitat per atendre les  
 
A la llei de bases de règim local, als seus articles 25.2.d) i 26.1.c) es parla de la 
competència municipal per a realitzar avaluacions i informes per atendre a persones 
en risc d’exclusió social, per la q
mira dels governs municipals per tal d’evitar les conseqüències socials que se’n puguin 
derivar.  
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ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA D’UN PACTE LOCAL DE LLUITA CONTRA 

ELS TRASTORNS DE CONDUCTA ALIMENTÀRIA (TCA) 

Els canvis d’estils de vida a la població i la introducció de nous models estètics
promocionats a través de persones icòniques de l’estètica i la moda i difosos 
amplament amb el desenvolupament de les xarxes socials, han portat com a 
conseqüència els desenvolupament de patologies específiques com són els TCA. 

Els TCA són una malaltia mental que afecta a tota la població, però de manera molt 
De fet, la major part dels casos d’anorèxia i bulímia,  es donen 

en dones de 15 a 29 anys.  

Aquest tipus de trastorns són, moltes vegades difícils de detectar, tractar i g
angoixa important, especialment entre els familiars d’aquells que les pateixen. A més,  
la seva tendència a la cronificació és especialment elevada i passen a convertir
“estils de vida” que fan molt difícil la seva reversió.  

i les mesures de restricció de mobilitat que es varen d’haver d’imposar 
ha generat un creixement més que important de problemes de salut mental i, 
especialment de TCA, que afecta de manera molt important als i les joves i 

un problema de salut que de cap manera s’ha d’obviar i en la 
solució del qual tothom ha de participar per no ser únicament de caràcter mèdic
també de caràcter relacional i social.  

Aquests TCA tenen tractaments llargs, dificultosos, complexos i que neces
actuació conjunta  des de diferents caires, l’educatiu, el social, el relacional, el sanitari, 
etc. Els governs municipals han de tenir cura per facilitar el desenvolupament d’una 
ciutadania saludable i, molt especialment, han de treballar per a què  les i els joves de 
municipis puguin créixer i  desenvolupar-se com a persones plenes i saludables. 

Aquest trastorns generen situacions d’aïllament i auto exclusió 
d’aquelles persones que els pateixen i requereixen d’una atenció glo
tota la comunitat per atendre les   

A la llei de bases de règim local, als seus articles 25.2.d) i 26.1.c) es parla de la 
per a realitzar avaluacions i informes per atendre a persones 
, per la qual cosa, aquest trastorns han d’estar en el punt de 

mira dels governs municipals per tal d’evitar les conseqüències socials que se’n puguin 
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ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
UN PACTE LOCAL DE LLUITA CONTRA 

Els canvis d’estils de vida a la població i la introducció de nous models estètics,  
promocionats a través de persones icòniques de l’estètica i la moda i difosos 

han portat com a 
conseqüència els desenvolupament de patologies específiques com són els TCA.  

mental que afecta a tota la població, però de manera molt 
, la major part dels casos d’anorèxia i bulímia,  es donen 

Aquest tipus de trastorns són, moltes vegades difícils de detectar, tractar i generen una 
angoixa important, especialment entre els familiars d’aquells que les pateixen. A més,  
la seva tendència a la cronificació és especialment elevada i passen a convertir-se en 

que es varen d’haver d’imposar 
ha generat un creixement més que important de problemes de salut mental i, 
especialment de TCA, que afecta de manera molt important als i les joves i 

blema de salut que de cap manera s’ha d’obviar i en la 
ent de caràcter mèdic, sinó 

Aquests TCA tenen tractaments llargs, dificultosos, complexos i que necessiten d’una 
actuació conjunta  des de diferents caires, l’educatiu, el social, el relacional, el sanitari, 
etc. Els governs municipals han de tenir cura per facilitar el desenvolupament d’una 

a què  les i els joves de 
se com a persones plenes i saludables.  

 social per part 
d’una atenció global per part de 

A la llei de bases de règim local, als seus articles 25.2.d) i 26.1.c) es parla de la 
per a realitzar avaluacions i informes per atendre a persones 

ual cosa, aquest trastorns han d’estar en el punt de 
mira dels governs municipals per tal d’evitar les conseqüències socials que se’n puguin 
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Des del Grup Socialista considerem que 
convertint en una xacra social i, perquè no, municipal, hem de fer tot el possible per 
implicar a tota la ciutadania i les diferents elements socials  per fer front de manera 
conjunta a aquesta situació i tractar de reduir 
sobre la població del municipi. 
 
