MEMORIA I PROJECTE

MEMÒRIA

D’ACTIVITATS

DE L’ AACIC 2000

Enumeració d’activitats i tasques que els diferents membres de la Junta Directiva i
col·laboradors han realitzat durant l’any 2000.
1. Publicació del Butlletí n.7. Enviaments a tot el mailing i repartiment a l’Hospital
de la Vall d’Hebró i de Sant Joan de Déu.
2. Inici de l’edició del Butlletí n. 8.
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 1999
5. Una reunió 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. Gestions i feines diverses respecta al tema.
6. Participació a les sessions de treball bimensuals de diferents associacions de
Catalunya de malalties singulars a la Torre Jussana de l’Ajuntament de Barcelona.
7. Tràmit i Gestió de diferents temes propis de l’AACIC, subvenció, lloguer,...
8. 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.
9. Recopilació i posta al dia de les informacions que arriben a l’AACIC
10. Organització i Arxiu del material i documentació de l’AACIC
11. Atenció individualitzada de 65 famílies amb algun membre amb cardiopatia
congènita. L’any anterior es van atendre a 32 famílies.
12. Preparació i Celebració de la 5ena Trobada de l’AACIC a Vilafranca del Penedès .

13. Participació en l’actualització de la base de dades d’Entitats de la Direcció General
de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya.

14. Preparació d’una Taula Rodona amb el títol “Tres mons diferents de les
cardiopaties congènites; el mèdic, el familiar i l’escolar”. La convocatòria anava
dirigida als pacients i familiars del Departament de Cardiologia de l’Hospital de la
Vall d’Hebró. Estava prevista realitzar-se la segona quinzena del mes de juny del
2000. Dues setmanes abans i a petició de l’Hospital es va desconvocar la
convocatòria.
15. En el Projecte del 2000, aprovat en l’Assemblea Ordinària del 99 i celebrada el dia
19 de març del 2000, es va acordar realitzar un acte per el nomenament de SOCI
D’HONOR a l’ esportista ÀLEX CRIVILLÈ. Es van fer diferents contactes amb
ell directament i amb col·laboradors amb l’objectiu d’organitzar un acte en el mes
d’octubre del 2000. Aquest acte no és va poder realitzar per motius personals de
l’Àlex i no és creu viable que és pugui realitzar el nomenament.
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PROPOSTA DE PROJECTE PEL 2001

1.

Finalització de l’edició i Publicació del Butlletí n.8.

2.

Preparació de l’edició del Butlletí n. 9 i ha ser possible publicar-lo.

3. Continuar amb les tasques pròpies de l’AACIC, atenció individualitzada, difusió,
contactes amb els professionals dels Hospitals, sol·licitud de subvencions,....
4. Nou impuls en el desenvolupament del Projecte “Cardiopaties i Acitivitat Física”
amb la participació dels col·laboradors inicials i amb la possibilitat de vincular el
Projecte amb la Unitat de Proves d’Esforç del Departament de Cardiologia de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
5. Organització i Celebració de la VI Trobada de l’AACIC.
6. Convocatòria de l’Assemblea Ordinària de l’any 2000.
7. Convocatòria d’una Assemblea Extraordinària per tractar el tema de la Federació.
8. Altres propostes que es facin en l’Assemblea i s’aprovin. Valorar la proposta de
cercar la proposta del nomenament d’un SOCI d’HONOR com a forma de difusió i
impuls de l’AACIC.
9. Ampliació del nombre de Socis.
10. Estudi de viabilitat de la contractació d’un professional polivalent per les tasques
executives de l’AACIC i com a suport a la Junta Directiva.
La contractació està pensada a temps parcial adequant-lo al plantejament
d’objectius. Algunes funcions d’aquest professionals serien: assistència a les
diferents reunions que tenen els membres de Junta, tant internes com extenses,
recerca de col·laboradors i patrocinadors del Butlletins i dels actes que es puguin
realitzar, gestions i tasques administratives, elaboració de documents interns i
externs ( fer les actes, la memòria, els projectes, col·laborar en fer articles en els
Butlletins,.....) i d’altres funcions i tasques que la Junta Directiva en aquests
moments tenen previstos a realitzar, però que són molt difícils d’executar degut a
què tots els membres de la Junta s’hi dediquen com a voluntaris.
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