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La capçalera

Editorial

Índex

Com són les nostres relacions personals? Les podem millorar.
L’estat de les nostres relacions amb els altres també és un índex
de salut i benestar.

Editorial

Aquest va ser un dels temes de la trobada anual de la nostra entitat
i aquestes han estat les preguntes que hem fet a l’escriptor Àlex
Rovira que ens va explicar la història de la seva filla, la Mariona,
que va néixer amb una cardiopatia congènita i que relata en un dels
seus llibres.

Amb l’Àlex Rovira, economista,
escriptor i assessor

Les relacions també són el tema de la investigació que l’antropòleg
Jaume Llopis ha fet a partir de famílies de l’AACIC. Ell mateix ens
explica algunes de les conclusions del seu treball Corazones de
papel: Patrones de cambio en las familias con niños con cardiopatías congénitas.

L’atleta Miquel Quesada i
el casteller Pau Galimany.

Les relacions apareixen de forma indirecta en altres seccions. Llegiu, si no, què diu Pau Galimany sobre fer pinya per alçar un castell.
Les colònies per si mateixes són una experiència de relació. El
pedagog Diego Murciano ens explica que el canvi de l’entorn
habitual és una oportunitat per afrontar les nostres limitacions i
provar les nostres capacitats. Enguany, l’AACIC CorAvant ha proposat unes colònies terapèutiques, amb activitats de coaching
amb cavalls. Alguns dels joves que hi han participat ens relaten la
seva experiència.
Parlem de cavalls i de persones, i també de gossos i de persones. L’etòloga Paula Calvo, investigadora del comportament dels
animals i especialista en el comportament i l’educació de gossos,
diu obertament que estudiar els animals, i en concret, estudiar el
comportament dels gossos, ens ajuda a comprendre els éssers
humans.
Aquests són alguns dels temes que tractem en el Butlletí 18, però
n’hi ha molts altres. Any rere any, moltes persones ens regalen
una estona del seu temps. Ens reben amb cortesia. Parlen amb
nosaltres del que saben, del que coneixen, de les seves experiències personals, íntimes en alguns casos. Els volem agrair la seva
generositat.
Us convidem a llegir les seves paraules, que hem transcrit en
aquestes pàgines.
JOSÉ VAS
President de l’AACIC i de la Fundació Coravant

		

2

de José de Vas, President de
l’AACIC i de la Fundació Coravant

La capçalera
La 17a Festa del Cor

3
10

Crònica en imatges

Jo també sóc
un As de Cors 		 14
Dossier

15

Colònies 2011,
Una nova experiència

Compromesos
amb l’entitat

20

Relacions amb
el Tercer Sector

23

Una conversa amb

24

Àlex Rovira: “No et transformes
per un pensament, et transformes
per un sentiment”.
L’Àlex Rovira és alt, de constitució forta. És un conversador entretingut. Explica les històries amb paraules
senzilles i plenes de detalls que et fan veure allò de què parla. Escolteu-lo, si en teniu oportunitat. Nosaltres volíem parlar amb ell de les relacions humanes: de què serveix tenir un bon feix de bitllets al banc i una
salut de ferro, si no som capaços d’establir llaços d’afecte amb persones que ens envolten?, i a l’inrevés:
una amistat t’abriga quan vas fluix d’armilla i et cura amb la seva companyia si tens la salut delicada.
Les relacions humanes són la clau de volta de la felicitat. Vam pensar que l’Àlex Rovira ens podria suggerir
algun truc, alguna fórmula per millorar la nostra relació amb els altres. Li ho vam preguntar.

Jaume Llopis, antropòleg.

La trobada 2011
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Teresa Sánchez, voluntària de l’AACICCorAvant en tasques administratives.

Tema de l’any

40

Paola Jubert, presidenta de la Fundació
Jubert Figueras,
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Elisabet Guillem, patrona de
la Fundació CorAvant,
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Gemma Solsona, tècnica de l’AACCICCorAvant a Girona.

