
Repte

Els trastorns de conducta alimentària (TCA) a Catalunya s’han

incrementat un 30% arrel de la pandèmia de la Covid-19. L’ús de les

xarxes socials i els estereotips als que s’exposen els joves en

aquests canals es presenten com alguns dels motius que expliquen

l’augment dels TCA.

És convenient proposar alternatives per reduir el nombre de

persones afectades per aquestes malalties i sensibilitzar sobre la

importància de mantenir uns hàbits d’alimentació saludables.
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Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

• Estudi: “Uso de redes sociales y riesgo de padecer TCA en

Jóvenes, 2021”. Publicat al Journal of Negative and No Positive

Results.

• FAROS Sant Joan de Déu: Els trastorns de la conducta

alimentària (TCA): conèixer què són per poder prevenir-los.

• Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia.

• Generalitat de Catalunya, Canal Salut: Trastorns de la conducta

alimentària (TCA).

https://jonnpr.com/PDF/4322.pdf
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/trastorns-conducta-alimentaria-tca-coneixer-poder-prevenir
https://www.acab.org/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/trastorns-conducta-alimentaria/


• El grau d'innovació del projecte

• El grau de viabilitat del projecte

• El grau d'escalabilitat del projecte

• El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

projecte

• Vídeo resum del projecte

• La presentació en format pitch del projecte

Criteris de 

valoració

Premi Categoria Júnior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

Categoria Sènior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

1 setmana d'acceleració

del projecte a una ciutat

estrangera amb totes les 

despeses pagades

Una entrada per assistir a l’edició de l’any 2024 del MWC – 4YFN

Barcelona per cadascun dels integrants de l’equip guanyador del

repte.

La MWC Barcelona és l’esdeveniment més important de la indústria

de les comunicacions mòbils i la tecnologia que es celebra

anualment a Barcelona. Tanmateix, MWC també acull 4YFN, la

plataforma de negocis per a la comunitat de startups present a tots

els esdeveniments de MWC a tot el món.
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