MEMORIA 99 PROJ 2000
MEMÒRIA

D’ACTIVITATS

DE L’ AACIC 1999

Farem una enumeració d’activitats i tasques que els diferents membres de la Junta Directiva han realitzat
durant l’any 1999.
1.

Publicació del Butlletí n. 5. Enviaments a tot el mailing i repartiment a l’Hospital de la Vall
d’Hebró i de Sant Joan de Déu.

2.

Edició i publicació del Butlletí n. 6. Enviament i distribució.

3.

Diverses reunions amb professionals de la medicina i la Gestió de L’Hospital de la Vall d’Hebró i
Sant Joan de Déu.

4.

Celebració de l’Assemblea Ordinària de l’any 1998

5.

Dues reunions amb diverses associacions de cardiopaties congènites de la resta d’Espanya a
Madrid amb l’objectiu de formar una Federació d’Associacions a nivell estatal.

6.

Reunions amb professionals del Departament d’Ensenyament i de la Conselleria d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per la difusió de l’AACIC a escoles, EAPs i Centres de Recursos
Pedagògics de Catalunya.

7.

Desenvolupament del Projecte “Fem Gimnàstica Bé” per fases. Es realitzen activitats i tasques de
forma paral·lela que pertanyen a diferents fases de desenvolupament.
•
•
•
•
•
•

Reunió amb el Sr. Enric Agustí del Servei Català de la Salut.
Participació en tres ponències de diferents actes de formació de mestres
d’educació física de les Facultats de Ciències de l'Educació de la Universitat de
Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Sessions de treball amb l’equip de professionals que s’ha creat des de diferents
Institucions per la realització de l’experiència pilot del Servei de Probes
d’Esforç.
Reunions de Treball amb els docents de la Facultat de Ciències de l'Educació i
l’INEF de Lleida.
Recerca de bibliografia sobre probes d’esforç o projectes similars
Reunions de la Junta Directiva per la valoració del desenvolupament del projecte i
estudi d’estratègies de continuïtat.

8.

Inici de recollida d’informació per la confecció del Cens de Cardiopaties Congènites a Catalunya

9.

Tasques i activitats relacionades a EURORDIS, Organització Europea de malalties “rares”

10. Participació en un Curs de formació continuada del personal sanitari de l’Hospital de la Vall
d’Hebró amb la presentació d’una comunicació.
11. Inici de participació a les sessions de treball de diferents associacions de Catalunya de malalties
singulars impulsat pels professionals de Torre Jussana de l’Ajuntament de Barcelona.
12. Tràmit i Gestió de diferents temes propis de l’AACIC, subvenció, lloguer,...

13. Reunions mensuals dels membres de la Junta Directiva per l'organització de tasques i activitats
previstos en el Projecte del 99 o d’altres que van sorgint durant l’any.
14. Recopilació i posta al dia de les informacions que arriben a l’AACIC
15. Organització i Arxiu del material i documentació de l’AACIC
16. Atenció individualitzada de 32 famílies amb algun membre amb cardiopatia congènita.
17. Preparació i Cel·lebració de la IV Trobada de l’AACIC a Cubelles.
18. Participació en la confecció de la Guia de Recursos pels CAPs del Vallès Oriental encarregada a la
Federació ECOM de disminuïts físics i psíquics de Catalunya.
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PROPOSTA DE PROJECTE PEL 2000

1.

Edició i Publicació del Butlletí n. 7 i a ser possible el n. 8.

2.
Organització del nomenament de SOCI D’HONOR A ALEX CRIVILLÉ, previst pel mes
d’octubre del 2000
3.

Continuar amb les tasques propies de l’AACIC

4.

Continuïtat en el desenvolupament del Projecte “Fem Gimnàstica Be” amb estudi de propostes pel
canvi del títol.

5.

Organització i Cel·lebració de la V Trobada de l’AACIC.

6.

Convocatòria de l’Assemblea Ordinària de l’any 1999.

7.

Altres propostes que es facin en l’Assemblea i s’aprovin.

8.

Ampliació del nombre de Socis.
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