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1 SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES  

 

• S’ha realitzat un total de 2.294 atencions al llarg del 2017 

• La principal demanda per part de les persones que consulten és per 

obtenir informació, pautes d’actuació, suport i acompanyament 

 

 Atenció immediata: 
 

• Atenció on-line: 716 

• Atenció telefònica: 288 

• Atenció presencial: 314 

 

 Famílies: 

• Grup de suport: 134 famílies beneficiàries 

• Formació: 232 famílies formades 

 

 Persones afectades 

• Grup de suport: 105 persones beneficiàries 

• Bloc “Amb llum pròpia”: 44 post i 4.744 visites 
 

 

2 LES  PERSONES AFECTADES PER UN TCA 

Serveis d’acompanyament a les persones afectades 

 
S’han obert dos 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. 
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Durant el 2017 han participat un total de 105 persones en els grups de 

suport per a persones afectades per un TCA. 

 

Resultats de l’acompanyament a persones afectades: 
 

Després 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. 

 

3 LES FAMILIES DE PERSONES AFECTADES PER UN TCA  

 

Serveis d’acompanyament a famílies 

 
Durant el 2017 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: 

 
Grups de suport per a familiars 

 
S’han realitzat de forma quinzenal, cada dilluns i cada dijous. Un total de 134 famílies 

han participat en aquests grups, en els que han pogut trobar un espai on gestionar les 

seves emocions, dubtes i angoixes i en els que han pogut desenvolupar eines per 

ajudar el seu fill/a 

 
“Ayuda mucho saber que no somos los únicos que pasamos por esto”. Família, 

Març 2017. 

 
“A vegades es dur compartir la experiència però és reconfortant poder ajudar 

a altres persones” Mare, Juliol 2017 
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“Aprenc a actuar davant de la meva filla i a entendre-la a ella i a la malatia” 

Mare,  desembre 2017 

 
Formació per a famílies 

 
232 persones han assistit a la formació dirigida a familiars: 

 Curs bàsic sobre trastorns alimentaris. S’han hagut de repetir les sessions 

inicialment previstes per poder donar resposta a la demanda generada, 

fent-ne un total de 5 edicions 

 Tallers: 

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

o “Com em comunico amb la meva filla” 

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

 

4 LLUITA PER ACABAR AMB L ‘APOLOGIA DE L’ANORÈXIA I LA BULIMIA  

 

Durant l’any 2017 es varen recollir 220 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 vigilància i pressió 

social. 

 

5 PROGRAMA DE PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

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

 
 271 tallers dirigits a alumnes de primària, secundària i PFI-PPT, arribant a 

7694 nois i noies. Els tallers duts a terme han estat: 

o “Amb el cos no s’hi juga” a primària 
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o “M’agrado tal com sóc” i “La pressió per ser perfecte” a secundària 

 14 xerrades per a famílies “El meu fill@ s’agrada?: Prevenim l’anorèxia i la 

bulímia des de casa”, arribant a 500 pares i mares 

 10 formacions per a professionals, arribant a 360 assistents entre 

professors I professores, agents de salut, tècnics de joventut i monitors de 

menjador 

 4 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 299 intervencions preventives l’ACAB ha arribat a un total 

considerable beneficiaris durant el curs escolar 2017-2018, 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 
 

 

6 SIMPOSIS, CONFERÈNCIES , JORNADES 

 

 

  “Generant oportunitats, una mirada resilient” conferència a càrrec d’Anna Forés, 
Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i Llicenciada  en Pedagogia per la Universitat 
de Barcelona i autora de diversos llibres sobre la resiliencia, al mes de març.  

 “Trastorns alimentaris: factoes de risc psicosocial”, conferència a càrrec de la 

Dra. Rosa Mª Raich, catedràtica de la UAB al mes de maig.  

 Congrés AEETCA, Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la 

Conducta Alimentària: Reptes i dilemes, al mes de maig.  
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 Trobada anual amb les diferents associacions de la conducta alimentària 

d’Espanya FEACAB, al maig a Barcelona . Es van intercanviar impressions i 

maneres de treballar de les diferents entitats. 

 “Formació de voluntaris experts en l’atenció i l’acompanyament de trastorns 

de la conducta alimentària” al setembre a la seu de l’ACAB 

 “Com afrontar les festes de nadal”, conferència amb professionals de dietètica 

i nutrició del centre IADIN al mes de desembre. 

