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La protagonista de la portada és Ainara Rivera, recuperada
d’un TCA en primera persona, dissenyadora de l’entitat
i voluntària del Bloc Amb Llum Pròpia
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Carta del President
Benvolguts i benvolgudes,
Jaume Pagès Fita
President de l’ACAB

Per a l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia el 2021 ha estat la continuació d’una activitat molt intensa que ja venia del 2020, atès que s’ha fet
evident l’augment i agreujament dels trastorns de la conducta alimentària
(TCA) com a conseqüència de la pandèmia per Covid, especialment entre
la població més jove. Per aquest motiu continuem treballant, per una banda, per ajudar a les persones afectades i famílies que han de fer front a
aquests trastorns i, per l’altra banda, per dur a terme un programa de prevenció amb la finalitat d’evitar l’aparició de nous casos i afavorir la detecció
precoç dels ja existents.
Precisament perquè la prevenció i detecció precoç dels TCA és un objectiu especialment rellevant de la nostra missió, el 2021 hem iniciat la reivindicació d’un Pla
de Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, que vam presentar amb
el suport del Departament de Salut, el Departament d’Educació i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i els punts principals
dels quals queden recollits en la present memòria. Esperem que aquesta reivindicació afavoreixi els canvis necessaris per aconseguir que la lluita contra els TCA sigui
realment efectiva.
No volem acomiadar aquesta carta de presentació de la memòria sense un agraïment molt especial als socis i sòcies que mantenen intacte el seu compromís amb
la missió de l’entitat; a l’equip de voluntariat per la seva tasca imprescindible en el
dia a dia de la nostra activitat; a la Junta Rectora pel seu suport i a l’equip tècnic de
l’entitat.
Rebeu una cordial salutació
Jaume Pagès Fita
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Servei d’atenció immediata
PRIMERES ATENCIONS

1

• La principal demanda per part de les persones que consulten té a veure amb
obtenir informació, pautes d’actuació, suport i acompanyament.
• Qui més ha sol·licitat atenció són els familiars i persones adultes afectades.

Servei d’atenció a les persones

Consultes:

5194 atencions

DADES D’ATENCIÓ 2021

AUGMENT
respecte al 2020

Telemàtiques + Presencials
Visites a familiars i
persones afectades

685

14,55%

Trucades de consulta rebudes

1489

35,86%

Correus electrònics de consulta

3020

11,15%

(telemàtiques + presencials)
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• En un 97% dels casos la persona afectada és una dona
• En un 3% dels casos la persona afectada és un home

La mitjana d’edat de les persones
afectades és de 20 anys
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Grup de suport conduït per una psicòloga especialista en TCA:

Servei d’atenció a les persones
Objectiu

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Durant el 2021 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, pautes d’actuació i un espai de
suport emocional.

• 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?

• Cada sessió ha comptat amb una mitjana

al

d’assistència

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

Què hem fet?

10

sessions del grup de famílies

de 8 persones

Objectiu

Nombre d’assistents: 25

• Hem realitzat 65
llarg de tot l’any

S’han portat a terme 10 formacions per a famílies amb una
assistència de 124 persones.

Nombre d’assistents: 13

Nombre d’assistents: 63
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ATENCIÓ A LES PERSONES AFECTADES
Objectius

• Proporcionar acompanyament i suport a persones afectades per
un TCA durant el procés de malaltia i recuperació així com treballar la motivació pel canvi.

Què hem fet?

• Hem fet 188
tades

seguiments individuals a persones afec-

• Hem publicat 38 posts al Bloc “Amb llum pròpia” amb experiències de superació en primera persona

Imatge Bloc Amb llum pròpia

1

Servei d’atenció a les persones
Nº Voluntàries del Bloc: 11
12
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Pla de prevenció dels TCA

Davant l’escenari tan greu de complicació i augment de casos de TCA entre la població més jove, l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia ha reivindicat al 2021 un
compromís en ferm per lluitar contra els TCA a través d’un Pla de Prevenció dels TCA
davant les autoritats competents.
El pla va ser presentat en roda de premsa el 14 d’abril davant periodistes i amb
la participació del Departament de Salut, Departament d’Educació i Departament de
Treball i Afers Socials.

