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Carta president 1
El pilar bàsic 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.

Durant el 2019 hem viscut 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 persones afectades i llurs famílies amb suport 
incondicional.

Durant el 2019 hem seguit ampliant i millorant 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 significatiu d’usuaris i el treball en 
xarxa tan important i significatiu per l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia.

El 2019 ha significat un punt d’inflexió en la nostra causa: hem reforçat els fonaments 
perquè l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia esdevingui una entitat clau en la lluita 
contra la Salut Mental i seguir al costat de les persones afectades i llurs famílies amb 
suport incondicional.

No vull deixar de mencionar el voluntariat, un pilar indispensable 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.

Ramon Guardia Massó
President ACAB
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Durant el 2019 es va dur a terme un total de

1764 atencions
que es divideixen de la següent manera:

117 famílies formades 

22 sessions de grup de 
suport a famílies 

Servei d’atenció a les persones 2

32 sessions de grups de 
suport

192 persones afectades 
ateses

2.1 ATENCIONS TOTALS 2.2 ATENCIONS A LES FAMÍLIES I PERSONES AFECTADES

FAMÍLIESLa principal demanda per part de les persones que consulten té a veure amb 
obtenir informació, pautes d’actuació, suport i acompanyament així com infor-
mació sobre els serveis que ofereix l’ACAB.

Atenció telefònica

Atenció immediata 

556

Atenció on-line 410

Atenció presencial 291

PERSONES AFECTADES
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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

Servei d’atenció a les persones afectades per un TCA 3
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El Parlament de Catalunya va apro-
var el març del 2019, de forma 
unànime, el Decret llei que actua 
contra les pàgines que fan apolo-
gia de l’anorèxia i la bulímia a In-
ternet i xarxes socials a través de 
la modificació del Codi de Consum 
de Catalunya. 

Aquesta mesura neix de la fei-
na duta a terme per la Taula de 
Diàleg per a la Prevenció dels TCA, 
coliderada per l’Agència Catalana 
de Consum i l’Associació Contra 
l’Anorèxia i la Bulímia, durant el 
monogràfic “Anorèxia i Internet”, 
des del 2014 fins al 2016.

Aprovació del decret llei contra les pàgines que fan apologia de l’anorèxia i la bulímia4

Durant el 2019 s’han denunciat 17 empreses
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Programa de prevenció dels TCA5
Durant el 2019 s’han realitzat 248 tallers dirigits a alumnes 
de primària, secundària, batxillerat, cicles Formatius i PFI-PPT.

Gràcies a aquestes 248 intervencions 
preventives, l’ACAB ha arribat a un to-
tal de 4960 beneficiaris durant 
el curs escolar 2018-2019, treballant 
sempre des de la promoció dels fac-
tors de protecció davant els TCA.

Intervencions 
4.960 intervencions directes

14.880 intervencions indirectes

Formacions a famílies i professionals 
4 xerrades a famílies. 

1 formacion per a professionals.

Durant el curs 2018-19 es va realitzar una enquesta a 777 alum-
nes de tot Catalunya. Els resultats els mostrem a la següent infografia:

2 NO BINARIS

383
NOIS

392
NOIES

777 ALUMNES 12 – 16 ANYS

HAN FET DIETA

45% 4%

23%

S
 HAN REBUT CRÍTIQUES 

O BURLES RELACIONADE
AMB EL SEU FÍSIC

39%

8% CREU QUE POT TENIR
UN PROBLEMA AMB EL COS
O L’ALIMENTACIÓ

18% NO TÉ CLAR SI POT TENIR 
UN PROBLEMA AMB EL COS
O L’ALIMENTACIÓ

26% VOL APRIMAR-SE
25% VOL MUSCULAR

40%  CANVIARIEN ALGUNA 
PART DEL SEU COS
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6.1 AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM,

GENERALITAT DE CATALUNYA

Març 2019

Aprovació del decret llei que permet con-
trolar l’apologia dels TCA a Internet a tra-
vés del Codi de Consum de Catalunya. 

6.2 FEACAB 

FEACAB és una entitat que agrupa totes 
les associacions de familiars i afectats 
de l’Estat –entre les quals hi ha l’ACAB– i 
que promou accions comunes per tal de 
reforçar la seva tasca i la seva acció so-
cial. La Federació treballa per a enfortir 
la democràcia i la vitalitat de les entitats 
que en formen part facilitant l’intercanvi i 
la formació conjuntes.