Canvi de xip
Jaume Comas, dramaturg.
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AC: Hi ha persones –al barri, a la feina o en la mateixa família– amb qui m’és difícil relacionar-me. I
penso que seria millor resoldre les diferències, però
no trobo la manera. N’està segur, que pot millorar
una relació així?
Àlex Rovira: Per descomptat que sí. Digues: creus
que puc aprendre a pintar, jo?
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AC: L’escolto...
AR: La primera etapa és la confiança. Si no hi ha confiança no es fa el pas per transformar res. La segona
etapa és l’actitud. Ho has de voler. En tercer lloc, el
coneixement, saber.

AC: Penso que sí!

AC: Molt bé. Tinc confiança, encara, i tinc l’actitud de
voler transformar les meves relacions, però no és tan
clar que sàpiga com fer-ho...

AR: Jo no he tirat mai amb arc i fletxa. Creus que en
puc aprendre?

AR: D’acord. A mi m’agradaria escriure com Miquel
Martí i Pol. Podré escriure com ell? Segur que no...

AC: Bé, si s’hi posa...

AC: Pensava que diria que sí!

AR: Totes les competències són millorables. Per millorar una relació s’ha de produir un canvi, una transformació, i en qualsevol transformació sabem avui
que hi ha una sèrie d’etapes.

AR: Jo no sóc ell, i per això mai no escriuré com ell,
però miraré d’expressar-me com els poetes que
em commouen i segur que amb els anys milloraré
l’escriptura. El saber, l’habilitat i el fruit en qualsevol
EL BUTLLETÍ
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transformació sorgeixen del treball, la perseverança,
l’ètica i la lògica. Si les apliques, funcionen.
Ara me n’adono! Esperava que l’Àlex Rovira tragués
de la màniga una fórmula màgica, una paraula que,
repetida tres o deu vegades, resolgués els meus problemes.
AC: Bé, entenc el que diu.
AR: Sí, però la comprensió racional, conèixer els principis, mètodes o mecanismes que ens ajuden a transformar i millorar l’existència no garanteix en absolut la
posada en pràctica. La paraula aigua no mulla.
AC: Digui, digui...
AR: No et transformes per un pensament, et transformes per un sentiment. El físic alemany Albert
Einstein deia que normalment arribem a una conclusió quan ens cansem de pensar. El pensament
et porta a la conclusió, però el que fa que actuïs és
l’emoció.
AC: Entenc les paraules, però no sé si en comprenc
el significat.
AR: Pensa en les revolucions d’Egipte, Síria i Líbia.
Tothom sabia que eren dictadures. Ho sabien racionalment, però ha estat la ràbia per la dignitat trepitjada que ha portat cap a una transformació.
AC: El que hem llegit i el que hem vist d’aquells fets
semblava impossible, sí.
AR: Quan un ésser humà sent que es trepitja la seva
dignitat, es transforma. És el cas de la dona que decideix separar-se del maltractador. O quan un empleat
deixa la feina i denuncia el seu cap.
AC: Així, els sentiments, les emocions, són l’energia
del motor que porta cap a una transformació.
AR: I encara hi pots afegir un pensament de
l’escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry,
l’autor d’El petit príncep. Ell deia que si volem un
món de pau i justícia, hem de posar la intel·ligència
al servei de la pau i l’amor. El poeta romà Virgili
deia: “Estima i fes”.
AC: Hi ha persones que saben resoldre força bé els
seus conflictes i n’hi ha d’altres que tenen l’habilitat
de complicar les coses.
AR: Això té a veure amb les intel·ligències diverses.
Tenim una intel·ligència de tipus logicoracional, una
d’operativa, i també una de moral. Per què hi ha gent
que té principis i gent que no, que fa que el decent
busqui el bé comú i l’indecent no pugui sortir del seu
egoisme? Segur que la intel·ligència emocional social
ens pot ajudar a millorar les relacions.
AC: Fins a quin punt creu que ens condicionen,
aquestes intel·ligències?
AR: Hi ha llindars de màxima competència, però tothom té la capacitat de transformar i transformar-se.
No diria que estem condicionats, però sí que cadascun de nosaltres som en una mena de pista de sortiEL BUTLLETÍ 4
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da, com en una d’aquelles pistes dels salts d’esquí.
Tenim un tarannà que ens porta cap a preferir i fer bé
algunes coses.
Fa un any i mig ens vam retrobar amb gent de
l’escola de quan tenia vuit, dotze, tretze anys... A
un d’aquests amics retrobats li vaig comentar que,
excepte dos o tres casos, estava molt definit el que
faria cadascú de gran. Qui pensava que seria botànic era botànic.
AC: Ha estat aquest, el seu cas?
AR: Diria que sí. Els pares em deien que ja de petit
feia preguntes sobre la identitat i el sentit de la vida.
Diuen que els preguntava: “Qui sóc, jo?”. Ells em
deien que jo era l’Àlex, és clar. I jo els responia que
Àlex era un nom, però que no era jo.
AC: Sr. Rovira, els seus pares devien estar espantats!
AR: El que sí que recordo és que tenia empatia amb
els sentiments dels meus companys. M’ha interessat
sempre, el comportament humà. A mi m’agradava
ser mestre, però també la medicina, i la psicologia.
I ara em dedico a escriure llibres que amaguen una
certa pedagogia.
L’Àlex Rovira ens explica que tenia l’esbós d’una
novel·la que s’havia de dir El venedor de sort,
que tractava d’un home que anava pel món fent
reflexions. Li va comentar la idea a un soci i amic,
Fernando Trias de Bes, i hi van començar a treballar.

