Associació
contra
l’Anorèxia
i la Bulímia
Memòria 2016

Índex
Carta del president

1

Servei d’atenció per a les persones

3

Les persones afectades per un TCA

5

Les famílies de persones afectades per un TCA

7

Lluita per acabar amb l’apologia de l’anorèxia i la bulímia a la xarxa

9

Programa de prevenció i sensibilització

11

Nous materials de comunicació

13

Simposis, Conferències, Jornades

15

Relació amb mitjans de comunicació

17

TIC’s i Xarxes Socials

19

Comptes del 2016

21

Equip humà 23
Treball en xarxa 25

Carta
del president
La memòria que us
presentem és un breu relat
de moltes il·lusions compartides, esperances conjuntes,  
i l’ acompanyament d’alguns
moments de vida trascendentals de les persones que
busquen recuperar-se, dels
familiars que desitgen ser un
suport valent i decidit, i dels
voluntaris i professionals que
hi han caminat a la vora.
Enguany, hem gaudit en els
moments de millora, i hem lluitat en els moments de temors
i dificultats, amb el desig íntim
que cadascú s’estimi cada dia
més, i que junts visquem en un
món amb més salut i harmonia.
Ramón Guardia Massó
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Servei
d’atenció
per a les
persones

1.984
atencions al
llarg del 2016

La principal demanda per part de les
persones que consulten és per obtenir
informació, pautes d’actuació, suport i
acompanyament

Aproximadament en el 60% de les
consultes ateses la persona afectada no
havia rebut cap diagnòstic encara

Grup de suport
a les famílies

Formació
famílies

142 famílies
beneficiàries

138 famílies
formades

Grup de suport per
a persones afectades

Bloc: testimonis
de persones
ex-afectades

97 persones
beneficiàries

45 post
3.744 visites

637
570

257

Atenció
on-line

Atenció
telefònica

Atenció
presencial
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Les persones
afectades
per un TCA

Serveis d’acompanyament a  
persones afectades
S’han

fet

dos

grups

atenentdos grups atenent a
les necessitats específiques
dels assistents, dinamitzats
per una psicòloga experta en
TCA:
– Un grup per a persones que
pateixen Anorèxia Nerviosa i/o
Bulímia Nerviosa
– Un grup per a persones
que pateixen Trastorn per
Afartament.
L’objectiu és oferir un espai
d’acompanyament i suport
a persones afectades per
un TCA durant el procés de
malaltia i recuperació.
Durant el 2016 han participat
un total de 97 persones en els
grups de suport per a persones afectades per un TCA.
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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:

El 85% persones
afectades han iniciat
un tractament
terapèutic

El 75% expressen haver
experimentat una millor
comprensió del trastorn i i
una disminució de l’angoixa

El 77% expressen haver
millorat el seu estat anímic
i la seva capacitat per
enfrontar-se a situacions
conflictives
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Les famílies
de persones
afectades per
un TCA

Serveis d’acompanyament a
famílies
Durant el 2016 s’han dut a terme grups de suport i formació
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 emocional i acompanyament:

“
“Tot i que és dur
escoltar famílies
que estan pitjor que
la teva va bé per
preparar-te millor
si més endavant et
passa a tu”
Mare,
Juliol 2016
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Grups de suport per a fami-

Formació per a famílies

liars

138 famílies

S’han realitzat 40 sessions

han assistit a la formació dirigida a familiars:

del grup de suport dirigit a
familiars, de forma quinzenal,

• Curs bàsic sobre trastorns de la conducta alimentària “Quan

cada dilluns i cada dimarts.

els TCA entren a casa”.

Ha participat una mitjana de 5

S’han hagut de repetir les sessions inicialment previstes per

assistents per cada sessió de

poder donar resposta a la demanda generada, fent-ne un total

grup, en les que han trobat un

de 5 edicions

espai on gestionar les seves

• Tallers:

emocions, dubtes i angoixes

- “Com em sento i com actuo davant la malaltia”

i en el que han desenvolupat

- “Com em comunico amb la meva filla”

eines per ajudar el seu fill/a.

- “Canviant el centre de la responsabilitat”
- “He de de cuidar-me per poder ajudar”

“
“Ayuda mucho contactar con otras
personas que pasan
por lo mismo que
nosotros”.
Família,
Març 2016.