Durant el 2019 FEACAB ha treballat en 
la defensa de l’assegurança escolar per 
part de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social.

6.3 TAULA DE DIÀLEG PER A LA PREVENCIÓ DELS TRASTORN 

DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

La Taula de Diàleg per la prevenció dels trastorns de la 
conducta alimentària és una plataforma que té per objectiu 
convertir-se en una eina de sensibilització social. Es treba-
lla de manera multidisciplinària amb la finalitat de sensibi-
litzar, prevenir i fer promoció de la salut al voltant d’aques-
tes malalties.

Durant l’any 2019 hem treballat en dos projectes dins el 
monogràfic “Anorèxia i Família”:

• La campanya de sensibilització Implica’t: ingredients 
per a un creixement saludable i feliç  busca agrupar 
un programa d’accions per donar a conèixer la tasca 
de recerca realitzada en aquest àmbit i aconseguir la 
implicació de les famílies, els professionals i la societat 
en general. 

• Guia per a famílies: Actualment la Taula de Diàleg està 
treballant en la realització d’una guia per a famílies on 
es podran trobar aspectes definitoris dels trastorns de la 
conducta alimentària, així com pautes de prevenció, de-
tecció precoç i pautes d’actuació davant de la malaltia.

Treball en xarxa6

En la nostra tasca de treball en xarxa, 
l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia 
ha treballat durant el 2019 amb:
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6. 4 CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS 

Durant el 2019 L’Associació contra l’anorèxia i la bulímia ha 
realitzat cinco reunions amb el consell consultiu de pacients 
amb els següents objectius: 

a) Desenvolupament de polítiques sanitàries.

b) Compartir amb els pacients informació transparent, con-
creta, accessible i fàcilment comprensible del sistema català 
de salut.

c) Vetllar per l’atorgament als pacients del suport i assesso-
rament necessari.

d) Facilitar la participació de les associacions de pacients 
del sistema català de salut.

e) Proposar actuacions per potenciar l’ús de les noves tec-
nologies en l’atenció sanitària.

f) Atendre les peticions d’assessorament que puguin ser 
adreçades al Consell a través de la Secretaria general.

g) Proposar la creació de consells tècnics de pacients de les 
diferents patologies.

Treball en xarxa 6
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Conferències i congressos7
7.1 CONGRESSOS

XII Congrés Más allá del cuerpo.

TCA y problemas relacionados con el 
cuerpo, organitzat per AEETCA (Asocia-
ción Española para el Estudio de los Tras-
tornos de la Conducta Alimentaria).

El congrés es va dur a terme a Saragossa 
els dies 14-15-16 de noviembre del 2019.

7.2 CONFERÈNCIES

L’Associació contra l’anorèxia i la bulímia va organitzar les següents conferències: 

Les llavors d’una sana autoestima, Eva Bach, pedagoga i mestre. 

Què pot fer l’escola davant un cas d’anorèxia o bulímia, Laura Fernàndez, dietista i 
psicòloga especialitzada en TCA i Carlota Font exafectada.
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Els voluntaris/es de L’Associació contra l’anorèxia i la bulímia han realitzat les 
següents formacions durant el 2019:

• Març 2019: Sessió de 4 hores sobre els Trastorns del comportament ali-
mentari. Subtipus, criteris diagnòstics, causes, conseqüències.

• Novembre 2019: Sessió de 4 hores sobre la relació d’ajuda, fonaments 
teòrics del concepte de relació d’ajuda aplicats a la pràctica diària de 
l’atenció presencial de famílies i persones afectades per un TCA.

• Maig 2019: Sessió de 2 hores sobre l’entitat, objectius, estructura i funcio-
nament.

Formació continuada (cada mes al llarg de l’any 2019):

• Curs sobre Trastorns alimentaris de 3 hores de durada (aprofundiment i 
tractaments)

• Taller sobre com ajudar al fill/a a sentir-se motivat per fer un tractament

• Taller sobre la gestió emocional

• Taller sobre la comunicació

• Taller sobre l’autocura.