Una nit va llegir l’embrió del llibre a la
seva filla, Laia. La nena, que tenia sis
anys, li va dir que era el relat més bonic
que mai li havia explicat. L’èxit d’aquell
relat en forma de faula, La bona sort,
va ser aclaparador.

AR: Els humans atribuïm a un factor incontrolable coses que moltes vegades depenen de com et situïs
davant de la vida. Quan preparàvem el llibre La bona
sort, vaig trobar un text d’un filòsof alemany, Artur
Schopenhauer, que diu: “L’atzar reparteix les cartes,
però tu les jugues”. Molt filòsofs diuen que la sort és
una combinació de variables incontrolables, atzaroses, exògenes, amb una resposta o una actitud interna controlable endògena. I saps què deia Albert
Einstein de la sort?
AC: M’haurà d’ajudar!
AR: Einstein deia: “La sort és una funció de paràmetres desconeguts”. Un exemple: si llanço una moneda a l’aire, tinc el cinquanta per cent de possibilitats
d’encertar si sortirà cara o creu. Però si conec tots
els paràmetres -el pes de la moneda, la velocitat amb
què la llanço enlaire, la resistència de l’aire, etc.- tindré més possibilitats d’encertar, oi?

AC: No en tinc cap dubte!
AR: Un pensador clàssic espanyol del temps de
l’Imperi Romà, Sèneca, afirma que en la sort hi
conflueixen preparació i oportunitat. Això que en
diem sort, ser oportú, té a veure amb alguna cosa
que tu no controles, però també amb coses que
controles. Si crees les circumstàncies propícies, la
sort arribarà.
AC: Com és que la majoria dels seus llibres han estat
èxits de vendes?
AR: Intento escriure des del cor. Jo havia publicat La brúixola interior, que és més reflexiu.
Quan escrivia La bona sort, deixava el manuscrit
a la família i als amics, i ningú no me’l tornava.
Tothom l’havia deixat a algú. És un llibre senzill.
Jo pensava que era ple d’obvietats, però sovint
obviem les obvietats. Va tocar una corda emocional i transcultural.

Moltes vegades s’utilitzen les eines
del màrqueting per manipular el desig.
El desig es pot manipular, i fer-ho per
vendre tabac coneixent els efecte
que té en la salut és qüestionable. Jo
em vaig adonar que feia objecció de
consciència massa sovint.

AC: Com va resoldre aquest conflicte?
AR: Em motivaven més els temes d’innovació, com
desenvolupar noves idees. Volia entendre quins
són els nostres mecanismes, com funcionem, com
podem canviar, millorar, com podem ser bones
persones, bons professionals i bons ciutadans, i en
vaig fer una prioritat.