Centres educatius, entitats socials, agents polítics, 
tenir un punt de trobada per posar en comú les actuacions a desenvolupar i
manera conjunta, avançar de forma integral en la formació, prev
recuperació dels possibles casos de TCA que s’hi puguin donar al nostre municipi  i 
així assegurar el desenvolupament d’una ciutadania saludable i forta. 
 
Es per tot això que el Grup Municipal
D’ACORD per a la seva aprovació davant del Ple de la
 
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
local polític i social per poder fer actuacions de caràcter integral i transversals en els 
diferents àmbits de la vida municipal, per poder 
per reduir l’impacte dels TCA al municipi. 
 
2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
per a la lluita contra els TCA forma
entitats que treballen en l’àmbit de la salut mental
d’aquest trastorns al municipi i establir i prioritzar les actuacions que per part de 
l’Ajuntament es puguin dur endavant. 
 
3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
campanya formativa i informativa destinada, 
aturar el creixement de casos de TCA entre les i els ciutadans del municipi. 
 
 
 
 
 
 
Vicent Torres Ferrer 
Portaveu 
Grup Municipal Socialista 
Santa Eulària des Riu, 20 de març de 2022
 

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT 
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Des del Grup Socialista considerem que davant una situació com aquesta  que s’està 
ra social i, perquè no, municipal, hem de fer tot el possible per 

implicar a tota la ciutadania i les diferents elements socials  per fer front de manera 
conjunta a aquesta situació i tractar de reduir l’impacta que aquests TCA puguin tenir 

ió del municipi.  

Centres educatius, entitats socials, agents polítics, personal de salut, etc. han de poder 
tenir un punt de trobada per posar en comú les actuacions a desenvolupar i
manera conjunta, avançar de forma integral en la formació, prevenció, tractament  i 
recuperació dels possibles casos de TCA que s’hi puguin donar al nostre municipi  i 

el desenvolupament d’una ciutadania saludable i forta.  

Grup Municipal Socialista, presenta la següent 
per a la seva aprovació davant del Ple de la Corporació:  

Santa Eulària des Riu, constata la necessitat d’ arribar a un pacte 
local polític i social per poder fer actuacions de caràcter integral i transversals en els 
diferents àmbits de la vida municipal, per poder facilitar la prevenció, detecció i accions 

eduir l’impacte dels TCA al municipi.  

Santa Eulària des Riu,  es compromet a  crear un grup de treball 
lluita contra els TCA format per agents polítics, socials,  educatius, sanitaris i  

entitats que treballen en l’àmbit de la salut mental,  per fer un anàlisis de la situació
al municipi i establir i prioritzar les actuacions que per part de 

l’Ajuntament es puguin dur endavant.  

Santa Eulària des Riu,  implementarà, de manera immediata, una 
campanya formativa i informativa destinada, específicament als joves del municipi, per 
aturar el creixement de casos de TCA entre les i els ciutadans del municipi. 

Santa Eulària des Riu, 20 de març de 2022 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
DES RIU 
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davant una situació com aquesta  que s’està 
ra social i, perquè no, municipal, hem de fer tot el possible per 

implicar a tota la ciutadania i les diferents elements socials  per fer front de manera 
que aquests TCA puguin tenir 

personal de salut, etc. han de poder 
tenir un punt de trobada per posar en comú les actuacions a desenvolupar i així, de 

enció, tractament  i 
recuperació dels possibles casos de TCA que s’hi puguin donar al nostre municipi  i 

 

lista, presenta la següent PROPOSTA 

constata la necessitat d’ arribar a un pacte 
local polític i social per poder fer actuacions de caràcter integral i transversals en els 

facilitar la prevenció, detecció i accions 

crear un grup de treball 
per agents polítics, socials,  educatius, sanitaris i  

un anàlisis de la situació 
al municipi i establir i prioritzar les actuacions que per part de 

, de manera immediata, una 
específicament als joves del municipi, per 

aturar el creixement de casos de TCA entre les i els ciutadans del municipi.  

DE SANTA EULÀRIA 
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