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Carta president 1

Ramon Guardia Massó
President ACAB

Un dels pilars bàsics de l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia és la lluita per  la prevenció i la millora de 

l’atenció a persones que pateixen TCA. Una feina que portem a terme des de fa 27 anys.

Enguany hem gaudit de moments de millora i hem lluitat en els moments de temors i dificultats, però sabem 

del cert que mentre l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia estigui en peus, seguirem al costat  de les per-

sones afectades i llurs famílies amb suport incondicional. 

Durant el 2018 hem ampliat i millorat en qualitat i rigor els tres grans eixos estratègics de l’Associació contra 

l’anorèxia i la bulímia: el programa d’atenció a les persones; el programa de prevenció amb un augment sig-

nificatiu d’usuaris i el treball en xarxa tan important i significatiu per l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia.

El voluntariat és un pilar fonamental en la nostra causa i és per aquest motiu que des de la Junta Rectora i 

l’equip tècnic volem aprofitar aquest espai per destacar significativament la tasca professional i humana de 

l’equip de voluntaris que comparteixen amb les famílies il·lusions i esperances conjuntes.

Des de l’ACAB Seguirem treballant amb l’objectiu de donar sortides a  les persones que busquen recuperar-se 

i als familiars que desitgen ser un suport valent i decidit.
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La principal demanda per part de les persones que 
consulten té a veure amb obtenir informació, pautes 
d’actuació, suport i acompanyament així com informa-
ció sobre els serveis que ofereix l’ACAB.

Dades d’atenció a les persones:

Aproximadament en el 47%
 

de les consultes ateses la persona afecta-
da no havia rebut cap diagnòstic encara.

Hem realitzat un total de 1.482 atencions al llarg del 2018.

Qui més sol·licita són les persones afectades (33 %) 
i familiars (28 %), especialment mares.

Servei d’atenció a les persones 2

Atenció 
immediata

Persones 
afectades

Famílies
Grup de suport Mitjana d’assistència 9 persones per sessió (23 sessions)

Grup de suport Mitjana d’assistència 6 persones per sessió (78 sessions) 

Formació 118 famílies formades

Bloc “Amb llum pròpia” 45 post i 8.627 visites

Atenció presencial 384 

Atenció on-line 462

Atenció telefònica 636 

En un 84 % dels casos la persona afectada és una dona 
i la franja d’edat més habitual es dona entre els 12 i els 25 anys

84% 

2.1 ATENCIONS TOTALS

33% 28%
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2.2 ATENCIÓ A FAMÍLIES

Durant el 2018 s’han dut a 
terme grups de suport i for-
mació dirigits a familiars 
d’una persona afectada per 
un TCA amb l’objectiu de 
proporcionar-los informació 
sobre el trastorn i recursos 
de tractament, suport emo-
cional i acompanyament.

Grup de suport conduit per una psicóloga 
especialista en TCA:

Objectiu 

• Compartir les emocions i experiències 
derivades del TCA a casa amb altres fa-
mílies que viuen una situació similar

• Resoldre els dubtes del dia a dia

Què hem fet?

Sessions quinzenals. Dijous de 18 a 20 hrs
Hem atès una mitjana d’assistència de 9 
persones per sessió (23 sessions al llarg de 
tot l’any).

Formació

118 famílies han assistit a la formació dirigida a familiars

Objectiu

Entrenar pautes i estratègies per afavorir un bon pronòstic en la persona 
afectada i preservar el benestar familiar

Què hem fet?

9 Monogràfics en horari de cap de setmana:
• Curs “Quan els TCA entren a casa”
• Gestió de l’estrès i autocura per a cuidadors i cuidadores
• Monogràfic per a germans i germanes “Què li passa al meu germà/na?”
• Com és el tractament del TCA?
4 edicions del Taller de 6 hores “Com ajudar el meu fill/a”
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Treballem sobre el model proposat per la Dra. Janet Treasure, 
del Maudsley Hospital.



14 15

2.3 ATENCIÓ A LES PERSONES AFECTADES

Serveis

Serveis d’acompanyament a persones afectades. S’han fet dos grups atenent 
a les necessitats específiques dels assistents, dinamitzats per una psicòloga 
experta en TCA: 

• Un grup setmanal per a persones que pateixen Anorèxia Nerviosa i/o Bu-
límia Nerviosa 

• Un grup setmanal per a persones que pateixen Trastorn per Afartament. 

