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 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

En Marc Bosch i Matas, en la seva qualitat de Conseller del Grup Municipal d'Esquerra 

Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

 

- Atès que els trastorns de conducta alimentària tenen una incidència important entre el 

jovent, fruit de la pressió que s’imposa sobre els seus cossos i la seva imatge física. 

 

- Atès que aquests trastorns impacten també sobre la socialització de les persones que 

els pateixen, limitant les relacions amb els seus grups d’iguals. 

 

- Atès que la pandèmia de COVID-19 ha dificultat la detecció i tractament de casos de 

trastorns de conducta alimentària, n’ha provocat un augment i impacta també en els 

processos de socialització i en les relacions interpersonals. 

 

- Atès que l’associacionisme juvenil és un espai d’oci i socialització obert i inclusiu i 

que pot ser també un espai de detecció de trastorns de conducta alimentària. 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Munici-

pal, i l’article 35 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Grà-

cia formula la següent: 

 

PROPOSICIÓ 

 

El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de Gràcia conjuntament amb les 

respectives regidories competents: 

 

Que s’iniciï una campanya, conjuntament amb l’associacionisme juvenil del districte i 

altres associacions esportives o culturals on s’ofereixin activitats per a joves amb els se-

güents objectius: 

 

• Promoure un model d’oci inclusiu i obert a totes les persones, incorporant la 

perspectiva de trastorns de conducta alimentària. 
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• Promoure la formació dels responsables de les entitats d’educació en el lleure, 

esportives i culturals per a la detecció i acompanyament de persones amb tras-

torns de conducta alimentària amb l’objectiu d’evitar la seva exclusió i garantir 

el seu dret al lleure. 

• Promoure la diversitat corporal i lluitar contra els patrons estètics irreals impo-

sats. 

 

 

 

 

Marc Bosch i Matas 

Conseller d’Esquerra Republicana 

 

Barcelona, 22 de febrer de 2021 