Parlament de Catalunya
Posteriorment a la presentació, el Pla de prevenció de TCA s’ha presentat davant
d’algun grups parlamentaris
14
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Pla de prevenció dels TCA
Els punts del Pla de prevenció dels TCA

1. Educació emocional com a part del currículum d’infants i dolescents:
• Ajudar a l’alumnat a aprendre a gestionar les emocions de manera saludable
• Fomentar una bona autoestima
• Reforçar les habilitats socials i promoure el respecte per la diversitat
2. Elaboració d’un protocol d’actuació davant la sospita d’un TCA al centre educatiu
• Formació del professorat en senyals d’alerta
• Designació d’un referent en casos de TCA
• Establir passos a seguir amb els diferents implicats: noi/a, família, CAP-CSMIJ-UTCA / Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia
3. Afavorir polítiques de conciliació laboral i familiar:
• Les famílies han de disposar de temps per dedicar a infants i joves
4. Promoció d’una criança positiva com a factor de protecció davant dels TCA:
• Des de l’atenció primària
• Liderada per professionals experts en criança (serveis socials / famílies)
5. Afavorir un diagnòstic el més precoç possible des dels Centres d’Atenció
Primària:
• Formació als especialistes d’atenció primària (metges de família i pediatria)
6. Millora del tractament des dels Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil:
• Major freqüència de visites
• Professionals referents de TCA i millor coordinació amb les UTCAs
• Inclusió de la família com a part del tractament
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7. Reconeixement de les característiques pròpies del TCA i adaptar l’abordatge terapèutic a les necessitats específiques de les persones que els pateixen:
• Partir del fet de que es tracta de trastorns bio-psico-socials, en els que
és fonamental abordar també els aspectes emocionals
• Tenir en compte que són pacients que habitualment preserven les seves capacitats cognitives
• Sovint el tractament farmacològic és complementari i temporal
8. Intervenció sobre els factors de risc psicosocials que influeixen en el desenvolupament i manteniment dels TCA:
• Passarel·la 080: exigir un mínim IMC i la inclusió de la diversitat corporal en les desfilades
• Sistema de talles: coherents amb les mides antropomètriques de la població
• Persecució de l’apologia dels TCA des de la nova llei d’addiccions de
Salut Pública
• Limitar la publicitat que fomenti un model de bellesa no saludable en
horari protegit
9. Atenció específica a les necessitats derivades de la situació de la Covid-19:
• Augment de casos de TCA i agreujament dels símptomes del TCA
• Augment de la ideació suïcida
• Augment de l’angoixa i dificultats dels familiars
• Dificultats d’accés al tractament o interrupció durant el confinament
10. Atenció específica a la conducta suïcida
• El suïcidi juvenil és la primera causa de mort entre els joves d’entre 15
i 34 anys a Catalunya.
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Programa de prevenció i promoció de la salut
Objectius

• Prevenir els TCA, especialment entre la franja de major risc, infants i joves
• Detectar possibles casos a les aules i proporcionar assessorament
sobre com actuar davant d’aquests.
• Proporcionar formació i assessorament a famílies, equips de salut
i equips docents
• Tallers per a l’alumnat: 385
•
•
•

Amb el cos no s’hi juga a Primària
M’agrado tal com sóc a Secundària i CFGM
Mites i hàbits alimentaris a Batxillerat i CFGS

• Xerrades per a famílies: 8
Què hem fet?

•
•
•

Alimenta l’autoestima dels teus fills i filles a famílies de Primària
El meu fill/a s’agrada? Prevenim l’anorèxia i la bulímia des de
casa a famílies de Secundària
Gestió dels sentiments i emocions a l’adolescència a famílies
de Secundària.

• Formació per a professionals:
•
•
•

Salut i Escola (Ag. de Salut Pública de Catalunya): 3
Càpsules de sensibilització (Dpt. Educació): 17
Equips docents: 4

Hem detectat una mitjana de 1,5 casos de possibles TCA per cada grup-classe
385 intervencions = 11.550 beneficiaris directes a joves i adolescents
18

19

4

Treball en xarxa

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 cinc reunions que
han tractat diferents temes i polítiques de salut.

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

FEDERACIÓ ESPANYOLA D’ASSOCIACIONS CONTRA L’ANORÈXIA I LA BULÍMIA

Constitució del Grup de treball “Anorèxia i Obesitat” de la Taula de Diàleg
per a la Prevenció dels TCA que treballa per assolir el repte d’elaborar
estratègies de prevenció tant de TCA com d’obesitat de manera conjunta
i efectiva, evitant accions “contrapreventives” entre sí.
S’han portat a terme set reunions de treball: tres reunions de coordinació
i cinc reunions de treball amb tot el grup de la taula.

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 2021 no es va poder fer la trobada anual presencial de la Federació
Espanyola d’Ajuda Contra l’Anorèxia i la Bulímia (FEACAB), però sí una
trobada virtual per a l’assemblea.

PLATAFORMA SOM SALUT 360 DE
L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Durant el 2021 l’Associació Contra l’Anorèxia
i la Bulímia ha col·laborat com a referent en
temes de TCA en la plataforma digital Som
Salut Mental 360 de l’Hospital Sant Joan de
Deu.
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Les col·laboracions durant el 2021:
• Cinc reunions de treball,
• Un Instagram directe
• Participació en dos articles
• Presentació oficial de la plataforma
21
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Conferències, articles, xerrades

CONFERÈNCIES
Quina és la situació actual dels TCA?
La conferència es va dur a terme en el
marc de l’assemblea general de l’entitat i va anar a càrrec de Teia Plana,
psiquiatra coordinadora de la Unitat de
TCA del servei de psiquiatria i psicologia infanto juvenil de l’Hospital Clínic
de Barcelona.