 

7 ADOLESCENTS.CAT: 

 
 

Hem atès al voltant de 550 consultes en el consultori d’alimentació d’adolescents.cat 

Pel que fa a la distribució per sexe i edat la majoria de demandes continuen sent de 

noies d’entre 13 i 15 anys i en segon lloc de noies d’entre 16 i 19 anys. Pel que fa als 

nois, veiem que abans dels 13 anys no tendeixen a fer ús d’aquest servei. 

 
El web adolescents.cat ha creat nous vídeos que es difonen a televisions i webs municipals. 
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Baròmetre de necessitats en l’atenció sanitària especíalitzada 

El servei d’informació I consultes de l’ACAB ha recollit la satisfacció o incidències que 

les persones afectades I els seus familiars expressen en relació a l’atenció sanitaria 

especialitzada a Catalunya. Aquestes dades s’han registrat, resumit en un informe 

que ha estat estat  lliurat  al Departament de salut  i a les persones responsables dels 

serveis, a fi i efecte de que coneguin la veu dels pacients i pugin tenir-la en 

consideració per a la millora de l’atenció dels TC 

 

8 TICS  I XARXES SOCIAL: 

 

 
Sinergia CRM 

S’ha instaurant l’eina informàtica SugarCMR, un sistema per a gestionar, administrar 

i relacionar tots els contactes. 

www.acab.org 

E 

Newsletter El Mirall i Twitter @AcabCatalunya i Instagram. 

9 butlletins a 2017 .809  tuits i 653 seguidors a twitter @acabcatalunya 

Bloc amb llum pròpia 

Ajuda a prendre consciència de la malaltia ha rebut 4741 visites, aquest bloc té un 

article setmanal on s’expliquen experiències i reflexions de tres voluntàries 

exafectades. Aquest any s’han penjat 42  articles i ha fet que moltes persones 

demanessin ajuda. 

 

9 EQUIP HUMA : 

JUNTA RECTORA :  
 
 President: Ramon Guardia  
 Vicepresident : Jaume Pagès 
 Secretaria: Cori Vilella 
Vocals: Rosa Calvet, Eduard Estatuet, Feliu Formosa, Susi Pairutó, Teresa Raventós, Josep Toro 

 
 

http://www.acab.org/
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Persones de l’equip: 

Directora General: Sara Bujalance Arguijo 

Directora  de Comunicació:  Montserrat Conesa 

Coordinadora (Voluntaris, Persones afectades i Families): Alba Garcia. 

 

Equip del programa de prevenció: Sara Bujalance, Laia Raventós i Gemma Conde. 
 
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 i Abraham leon. 

 
Equip de voluntaris del bloc amb llum pròpia: Ester Alcàzar, Maria Cuesta, Ainara Gonzalez. 
 
 

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. 

 
 De forma trimestral l’ACAB organitza una jornada conjunta de l’equip professional i 

l’equip de voluntaris a  Barcelona on es comparteix un espai de formació i cohesió de 

l’equip per reforçar la tasca de l’ACAB i convidem a professionals experts per enfortir 

els nostre coneixements i estar actualitzats. 

 
Socis i sòcies 
450 socis i sòcies 

 

10 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. 
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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. 

 
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 Trastorns de la Conducta Alimentària on s’aprofundirà sobre el 

paper de la família com agent de prevenció i com a agent de recuperació d'un 

trastorn de la conducta alimentària. 

 

 
 

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 Llei d’universalització de l’assistència sanitària 

en l’àmbit de la donació d’òrgans i transplantaments. 

 
Federació Espanyola de Asociaciones contra la anorexia i la bulimia 

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. 
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11 TANCAMENT ECONÒMIC: 

 

 

Finançament 

 

Activitats pròpies     16.810,53 

Subvencions y convenis privats   123.557,10  

Subvencions públiques   85.859,95  

T. Ingressos     226.227,58 

 

Personal                       128.112,87 

Despeses                                  96.190,36 

T. Despeses     224.303,23 

 

TOTAL                                                                  1924,35€  
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12 AMB EL SUPORT DE: 

 

 

 

 

 

 

 