Objectius

Els objectius són oferir un espai d’acompanyament i suport a persones afecta-
des per un TCA durant el procés de malaltia i recuperació així com treballar 
la motivació pel canvi.

Resultats

Resultats de l’acompanyament a persones afectades: 
Desprès de rebre informació sobre el trastorn que estan patint, suport emocional i 
acompanyament individual i/o grupal: 

80%

90%

85% El 85 % persones afectades han iniciat un tractament 
terapèuticResultats

El 80 % expressen haver millorat el seu estat anímic i la 
seva capacitat per enfrontar-se a situacions conflictives

El 90 % expressen haver experimentat una millor compren-
sió del trastorn i una disminució de l’angoixa
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Programa de prevenció i sensibilització3

VACUNA PSICOLÒGICA
Una bona autoestima

Una Imatge corporal positiva

Un estil de vida saludable

El sentit crític vers el model de bellesa actual i la pressió social al respecte.

308 intervencions = 9.200 persones directes
 
302 tallers alumnat
Dirigits a alumnes de primària, secundària, batxillerat, Cicles Formatius i PFI-PPT. 
Els tallers duts a terme han estat: 

• “Amb el cos no s’hi juga” a Primària
• “M’agrado tal com sóc” a Secundària
• “La pressió per ser perfecte” a Secundària

 
4 xerrades a la famílies “El meu fill@ s’agrada?: Prevenim l’anorèxia i la bulímia des de casa”.
 
2 formacions per a professionals: Professores, agents de salut, tècnics de joventut i monitors de 
menjador 
 
Gràcies a aquestes 308 intervencions preventives l’ACAB ha arribat a un total de 20.490 bene-
ficiaris durant el curs escolar 2017-2018, treballant sempre des de la promoció dels factors de 
protecció davant els TCA.
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Treball en xarxa4

4.1 TAULA DE DIÀLEG PER 
LA PREVENCIÓ DELS TRASTORNS  
DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

 
Constitució del Grup de treball 
“Anorèxia i Família” de la Taula de 
Diàleg per a la Prevenció dels TCA 
que treballa sobre el paper de la famí-
lia tant des de la prevenció com des 
de l’atenció a la persona afectada.

S’han creat dos subgrups de treball: 
• La família com a agent preventiu
• Família amb un cas a casa 

S’ha portat a terme 12 reunions de 
treball.

4.2 CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS

L’ACAB és membre de la Comissió Permanent del CCPC i també d’al-
gunes comissions tècniques. Enguany ha participat en diferents reu-
nions que han tractat diferents temes i polítiques de salut.
 
4.3 FEACAB 

La Federació aplega més de 20 associacions de tot l’estat que compar-
teixen esforços, interessos i projectes, per tal de multiplicar l’impacte 
de l’acció social i mediàtica de cada associació.

Trobada anual de la Federació Espanyola d’Ajuda Contra l’Anorèxia i 
la Bulímia (FEACAB): Es van intercanviar impressions i maneres de 
treballar de les diferents entitats. (La Corunya, novembre 2016).
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Conferències, jornades i formació5
Jornades

Jornada sobre Trastorns de la Conducta Alimentària: 
“La rellevància de la família en els trastorns de la conducta
alimentària.”
(Hospital de Bellvitge, juny de 2018 )

En col·laboració amb:
• Servei de Psiquiatria, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL
• Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya 
• CIBER Salud Mental (CIBERsam), ISCIII

 
Formació 

“Formació de voluntaris experts en l’atenció i l’acompanyament
de trastorns de la conducta alimentària.”
(Seu de l’ACAB. Barcelona, setembre 2016)
 
“Formació Igualtat de gènere.”
(Seu de l’ACAB, novembre del 2018)

Jornada sobre Trastorns de la Conducta Alimentària: 
“La rellevància de la família en els trastorns de la conducta alimentària.”
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Conferències 

“Necessitats i possibilitats de la família davant un tras-
torn de la conducta alimentària.”
A càrrec del Dr. Soriano. Responsable de la Unitat de 
Trastorns de la Conducta alimentària de l’Hospital de 
Sant Pau.
(Universitat Pompeu Fabra, febrer 2018)
 