ARTICLES
La insatisfacció corporal i les dietes
sense control augmenten entre els adolescents per Sara Bujalance, directora

Com se sent el jovent amb el seu cos?
per Sara Bujalance, directora

Nombre d’assistents: 65

PREGUNTES A L’EXPERT
L’anorèxia i la bulímia nerviosa en
plena pandèmia
Participació de la Sara Bujalance, directora, a l’espai Pregunta
a l’expert de la plataforma Som
Salut Mental 360, a través d’un
directe d’Instagram.
22
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Mitjans de comunicació

8 aparicions a la TV
La Vanguardia

Tot es mou TV3

(TVE Catalunya, TV3,
Betevé)

Informatius TV3

11 aparicions
a la ràdio (Onda
Cero, Catalunya
Ràdio, La SER, La
Cope, Rac1, Radio
Reus, Ràdio Sant
Boi, Radio El Prat,
Ràdio Rubí).

El Periódico

10 aparicions
a premsa escrita
(La Vanguardia,
El País, El punt,
El Periódico, Ara).
24

3 aparicions a Agències de notícies (ACN, EFE, Europa Press)
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INGRESSOS
Quotes Socis i Sòcies

23.004,00 €

Donacions Particulars

9.791,83 €

Donacions Empreses i Fundacions Privades

38.749,00 €

Contracte Departament de Salut

14.000,00 €

Subvencions Públiques (provinents de):

51.945,08 €

Generalitat de Catalunya

43.547,18 €

Ajuntament de Barcelona

5.000,00 €

Diputació de Barcelona

3.397,90 €

Subvencions Privades (provinents de):

TOTAL INGRESSOS
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194.467,11 €

TOTAL DESPESES

- 177.844,68 €

Amortització de la inversió

- 10.978,08 €

56.977,16 €

Convocatòria Promoció Autonomia i Atenció 2021. Obra Social La Caixa

20.960,00 €

Convocatòria Territorial Catalunya 2021. Obra Social La Caixa
Federació Espanyola d’Associacions Contra l’Anorèxia i la Bulímia
(Programa Incorpora)

35.000,00 €
1.017,16 €

194.467,11 €

TOTAL INGRESSOS

Subvenció de capital

4.199,36 €

DESPESES

RESULTAT EXERCICI 2021

9.843,71 €

Personal

113.872,37 €

Lloguer

19.111,92 €

Tancament econòmic
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Comunicació i difusió

9.279,61 €

Manteniment Informàtic

6.929,20 €

Gestoria i Notaria

6.250,89 €

Suport professionals atenció als TCA

4.950,00 €

Telèfon i Connexions

4.333,49 €

Subministraments

2.248,49 €

Serveis de neteja

1.678,27 €

Altres

9.190,44 €

177.844,68 €

TOTAL DESPESES
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Col·laboradors
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EQUIP DE VOLUNTARIAT
Flors Aguilar

Equip

Bàrbara Alcaide
Montserrat Bernardo

JUNTA RECTORA

EQUIP TÈCNIC

President honorífic
Ramon Guardia

Directora General
Sara Bujalance

Rosa Calvet

President
Jaume Pagès

Comunicació i Relacions Externes /
Programa de prevenció en TCA
Mar Alegret

Eduard Estatuet

Coordinadora dels serveis per a persones afectades i familiars
Laura Fernández

Cristina Molero

Psicòloga del servei d’atenció a les famílies
Bàrbara Alcaide

Carme Sagrera

Psicòlegs del programa de prevenció de TCA
Maricel Pérez, Joel Guillén

Mireia Soler

Responsable d’administració
Montserrat Ramírez

Olga Vidal

Vicepresident
Lluis Blanch
Secretària
Olga Vidal
Vocals
Rosa Calvet, Feliu Formosa,
Josep Toro, Teia Plana

Lluís Blanch
Núria Domingo
Abraham Hidalgo
Leire Martín
Begoña Navarrete
Ainara Rivera
Montserrat Serra
Clara Teixidor
Marta Vilademunt
Nuria Vilademunt

En el 2021 hi han hagut
24 voluntaris i voluntàries
que han col·laborat en portar
a terme la missió de l’entitat:
la lluita contra els trastorns
de la conducta alimentària.
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Alba
Maria
Montse
Sara

1278 socis i sòcies
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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. Enric Granados, 135, 1º1ª
08008 Barcelona
93 454 91 09
www.acab.org
acab@acab.org
@AcabCatalunya
@acab_catalunya
Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia
Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia

