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Carta President
L’any 2020 ha sigut un any molt especial. La pandèmia ens va canviar la vida a tots, també 
a l’ACAB. Amb el confinament va ser impossible mantenir els serveis que s’oferien a la seu 
de l’associació i el tancament de les escoles va impossibilitar, també, realitzar els tallers de 
prevenció que estaven programats.

A proposta del President Ramon Guardia, la Junta va decidir afrontar la situació adaptant-se, 
dintre del possible, a la nova realitat i fer un esforç extraordinari per tal d’oferir els serveis 
que fos possible telemàticament. Afortunadament, tot el personal, tant contractat com vo-
luntari, va respondre molt positivament i es van poder oferir els serveis d’acollida, orientació 
i suport a un nivell més que acceptable, la qual cosa va permetre fer front a l’extraordinari 
increment de demandes d’ajut que es va produir amb la nova situació.

La memòria de l’any reflecteix amb xifres aquesta realitat, realment molt complexa.

Vull deixar constància i agrair els esforços i la generositat de totes les persones implicades. 
També vull fer constar el reconeixement a la societat catalana i a l’administració que es varen 
mostrar receptives a les demandes d’ajut que amenaçaven en superar les nostres capacitats 
i ens varen mantenir, i fins i tot en alguns casos incrementar, les ajudes atorgades.

Com es diu popularment, sovint plou sobre mullat. En plena situació de confinament per 
la pandèmia, problemes gravíssims de salut van obligar en Ramon Guardia a traspassar les 
responsabilitats assumides per a concentrar-se en la lluita per a la supervivència. Vàrem 
seguir d’aprop la seva evolució que va resultar un exemple extraordinari d’enteresa. Amb alts 
i baixos va superar el 2020, però el 2021 se l’ha emportat.

L’ACAB li deu molt: va impulsar-ne totes les actuacions, obrint nous fronts com ara la projec-
ció social, es va entregar completament a la causa i, sobretot, va compartir principis i valors 
que tenia profundament arrelats en la seva personalitat, com la generositat i la solidaritat 
amb els qui pateixen, però també l’eficàcia i eficiència de les organitzacions.

Amb aquesta carta vull deixar constància del meu profund reconeixement personal per en 
Ramon i fer arribar un missatge d’estima i solidaritat a la seva companya Teresa, i als seus 
fills i néts.

Jaume Pagès Fita
Vicepresident en funcions de President
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• Reforç de l’atenció a les famílies 

• Ampliació de les formacions monogràfiques

• Ampliació dels grups de suport a famílies

• S’han realitzat un total de 14 webinars amb una assistència de 
650 persones
Durant el confinament es van introduir una modalitat nova d’informació 
a famílies que van ser les webinars. L’assitència als webinars va ser un 
èxit, en total van assistir-hi 650 persones.

1 Covid19

1.1 Mesures especials durant la pandèmia
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2.1 ATENCIONS TOTALS

La principal demanda per part de les 
persones que consulten té a veure 
amb obtenir informació, pautes d’ac-
tuació, suport i acompanyament així 
com informació sobre els serveis que 
ofereix l’ACAB.
Aproximadament en el 47% de les 
consultes ateses la persona afectada 
no havia rebut cap diagnòstic encara.

S’han portat a terme 20 grups de suport amb 

una assistència de 73 famílies

11 grups de suport amb mitjana d’assistència 

de 4/5 persones

Bloc “Amb llum pròpia”: 46  post

Atenció immediata 

Persones afectades 

Famílies 

Atenció telefònica 1.096

Atenció per correu electrònic (any 2019: 410)

(any 2019: 556)

(any 2019: 291)

2.714

Visites a famílies 598

2 Servei d’atenció a les persones

    Dades d’atenció a les persones

• Hem realitzat un total de 4.411 atencions al llarg del 2020
• Qui més ha sol·licitat atenció són els familiars de nois i noies adoles-

cents i joves i persones adultes afectades
•  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.
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Durant el 2020 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:

Grup de suport conduit per una psicóloga especialista en TCA:

Objectiu 
• Compartir les emocions i experiències derivades del TCA a casa amb altres 

famílies que viuen una situació similar
• Resoldre els dubtes del dia a dia
      
Què hem fet?
• Hem atès una mitjana de 73 famílies 
• Hem realitzat 20 sessions al llarg de tot l’any

Formació:

Objectiu 
• Entrenar pautes i estratègies per afavorir un bon pronòstic en la persona afectada i pre-

servar el benestar familiar
      
Què hem fet?
Tallers monogràfics de temàtiques diverses per a familiars de persones afectades per un TCA

− Curs d’autocura i gestió de l’estrès
 Nombre d’assistents: 7 

− Curs bàsic de TCA – Quan els TCA entren a casa
 Nombre d’assistents: 7

− Taller per a cuidadors i cuidadores
 Nombre d’assistents: 9

2.2 ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

En totes les formacions treballem sobre el 
model proposat per la Dra. Janet Treasure, 
del Maudsley Hospital.
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Els objectius són oferir un espai 
d’acompanyament i suport a persones 
afectades per un TCA durant el procés 
de malaltia i recuperació així com tre-
ballar la motivació pel canvi.
Durant el 2020 han participat un total 
de 8 persones en els grups de suport 
per a persones afectades per un TCA.

2.3 ATENCIÓ A LES PERSONES AFECTADES
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162 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

Gràcies a aquestes 162 intervencions preventives l’ACAB ha arribat a un 

total de 14.580 beneficiaris treballant sempre des de la promoció dels factors 

de protecció davant els TCA.