Equip voluntari 8

Durant el 2019 hem comptat amb un equip voluntari de 21 
persones: 13 dones i 8 homes

7 persones voluntàries -  Bloc “Amb llum pròpia”

13 persones voluntàries - Servei d’atenció a les famílies

1 persona voluntària de comptabilitat i administració

Cicle d’incorporació: acollida, adhesió i compromís (setem-
bre i gener).

Fase de desenvolupament: formació, seguiment, fidelització 
(es va dur a terme els mesos de setembre i de gener del 
2019).



24 25

Equip tècnic9
DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROGRAMES

Sara Bujalance Arguijo
Directora General

Llicenciada en Psicologia per la UB, en 
possessió del Certifi cat d’Aptitud Pedagò-
gica (CAP) i Màster en Teràpia Cognitiu So-
cial també per la UB. Té experiència en el 
tractament dels Trastorns de la Conducta 
Alimentària i en Teràpia Familiar.

Laura Fernàndez

Coordinadora del servei d’atenció a les 
persones

Graduada en Psicologia per la Universitat 
Oberta de Catalunya i Tècnic Superior en 
Dietètica.

Laia Raventós
Coordinadora del programa de prevenció

Formadora en prevenció de trastorns de la 
conducta alimentària i promoció de la salut 

Graduada en  Psicologia per la Universitat 
Ramon Llull i Màster en Psicologia General 
Sanitària.

Judit Ávila

Formadora en prevenció de trastorns de la 
conducta alimentària i promoció de la salut

Graduada en psicologia.

Andrea Esquerdo

Formadora en prevenció de trastorns de la 
conducta alimentària i promoció de la salut

Graduada en Psicologia i especialitzada en 
Psicologia General Sanitària, cursant un 
postgrau de Psicopatologia Infanto-Juvenil.

Mar Alegret

Responsable de Comunicació i Relacions 
Externes

Llicenciada en Filologia Hispànica per la 
Universitat de Barcelona, Màster en Direc-
ció de comunicació corporativa (EAE), Màs-
ter en Professorat ESO i Batxillerat (UNIR) 
i Posgrau en Drets Humans (Universitat de 
Ginebra).
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Ramon Guàrdia Massó
President

Jaume Pagés Fita
Vicepresident

Olga Vidal Regard
Secretària

Josep Toro Trallero
Vocal

Feliu Formosa Prat
Vocal

Lluis Blanch Mas
Vocal

Teia Planes Turró
Vocal

Rosa Calvet Martí
Vocal

Junta rectora 10
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Comunicació11
La comunicació és un factor primordial en la 
difusió de la nostra causa.

11.1 XXSS I PÀGINA WEB

Visites al bloc Amb llum pròpia: 309.177 

Visites a la pàgina web: 387.684 

Seguidors Twitter: 300 seguidors/es més

Linkedin: Hem posat novament en marxa 
aquesta xarxa social que ens permet estar 
en contacte amb un perfil més tècnic.

11.2 APARICIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DURANT EL 2019

Televisions 

TV3 (Agost 2019, Setembre 2019)

TV5 (Agost 2019)

TVE Catalunya (Agost 2019)

Ràdios 

Onda cero (Octubre 2019)

Rac1 (El mon RAC) (octubre 
i novembre 2019)

Cope

Premsa escrita

La Vanguardia (gener 2019, 
setembre 2019)

Diari de Girona (octubre 2019)

Premsa digital

Diario Médico (octubre 2019)

Saber vivir (novembre 2019) 

El novembre de 2019 l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia va par-
ticipar en la campanya #porunusolovedelatecnologia de Orange amb 
l’objectiu de concienciar a la població sobtre la Tecnologia i els TCA.
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Balanç econòmic12
INGRESSOS 

Quotes Socis 17.453,00 €

Fundacions privades 29.365,00 €

Subvencions públiques 83.091,47 €

(Benef. Oper. Oblig 4.199,36 €)

TOTAL INGRESSOS 134.108,83 €

DESPESES 

Sous i Seg. Social -98.734,94 €

Lloguer -23.005,19 €

Despeses Generals -5.627,28 €

(Amort. Inmovilitzat -5.802,07 €)

TOTAL DESPESES -133.169,48 €

RESULTAT TANCAMENT
(ingressos-despeses) 939,35 €
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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.

C. Mallorca, 198 pral. 2a

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

@AcabCatalunya

https://www.youtube.com/user/anorexia168

@acab_catalunya