AC: Va tenir una mica de sort?
AR: (Somriu) Ens el vam treballar. Per mi seria molt
més fàcil fer un assaig sobre les estructures de
personalitat, per exemple. Fer un relat o un conte
que atrapi el lector i que provoqui una reflexió m’és
més difícil. Has de trobar la metàfora, l’argument,
i escriure’l de manera que quan el llegeixis sembli
molt senzill, com si allò que llegeixes t’ho estigués
explicant un amic.
AC: El molesta que algú qualifiqui alguns dels seus
llibres amb l’etiqueta d’autoajuda?
AR: No em fa perdre el son. T’ho dic amb convenciment. Al Japó posen els meus llibres a les lleixes
de filosofia. En d’altres llocs els pots trobar sota
l’etiqueta de manegament, i també d’autoajuda, sí.
Fixa’t, però, que no són llibres amb receptes. Estan
fets des d’un estil més mediterrani que anglosaxó.
Més que manuals són reflexions.
Et refereixes a pedagogia?, gestió? La paraula manegament no és catalana. No sé ben bé què voleu
dir... Vostè és economista.
AR: Era professor d’una de les escoles internacionals de negocis més prestigioses de Barcelona
-ESADE- i tenia un despatx, una consultoria.
AC: És molt diferent la seva vida d’ara de la d’abans
dels èxits amb l’escriptura?

Comento a l’Àlex Rovira que la continuïtat i la supervivència de les organitzacions i les entitats comporten
que se’n professionalitzin els plantejaments. Em pregunto si en aquest
procés es pot perdre una part d’aquell
atractiu que té una entitat i que fa
que les persones s’hi involucrin, hi
col·laborin amb generositat.

AR: Sé a què et refereixes. És difícil de descriure, però
que sent molt clarament. Estàs parlant de la percepció d’autenticitat, d’honestedat, la noblesa d’esperit,
l’elegància espiritual.
AC: Ho podem perdre, això?

Qui té una bona idea, qui ofereix una
bona solució, qui fa una bona feina no
ha de témer per res.

AR: Continuo fent coses molt semblants. Encara
faig classes i seminaris i també assessoro empreses, però des d’una altra perspectiva.
AC: Vostè feia classes de màrqueting. Parlar de
màrqueting provoca respostes extremes: se’n parla
molt bé o molt malament. Què ens en diria, vostè?
AR: L’alquimista medieval Paracels deia que el verí
és en la dosi. Amb una pistola es pot matar una
persona, o pots fer-la servir per llançar una bala de
llum una nit a alta mar o a la neu, per trobar algú
que s’ha perdut.
EL BUTLLETÍ
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Qui és Àlex Rovira
Economista, escriptor i assessor.
És l’autor del llibre La bona sort (2004), un relat en forma de faula que va crear a partir d’investigar
què deien sobre la bona i la mala sort filòsofs, científics, místics, emprenedors. El llibre va ser
un èxit inesperat. Se’n van vendre més de quatre milions d’exemplars a quaranta països, i es
continua venent. Des de llavors no ha parat d’escriure, ni de viatjar.
Viu al Montseny, però passa la meitat de l’any fora de casa fent conferències, impartint seminaris
sobre innovació, creativitat i relacions humanes o presentant alguna de les seves obres. N’ha
publicat una desena. Sovint escriu en col·laboració amb algun dels seus socis i amics de tota la
vida. Explora gèneres diferents: l’assaig, la novel·la, el conte... Tria la forma que creu més efectiva per
a cada història que es proposa explicar.
L’Alex Rovira acabava de presentar el seu darrer treball, El mapa del tresor, quan ens va rebre al
pis que té a Barcelona. Aquesta vegada, l’autor es pregunta què tenen en comú deu personatges que amb les seves idees innovadores han canviat algun aspecte de la nostra vida.
Entremig d’aquesta carrera d’èxit va arribar la seva filla Mariona. Va néixer amb una cardiopatia
congènita de mal pronòstic. Rovira ho ha explicat en un relat màgic i commovedor al seu llibre
Un cor ple d’estrelles..
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Llibres i respostes.
Hem proposat a l’Àlex Rovira un joc de preguntes i respostes. Hem triat alguns dels
seus llibres de més èxit i per a cada llibre li demanàvem un comentari o li fèiem una
pregunta. Aquí en teniu les respostes.
La brúixola interior va ser el primer llibre d’Àlex
Rovira. És un assaig escrit en forma de cartes, lúcides i entretingudes, que ens dóna pistes per assolir una vida autònoma i creativa. Ha estat traduït
a catorze idiomes.
À. R.: Sí. La brúixola interior és allò que dóna intenció i sentit a la teva vida. Quan li preguntaven a Victor
Frankl –metge psiquiatre que va sobreviure als camps
de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial– com havia suportat aquell horror, per què no
s’havia suïcidat, deia que hi havia algú o alguna cosa
que estimava i això donava sentit a la seva vida.