3 Programa de prevenció i sensibilització

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.162 intervencions = 4860 persones directes

El confinament va aturar el programa de prevenció des del març del 2020 
fins el juny. Es va poder reemprendre al setembre del 2020 amb una certa 
normalitat.
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4.1 TAULA DE DIÀLEG PER LA PREVENCIÓ DELS TRASTORN
DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

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

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 tam-
bé d’algunes comissions tècniques. Enguany ha participat en 
diferents reunions que han tractat diferents temes i políti-
ques de salut.

4.3 FEACAB

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

El 2020 no es va poder fer la trobada anual de la Federació 
Espanyola d’Ajuda Contra l’Anorèxia i la Bulímia (FEACAB).

4 Treball en xarxa
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Durant 2020 s’han realitzat dues conferències per a persones afectades i familiars

El TCA després del confinament, i ara, què?
La conferència es va dur a terme en el marc de l’assemblea general de l’entitat i 
va anar a càrrec de Eduard Serrano, psicòleg clínic i cap de la unitat  de TCA de 
l’Hospital St. Joan de Deu.

Nombre d’assistents: 65 persones

Covid 19 i els trastorns de la conducta alimentària

La conferència es va dur a terme amb els màxims exponents en TCA de Catalunya i l’estat 
espanyol entre els que es troba la nostra associació. Va tenir lloc dimarts 17 de novembre. 

Nombre d’assistents: 350 persones.

A càrrec de:

EDUARD SERRANO
Psicòleg clínic i Cap de la Unitat 
de TCA de l’Hospital St. Joan de Deu.

En un format àgil i dinàmic, 
l’Eduard contestarà a les pre-
guntes més freqüents que hem 
rebut a l’Associació Contra 
l’Anorèxia i la Bulímia durant 
el confinament com “Què fem 
si acabem de descobrir que la 
nostra filla pateix un TCA?”, o 

“Quin impacte pot tenir en els 
TCA el confinament?”, “Què 
podem fer els pares perquè 
mengi?”, “Què passarà amb el 
tractament del TCA en la nova 
normalitat?”, així com aque-
lles preguntes que els assis-
tents li vulguin fer en directe. 

WEBINAR
PREGUNTES A L’EXPERT: 

EL TCA DESPRÉS DEL CONFINAMENT, 
I ARA QUÈ?

Breu descripció:

Amb el suport:

Dimecres 17 de juny - 18:30 h.

Conferència gratuïta

On line
Inscripcions a la pàgina web 
www.acab.org

Quan?
Quant?

On?

Associació contra
l’Anorèxia i la BulímiaA B

A C

5 Conferències
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Renovació d’una web amb nous continguts i nou disseny per tal d’aconseguir una 
comunicació més ràpida i eficient amb les famílies que s’han d’enfrontar a un 
trastorn de la conducta alimentària.

6 Nova web
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7 aparicions a la TV (TVE Catalunya, TV3, 
Betevé)

7 Aparicions als mitjans de comunicació

16 aparicions a premsa escrita (La Vanguardia, 
El País, El punt, Ara, Crónica Global, Heraldo)

13 aparicions a la ràdio (Onda 
Cero, Catalunya Ràdio, La SER, 
La Cope, Rac1)
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8 Tancament econòmic

INGRESSOS 

Quotes Socis 9.158,00 €

Fundacions privades 31.380,71 €

Subvencions públiques 131.763,44 €

Ingressos extraordinaris 11.628,41 €

TOTAL INGRESSOS 183.930,56 €

DESPESES 
Personal 
(soci + treballadors)

-110.461,43 €

Lloguer -19.996,77 €

Altres despeses grals -23.575,43 €

Amort. Inmovilitzat -8.136,82 €

Subv de capital 4.199,36 €

TOTAL DESPESES -154.033,63 €

RESULTAT TANCAMENT
(beneficis) 25.959,47 €

Despeses financeres -617,22 €

RESULTAT TANCAMENT
(abans impostos) 25.342,25 €
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9 Col·laboradors
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10 Equip 

JUNTA RECTORA 

President
Ramon Guardia

Vicepresident

Jaume Pagés 

Secretària
Olga Vidal 

Vocals

Rosa Calvet, Feliu Formosa, Lluís Blanch, 
Josep Toro, Teia Plana 

EQUIP TÈCNIC 

Directora General
Sara Bujalance 

Responsable de Comunicació i Relacions 
Externes

Mar Alegret  

Coordinadora dels serveis per a persones 
afectades i familiars
Laura Fernández  

Responsable d’administració

Montserrat Ramírez

EQUIP DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ 

Laia Raventós, Andrea Esquerdo

EQUIP DE VOLUNTARIS
Clara Teixidor

Cristina Molero

Sara Gómez

Olga Vidal

LLuís Blanch

Bàrbara Alcaide

Marta Vizcaíno

Rosa María Calvet

Núria Domingo

Eduard Estatuet

Anna Vilà 

Mario Quereda

Abraham Hidalgo (admin)

Teresa Raventós

Carlota Font

Melodi Agustí

Marina Calle

Ainara Rivera

Blanca Soler

Júlia Benedicto

Alba Gómez

Sara Ibáñez

Leire Martín

Verònica Aguilar

Marilena Christodoulou

En el 2020 hi han hagut 22 voluntaris i voluntàries 
que han col·laborat en atendre persones afectades 
i famílies. Feina desinteressada i, sobretot, indis-
pensable.

772 famílies sòcies



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
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