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MEMÒRIA DEL PROJECTE CENTRE D’ATENCIÓ ALS FAMILIARS DELS AFECTATS PER TLP
L’any 1999 la Associació ACAI-TLP es va constituir de forma pionera com únic centre d’atenció als
afectats de TLP i als seus familiars de forma especialitzada a la província de Barcelona. A l’any
2002, es va constituir en Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la
Personalitat. Posteriorment, amb la creació d’Unitats públiques específiques de tractament, ens
hem especialitzat en el treball amb les famílies i persones de l’entorn. Aquest treball s’ha constatat
que és imprescindible tant per als propis familiars, que pateixen càrregues emocionals i
econòmiques molt importants, com per contribuir al procés de les persones diagnosticades, ja que
la majoria de afectats conviuen amb els pares i depenen a tots els nivells de la seva tutela.
La Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la Personalitat (a partir d’ara la
fundació) té per objecte, segons els seus Estatuts:
a) Prestar assistència social, cultural i de aprenentatge especialitzat als familiars de la persona
afectada.
b) Assessorar i donar recolzament a aquelles famílies i persones que directament o
indirectament pateixen les conseqüències derivades del referit trastorn.
c) Ajudar a fomentar el coneixement general d’aquesta trastorn entre els professionals, a fi
de col·laborar en la prevenció de l’esmentada patologia.
d) Crear una consciència social de l’existència d’aquesta problemàtica i divulgar els
coneixements i l’experiència adquirida.
e) Obtenir un reconeixement oficial d’aquesta patologia en tots aquells àmbits que
correspongui, a fi i afecte de garantir els drets fonamentals dels afectats i de les seves
famílies.
f) Aconseguir que les autoritats publiques competents destinin els recursos necessaris per a
la detecció, prevenció i tractament del trastorn límit de la personalitat.
g) Defensar els interessos econòmics, socials, laborals i professionals dels afectats i de les
persones del seu entorn a l’àmbit territorial en que som competents, en aquest cas
principalment a Catalunya.

SERVEIS DE LA FUNDACIÓ A LES PERSONES DE L’ENTORN DELS AFECTATS






Acollida, informació i assessorament.
Seminaris psicoeducatius.
Tallers psicoeducatius.
Grups d’ajuda Mútua.
Assessoria Jurídica (incapacitats, herències, causes penals).

Dins l’assessorament i suport les persones de l’entorn dels afectats de TLP hem potenciat les
següents activitats durant aquest curs:




1 seminaris psicoeducatius, amb 22 assistents.
5 tallers psicoeducatius, amb 67 assistents.
Grups d’ajuda Mútua, oberts tot l’any amb 69 assistents.

En total 158 persones s’han beneficiat del serveis de la Fundació
Actualment 155 persones col·laboren mitjançant aportacions econòmiques amb la Fundació,
aportacions que poden ser puntuals o periòdiques.
La Fundació també sosté la Comunitat del portal Sin-Limite.org un espai per interrelacionar-se i
comunicar-se a traves de la xarxa. Actualment estan registrats a la xarxa social 2.548 persones
S’han atès en aquest exercici al voltant de 470 trucades demanant informació sobre la malaltia en
general, sobre recursos sanitaris, ajuda en la forma d’actuar davant del malalt i suport davant
Entitats en general i de la Sanitat Pública en particular.
S’han atès 74 primeres visites de pares i familiars d’afectats.
La mitjana d’edat del pares, i persones ateses ronda els 52 anys i la dels afectats els 25 anys.

Àngel Porqueras Roca
President
Barcelona 31 de desembre de 2018