La bona sort va ser un èxit de vendes inesperat.
Se n’han venut uns quatre milions d’exemplars i ha
estat traduït a quaranta idiomes. És una faula. En
Merlí, un mag, convoca els cavallers del regne i els
diu que en set nits naixerà el trèvol màgic de quatre
fulles que atorgarà sort il·limitada a qui el trobi.
À. R.: No fa gaire érem a Vidrà amb una colla i
em van proposar aquest mateix repte: si trobava
un trèvol de quatre fulles. En vaig trobar quatre.
És la sort? Avui mateix m’han trucat d’una ràdio
per preguntar-me si Pep Guardiola, l’entrenador
del Barça, és un home de sort. Creus que ho és?

La Mariona neix amb una cardiopatia
“Un dia et lleves. Estàs esperant el naixement d’un fill. I aquest fill neix amb una cardiopatia de
diagnòstic i d’evolució incerta. No reacciones. La Mariona va estar setmanes a l’hospital i ningú no ens podia dir si sobreviuria. En moments així, connectes amb sentiments molt profunds
d’impotència i de fragilitat. Jo he viscut la mort de prop més d’una i de dues vegades.”
“Jo he perdut éssers estimats sobtadament, per accidents, per malalties, per càncers... La desgràcia és profunda. Tots sabem que ens hem de morir, però no ens ho creiem. Ningú no pot garantir que d’aquí a mig minut serà viu. L’únic que tenim realment és el present i la capacitat d’estimar.”
De la capacitat d’estimar, de mostrar afecte, de generositat, l’Àlex Rovira en recorda un altre detall
que va viure en aquells dies que la Mariona estava a l’hospital:
“Hi ha coses que no t’esperes. I passen constantment, si ho mires. Un dia que estàvem a Sant
Joan de Déu visitant la Mariona, la nostra filla, vaig fixar-me en un metge, a la sala de les incubadores. Es va acostar a un dels nens, el més menut i fràgil, ple de cànules per tot el cos. El metge,
un senyor gran, va fer tot el protocol de supervisió dels aparells que mantenien en vida aquell nen,
menut, menut. De sobte, veig que aquell metge de cabells canosos s’arremanga, s’asseu, posa
la mans a través de les mànegues de la incubadora, comença a fer carícies al petit i li canta una
cançó de bressol. Jo ho vaig viure com un moment d’epifania. Potser això era el més normal per a
ell, però jo no esperava veure una cosa així”.
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No tot s’acaba en la cerca del plaer. Estem
genèticament construïts per viure en i per a
l’amor, per estimar la parella, els fills, els amics,
un cavall, les plantes... De vegades ens fiquem
per camins per on no volem transitar, però ens hi
fiquem. Són camins heretats, camins de por, de
condicionaments, falses creences, etc. Ens hem
de deixar guiar per la nostra brúixola interior.

En un moment determinat, per coses personals,
vaig començar a preguntar-me fins a quin punt
existeix la sort, la bona sort o la mala sort. Vaig
llegir i investigar i vaig trobar que molts pensadors
i científics diuen que la sort és una combinació de
variables incontrolables, atzaroses, exògenes, amb
una resposta o una actitud interna controlable, endògena. Això que en diem sort té a veure amb alguna cosa que tu no controles, però també amb
coses que sí que controles. La sort es crea. Si es
creen les circumstàncies que generin les oportunitats, trobarem els trèvols de la sort.

EL BUTLLETÍ
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Els set poders és un conte, com aquells que
comencen dient: “Hi havia una vegada...” i que
ens parlen de descobriments, de coneixement,
d’experiències que ens fan créixer. Un cavaller que
no està segur de merèixer el favor del rei emprèn
un viatge en què descobrirà el seu poder per canviar les coses.
À. R.: Hi ha un poder extern. Però “poder” és un
verb, i es conjuga: jo puc, tu pots... Expressa capacitat de fer i transformar.