“
A mi em va molt bé
per fer preguntes
sobre situacions en
les que no sé com
actuar ni què dir
amb la meva filla”
Mare, 2016
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Lluita per
acabar amb
l’apologia de
L’ANORÈXIA
I LA BULÍMIA
A LA XARXA
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Durant l’any 2016 es van recollir 104 denúncies de continguts nocius incitadors de
trastorns de la conducta alimentària, la majoria enviades
per familiars. Aquestes denúncies es van derivar als Mossos d’Esquadra, al CESICAT i
al CAC per a la seva retirada.
Val a dir que la falta d’una regulació legislativa específic en
l’actual ordenament jurídic dificulta l’acció de persecució i
retirada, no obstant per a una
empresa d’internet rebre diferents incidències i denúncies
és una important mesura de
vigilancia i pressió social.
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PROGRAMA DE
PREVENCIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

Formació per a la prevenció
i educació en estil de
vida saludable

255

tallers

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” i
“La pressió per ser perfecte” a
secundària
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Xerrades per a famílies “El meu
fill@ s’agrada?: Prevenim l’anorèxia
i la bulímia des de casa”.

12
12 formacions per a professionals. I professores, agents de
salut, tècnics de joventut i
monitors de menjador

6
6 assessoraments a tècnics de
joventut que han permès a l’equip
de prevenció adaptar-se a les
necessitats dels joves de cada
municipi i orientar i supervisar
l’elaboració d’un programa de
prevenció a mida d’aquestes
necessitats

Gràcies a aquestes 298 intervencions
preventives l’ACAB ha arribat a un total
de 20490 beneficiaris durant el curs
escolar 2016-2017, treballant sempre des
de la promoció dels factors de protecció
davant els TCA:

“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
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Nous materials
de comunicació

Poster distribuits en CAP i unitats de
trastorn de la conducte alimentària
amb l’objectiu d’arribar a les persones
que poden estar patint un transtorn de la
conducta alimentària.
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Pòster distribuït en
centres educatius
dirigits al
professorat amb
l’objectiu de que
coneguin les
senyals d’alerta
d’un trastorn de
la conducta
alimentaria.
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Simposis,
Conferències,
Jornades

• Presentació de la reedi-

• L’acompanyament de per-

ció de la guia per a famí-

sones afectades: testimo-

lies“Què li passa ?” Quan

nis i experiències de recu-

els trastorns de la conducta

peració d’un trastorn de la

alimentaria entren a casa”.

conducta alimentària. (Seu

(Seu de la Fundació Reddis.

de l’IDEC-UPF. Barcelona,

Reus, gener 2016)

maig 2016)

• Simposi anorèxia i inter-

• “Formació de voluntaris

net amb 200 assistents i 60

experts en l’atenció i l’acom-

impactes en premsa, estu-

panyament de trastorns de

di hàbits i informes policia,

la conducta alimentària”.

seguretat a internet i jurí-

(Seu de l’ACAB. Barcelona,

dic. El perfil dels assistents

setembre 2016)

eren persones de l’atenció
primària de salut , d’esco-

• Participació en el curs

les i de centres oberts. Del

“Avenços en la prevenció,

Simposi se’n va derivar una

diagnòstic i tractament

proposta legislativa per

dels Trastorns de la Con-

prevenir

del

ducta Alimentària (TCA)

TCA a través d’Internet i

al llarg de la vida” orga-

les xarxes socials. També

nitzat per La Universitat

es va crear una Guia de re-

Menéndez Pelayo Barcelo-

comanacions sobre la na-

na (CUIMPB). Dirigit pel Sr.

vegació segura en temes de

Eduard Serrano Troncoso,

TCA. (Sala d’actes del Cen-

doctor en Psicologia i Cap

tre d’Estudis Jurídics i For-

de la Unitat de TCA. L’ACAB

mació Especialitzada. Bar-

va presentar ’’Apologia dels

celona, febrer 2106).

Trastorns de la conducta ali-

l’apologia

mentària a Internet”.
(Centre Ernest Lluch. Barcelona, octubre 2016).
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• Trobada anual de  la Federeació 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).
• “Com afrontar les festes
de nadal”, conferència a
càrrec de les professionals
en dietètica i nutrició del
centre IADIN. (Seu IDECUPF. Barcelona, desembre
2016).
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Relació amb
mitjans de
comunicació

Durant l’any 2016 s’han fet
múltiples aparicions en
premsa escrita, ràdio i TV
locals, autonòmiques i
estatals per parlar sobre
els TCA i la tasca que porta
a terme l’ACAB. D’aquesta
manera hem pogut contribuir a fer arribar a la societat un millor coneixement
sobre la realitat dels TCA.
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65%
dels malalts d’anorèxia i bulímia
busquen continguts a internet que
potencien la seva malaltia.

Roda de premsa per presentar l’informe
sobre “anorèxia i internet” al febrer del 2016

El Programa Islàndia de RAC 1 va entrevistar l’Ester, voluntària de l’ACAB que participa al
bloc “Amb llum pròpia”.

El TN de Televisió Espanyola va presentar la
formació dels monitors de menjador en la prevenció de trastorns de la conducta alimentària
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TIC’s i Xarxes
Socials

Sinergia CRM

Adolescents. cat

S’ha instaurant l’eina informà- Hem atès al voltant de 500
tica SugarCMR, un sistema consultes a través de www.
per a gestionar, administrar i adolescents.cat.
relacionar tots els contactes.

El

major

nombre de consultes són realitzades per noies d’entre 13 i

www.acab.org

17 anys.

El mes de juliol es va presentar el nou disseny de la web Durant el 2016 adolescents.
de l’ACAB www.acab.org que cat ha fet difusió de vídeos i arpossibilitat una accessibilitat ticles relacionats amb aquesmés intuïtiva als continguts tes consultes a través de la
d’interès i facilita de navega- seva web i canals de TV locals.
ció des de dispositius mòbils.
Baròmetre de necessitats
Newsletter El Mirall i Twitter en l’atenció sanitària espe@AcabCatalunya

cíalitzada

9 butlletins a 2016 .606 tuits El servei d’informació I consuli

536 seguidors a twitter

@acabcatalunya.

tes de l’ACAB ha recollit el grau
de satisfacció que les persones
afectades i els seus familiars

Bloc amb llum pròpia

expressen en relació a l’aten-

Ha rebut 3.744 visites durant el ció sanitaria rebuda a Catalun2016. Es publica un article set- ya. L’objectiu és fer arribar a les
manal on tres voluntàries que autoritats sanitàries aquestes
han superat un TCA expliquen dades per tal de vetllar perquè
experiències i reflexions sobre les persones afectades per un
la seves històries personals. TCA i les seves famílies rebin
L’objectiu del bloc és transme- un tractament satisfactori.
tre a la societat que és possible recuperar-se d’un TCA.
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“
No em ve de gust parlar de la noia prima d’internet, una tal Eugenia
Cooney, però sembla que tothom hi suca pa des de fa uns dies. Només
em pregunto, i a tu? com et senta? quin cos et queda després de veure-la? perquè indiferent segur que no et deixa. Pensant des de la malaltia
és fàcil d’entendre el seu discurs d’ acceptació, d’autoacomplaença i de
benestar “jo sóc així, bé que menjo” “no em passa res” “estic bé, és la
meva tendència”, són frases que tu, jo i tots i totes hem fet servir quan
l’evidència de l’infrapès s’ha fet evident. M’hi jugo totes les compreses
i els tampons que hagi de necessitar la noia prima d’internet a que no
menstrua des de fa temps, el cos més que ser savi, ens sobreviu a les
malifetes que li fem passar i sap quan ha d’estalviar energia i pot capacitar una dona per reproduïr-se o no. Si això no és un símptoma de malaltia ja em diràs tu què ho és. Me’n recordo que quan estava en la fase
més aguda del transtorn alimentari jo també afirmava que no tenia cap
problema amb mi mateixa, el meu bloqueig amb la realitat era tan gran
que no era capaç de veure que em moria, em moria sense maquillatges,
ni trampes, ni cartró. De fet, a la noia prima d’internet si li treus la pintura
és la imatge d’una mena de cadàver patètic i erràtic. T’he de dir però,
que el sentiment que ella com a persona em desperta s’acosta més a la
compassió per afinitat que no pas a la pena. No puc sentir pena davant
d’una malaltia perquè no em sembla que sigui l’actitud per combatre-la,
ni ràbia perquè sé que ella ara és una paret contra la que és inútil picar,
dir o fer. Em preocupa, això sí, la facilitat d’accés que una persona, menor
o no, però sí amb falta de referents socials coherents i sans, interioritzi de
manera equivocada i sense criteri l’informació. No vol dir que per tancar
una pàgina d’internet allò deixi d’ existir, però limitar-ne l’accés pot ser
beneficiós de cara a fer un treball de prevenció.
Mira, a mi em fereixen per exemple les i matges de nenes menors on
els pares les presenten a concursos de bellesa pintades com una porta
amb actituds obertament sexuals que no deixen de ser un reclam per
a pederastes. Em fereixen extrems religiosos i socials que inciten a la
vulneració dels drets de les dones, els infants i els grans. Em fereixen les
imatges d’animals maltractats i em pregunto si hem arribat al punt del
“tot s’hi val” perquè si és així jo no estic preparada, ni ho estava quan em
vaig posar malalta perquè en aquell moment no vaig saber ni afegir-me
a un món que semblava que m’excloïa de tot, ni vaig saber treure el dolor
d’una infantesa trista de la que em sentia culpable, ni vaig saber trobar el
punt d’escapada a les meves emocions i em vaig bloquejar.
Espero que la noia prima d’internet tingui sort, de fet m’és ben igual el
que faci amb la seva vida si no ha arribat el seu moment per iniciar un
tractament, que jo no estic aquí per sermonejar, jutjar, ni salvar ningú,
però sí que voldria que sabés que els meus esforços van per lluitar
contra la malaltia que paradoxalment se la menja i faré el que estigui en
la meva mà per a que no sigui una influència negativa en el meu entorn i
intentaré arribar tant lluny com pugui.
Ester
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COMPTES 2016
Xifres en euros