“Autolesions en l’adolescència: una malaltia psiquiàtri-
ca o un fenomen social?”
A càrrec de Joaquim Puntí Vidal, Psicòleg clínic. 
Coordinador de l’Hospital de dia de Salut Mental d’ado-
lescents Parc Taulí de Sabadell i Professor associat a la 
Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
(Universitat Pompeu Fabra, junio 2018)
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Tancament 20186

INGRESSOS 

Socis 18.259,11 €

Altres donacions 6.004,85 €

Ajt. Barcelona 5.000,00 €

Dipsalut 2.403,28 €

Diputació Barcelona 7.500,00 €

Generalitat de Catalunya 58.992,60 €

Fundació Serra Santaman 10.000,00 €

Fundació Botet 10.000,00 €

Obra Social La Caixa 25.600,00 €

Gencat-La Caixa “llistat de caixes” 21.500,00 €

Oficina La Caixa 4.000,00 €

FEACAB 836,40 €

Beneficis operacions amb obligació 4.199,36 €

TOTAL INGRESSOS 175.255,60 €

DESPESES 

Sous Personal 72.633,22 €

Seguretat Social 22.279,05 €

Lloguer 17.545,60 €

Despeses Generals 55.958,83 €

Amortitzacions 4.987,08 €

TOTAL DESPESES 173.403,78 €

RESULTAT
(INGRESSOS-DESPESES) 1.851,82 €
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Col·laboracions 7
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Equip 8
8.1 JUNTA RECTORA 

President: Ramon Guardia Massó
Vicepresident: Jaume Pagés Fita
Secretària: Cori Vilella 
Vocals: Rosa Calvet, Eduard Estatuet, Fe-
liu Formosa, Susi Pairutó, Teresa Raventós, 
Josep Toro. 
 
8.2  EQUIP TÈCNIC

Directora General: Sara Bujalance Arguijo
Responsable de Comunicació i Relacions 
Externes: Montse Conesa Serra
Coordinadora dels serveis per a persones 
afectades i familiars: Laura Medrano Puig-
dollers / Alba Garcia Rodriguez
 
Equip del programa de prevenció

Alba Garcia, Carlota López, Mònica Fer-
nández, Laia Raventós, Gemma Conde.
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8.3 EQUIP DE VOLUNTARIS

Rosa Mª Calvet, Eduard Estatuet, Mònica 
Fernandez, Maria Aparicio, Maria Cues-
ta Mussarra, Sandra Roca Brasó, Lluis 
Blanch, Alba Garcia Rodriguez, Nelia 
Iglesias, Maria Jimenez, Ana Osorio, Noe-
mí Conde, Joan Carles Mendoza, Sonia 
Andrés, Laia Raventós, Ester Alcàzar An-
glada, Clara Atienza, Marilena, Verònica 
Aguilar, Blanca Soler, Noemí Conde, Mar-
ta Ferrer, Nelia Iglesias, Maria Jimenez, 
Aizea Juarros, Noemí Conde, Joan Carles 
Mendoza, Guiomar Sans, Ainara Rivera.

Alumnes i centres en pràctiques
  
Elena Ibarluzea, Mar López Ortiz, Íngrid 
Manzano, Xènia Martínez. Aquests alum-
nes són estudiants del Centre d’Estudis 
Roca, l’Escola Tècnica Professional Xa-
vier, la Facultat d’Educació Social de la 
Universitat de Barcelona, i la Facultat de 
Psicologia de Blanquerna.
 
 
Periòdicament cada mes l’equip de vo-
luntaris i practicums han fet seguiment 
de l’activitat d’atenció, amb estudi de ca-
sos, role-playings i reflexions al voltant de 
l’activitat d’ajuda. A la tardor hem fet una 
jornada conjunta de l’equip professional 
i l’equip de voluntaris a l’Alberg Mare de 
Déu del Coll de Barcelona on hem com-
partit un espai de formació i cohesió de 
l’equip per reforçar la tasca de l’ACAB.

En el 2018 hi han hagut 27 voluntaris i voluntàries que han 
col·laborat en atendre persones afectades i famílies. Feina des-
interessada i, sobretot, indispensable.
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Associació contra
l’Anorèxia i la BulímiaA B

A C

c/ Mallorca, 198 - pral 2a

08036 Barcelona
Tel 93 454 91 09
acab@acab.org

L’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia de Catalunya és una entitat no lucrativa 
declarada d’utilitat pública el dia 12 de juliol de 2010.