La capçalera

À. R.: El destí és allò que segur que et passa si no
fas res per evitar-ho. Potser sí que era el destí, que
trobés la meva mitja taronja. No et sé dir si hi ha
coses bones i dolentes, passen perquè havien de
passar. Però si t’has enganxat els dits tres vegades
i te’ls segueixes enganxant, acabaràs dient que és
el destí? Les repeticions compulsives de comportaments autodestructius cap on et porten? Hi ha
qui se suïcida i en la carta al jutge diu que l’han
matat. Som responsables de com conduïm la nostra vida.

El benefici és una relat empresarial sobre com
gestionar equips humans basat en els principis
de la psicologia de la personalitat aplicats als
grups socials i a l’economia. Victor, director general d’Innova Business, està a punt de dimitir,
desmotivat pel mal ambient de l’empresa. Tot
canvia quan rep el suport d’un personatge misteriós. En Victor aconsegueix transformar la insatisfacció en satisfacció.

Quan es va publicar La bona sort, molta gent em
preguntava quines són les actituds que realment
generen la bona sort, i vaig escriure Els set poders.
Quins són? Te’ls dic: el coratge, la responsabilitat,
el propòsit, la humilitat, la confiança, l’amor i la cooperació, que és la conseqüència inevitable de tots
els altres. Aquests són els set poders que ens ajuden a fer i a transformar.

La bona vida i La bona crisi són dos assajos. A
La bona vida l’autor ens explica que la qualitat de
la nostra existència és el resultat de les decisions
que prenem en cada moment. Per això cal conrear
actituds positives. Hi haurà crisis, sí. Superar una
crisi consisteix a aconseguir ser, no a tornar a tenir,
diu l’autor a La Bona crisi.

Les paraules que curen és un llibre solidari en
benefici de les ONG Sonrisas de Bombay i El Xiprer, on es recullen pensaments, paraules que –diu
l’autor– “m’han ensenyat a viure”.

À. R.: Sobre la bona vida sempre em ve a la memòria el poema Palabras para Julia, d’Agustín Goytisolo. És difícil viure, diu. Hi ha sofriment, però
(recita): “... a pesar de todo tendrás amigos, tendrás amor...”. La bona vida no és altra cosa que
saber gaudir del temps, confiar, desenvolupar la
nostra força interior, i descarregar-nos de les motxilles plenes de pedres que portem penjades a
l’esquena.

À. R.: Nosaltres som paraules, som llenguatge. Les
paraules són les claus que ens permeten obrir les
portes tancades de la nostra ànima. Ens poden fer
molt mal, però ens poden guarir. Unes paraules de
consol, un poema, saber escoltar qui pateix, ens
revelen, ens acompanyen, ens acaronen. Si no ens
hem destruït és fonamentalment gràcies a l’art, l’art
de la paraula i de la música. Hi ha moments de la
vida que m’ha salvat un poema o Bach, Mozart...

À. R.: Les relacions poden ser tòxiques o nutritives. Hi ha persones que t’inspiren, et commouen,
t’endolceixen la vida. N’hi ha que són una tortura,
t’enfosqueixen la vida. Hem de fer pedagogia de la
psicologia.

Àlex Rovira ha publicat altres llibres: Un cor ple
d’estrelles, El laberint de la felicitat, o el conte El
bosc de la saviesa.
El seu darrer treball és El mapa del tresor, que ja
ens ha comentat durant l’entrevista.

L’última resposta ha estat la primera novel·la
d’Àlex Rovira. És un thriller científic. És possible
que el físic més famós del segle XX, Albert Einstein,
hagués ocultat una fórmula: el secret per canviar el
destí d’una persona. Què passaria si Einstein hagués
revelat el secret d’aquesta teoria.