Ingressos
Subvencions públiques
70.688
Ajudes entitats privades
73.646
Quotes socis i donatius
16.571
TOTAL
168.025
Despeses
Infrastructura i despeses generals
19.506
Serveis Externs
11.418
Personal: 4 persones salaris i seguretat social
115.705
Despeses Financeres
1.401
Amortitzacions
9.578
TOTAL
157.608
Resultat
3.297
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Equip humà

Junta rectora

En el 2016 han hagut 11 vo-

President: Ramon Guàrdia

luntaris i voluntàries que han

Vicepresident: Jaume Pagés

col·laborat en atendre perso-

Secretària: Cori Vilella

nes afectades i famílies. Feina

Vocals: Rosa Calvet, Eduard

desinteresada i sobre tot indis-

Estatuet, Feliu Formosa, Susi pensable.
Pairutó,

Teresa

Raventós,
Equip de voluntaris del bloc

Josep Toro.

amb llum pròpia: Ester AlcàPersones de l’equip

zar, Maria Cuesta, Clara Atien-

Gerent: Marta Voltas

za

Directora programa prevenció i atenció a les persones: Alumnes i centres en pràcSara Bujalance

tiques en pràctiques: Elena

Coordinadora dels serveis Ibarluzea, Mar López Ortiz,
per a familiars i malaltats:

Íngrid Manzano, Xènia Martí-

Laura Medrano

nez. Aquests alumnes són estudiants del Centre d’Estudis

Equip del programa de pre-

Roca , l’Escola Tècnica Profes-

venció: Laura Medrano, Carlo-

sional Xavier, la Facultat d’Edu-

ta López, Mònica Fernández.

cació Social de la Universitat
de Barcelona, i la Facultat de

Equip de voluntaris: Rosa Ma
Calvet, Mara Carrión, Eduart
Estatuet, Mònica Fernández,
Lluis Blanch, Maria Mercedes
Aparicio, Maria Cuesta, Sandra
Roca, Alba Garcia, Joan Carles
Mendoza.
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Psicologia de Blanquerna.

Formació de l’equip
Periòdicament

cada

mes

l’equip de voluntaris i practicums han fet seguiment de
l’activitat d’atenció , amb estudi de casos, role-playings i reflexions al voltant de l’activitat
d’ajuda.

1.038

A la tardor hem fet una jornada
conjunta de l’equip professio-

Socis i sòcies

nal i l’equip de voluntaris a l’Alberg Mare de Déu del Coll de
Barcelona on hem compartit
un espai de formació i cohesió
de l’equip per reforçar la tasca
de l’ACAB
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Treball
en xarxa

Conveni amb el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda- Passarel.la 080
Signatura d’un conveni de col.laboració entre la 080- Consorci de Comerç, Artesania i Moda i l’ACAB per a treballar per un
sector de la moda que fomenti el benestar i la salut. El CCAM
implantarà gradualment el Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal. També hi
ha el compromís que tots els col.laboradors i treballadors de
la 080 faran formació en prevenció dels trastorns de la conducta alimentària i promoció d’una imatge corporal saludable.

25

Taula de Diàleg per la Prevenció
dels Trastorns de la Conducta
Alimentària
Taula de Diàleg per la Pre-

Federació Espanyola de Aso-

venció dels Trastorns de la

ciaciones contra la anorexia

Conducta Alimentària

i la bulimia

Constitució del Grup de treball

La Federació aplega més de 20

“Anorèxia i Família” de la Tau-

associacions de tot l’estat que

la de Diàleg per a la Prevenció

comparteixen esforços, inte-

dels TCA que treballa sobre el

ressos i projectes, per tal de

paper de la família tant des de

multiplicar l’impacte de l’acció

la prevenció com des de l’aten-

social i mediàtica de cada as-

ció a la persona afectada.

sociació.

Consell

Consultiu

de               

Pacients de Catalunya
L’ACAB és membre de la Comissió Permanent del CCPC i
també d’algunes comissions
tècniques. Enguany ha participat en diferents reunions que
han tractat diferents temes i
polítiques de salut.
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Amb el suport
de:
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c/ Mallorca, 198 , pral 2a
08036 Barcelona
Tel 934549109
acab@acab.org
Amb el suport i col.laboració de:

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.