A El benefici, vaig fer servir tipus de personalitats
que es descriuen en psicopatologia. Són personalitats extremes, molt nocives. Però en la història
descobrim que una personalitat que es mostra nociva en una situació pot tenir aspectes positius en
una altra situació. Conèixer els tipus de personalitats ens ha de permetre trobar el cantó positiu de
les persones
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Ho resumeixo dient que cal caminar amb els peus
ferms a terra, però amb la mirada amunt, cap a les
estrelles. I la crisi... Les crisis tenen aspectes devastadors, però t’obliguen, et forcen a fer canvis.
La crisi t’obliga a deixar de tenir per esdevenir, et
fa renunciar a coses perquè siguis tu mateix. La
paraula crisàlide i algunes altres comparteixen una
mateixa arrel etimològica que significa “creativitat,
expressió positiva orientada a la transformació”.
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Emocions de la 17a Gran Festa del Cor
“Jo també sóc un As de Cors” amb aquesta crida es va convocar tothom a la Gran Festa del Cor
que, com cada tardor, va tenir lloc al parc d’atraccions del Tibidabo. El dia es va despertar ennuvolat. Al voltant de les dotze del migdia, l’hora en què estava anunciat l’acte central de la festa, el sol
va treure el cap un moment, només un moment.

El so de les gralles de l’Os Pedrer va ser el senyal d’inici de la festa. Els gegants de Santa Coloma i la
Corèlia, la gegantona de l’AACIC-CorAvant, van entrar al parc ballant la melodia que tocaven els grallers
de l’Os Pedrer. Grallers i gegants van conduir assistents i curiosos al peu de l’escenari, on els esperava
el periodista Carles Prats.

Franquesa i compromís positiu.
El periodista de TV3 Carles Prats va ser el
mestre de cerimònies de l’acte central de
la Festa del Cor. El dia abans, en Carles
havia participat en una conferència sobre
cardiopaties congènites. Va iniciar el parlament amb la crida: “Jo també sóc un As
de Cors”. Va parlar de la seva cardiopatia
per transmetre un missatge d’optimisme.
Ho va fer amb el mateix to afable i directe,
però molt més proper del que sol fer servir
quan presenta les notícies. Va escoltar les
paraules dels convidats a la festa, als quals
va donar pas, i la seva franquesa va provocar una espècie de reacció en cadena.
Com se sol dir en les cròniques esportives:
en Carles va obrir la llauna; la llauna de les
emocions.
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Paraules des del cor. No feia un any
encara que l’aleshores ministra Carme Chacón havia fet públic que havia
nascut amb una cardiopatia. Quan li
vam parlar de la Festa del Cor ens va
dir que hi assistiria, però que ho faria a títol personal. I així va ser. Va
explicar que una de les seves grans
aficions de petita era el bàsquet, i
com ho passava de malament quan
els seus pares li deien que no hi podia
jugar. Va agrair el suport que sempre
havia trobat en els metges i el personal sanitari i va demanar a tots els
pares i mares que confiïn en els seus
fills, que els escoltin i els donin oportunitats. Carme Chacón va dir que es
trobava en un moment molt feliç. Mai
no havia imaginat que seria mare, i ara
ho és. Un discurs íntim, des del cor.

Una recompensa inesperada! Carme Hellín va ser la tercera persona a adreçarse als assistents. En pujar a l’escenari,
se li notava que se li havia fet un nus a
la gola. No li sortien les paraules. Per
què? L’hem sentit altres vegades dalt
d’un escenari adreçant-se a un munt de
gent. La Carme Hellin és una de les sòcies adultes amb cardiopatia congènita
i és membre de la Junta. Fa anys que
treballa des de l’entitat per fer conèixer
les conseqüències d’aquesta patologia. La sinceritat de les paraules dels
convidats anteriors la va emocionar.
Escoltar vivències tan semblants a les
seves per part de persones amb una
gran projecció pública va ser un regal
per a ella, una recompensa inesperada
a anys d’esforç i treball voluntari. Estava emocionada, i la seva emoció se’ns
va contagiar.

Entre parlament i parlament, el grup ChipPop ens va mostrar com es balla l’irresistible
ritme de la música funky. Les Chic Pop van
trucar a l’AACIC CorAvant perquè volien
col·laborar a la Gran Festa del Cor. I ho van
fer ballant que és com més còmodes se
senten.
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Any Europeu
del Voluntariat

Quin és el moment més especial de la Festa? No hi ha dubte: l’enlairada de globus. A mesura que avançava l’acte
central el grup de persones que envoltaven l’escenari s’anava fent més i més compacte. Els pallassos repartien
globus i silenciosament es va anar formant una catifa de cors vermells per sobre dels caps dels assistents que
escoltaven els parlaments. En acabar, el mestre de cerimònies pren la paraula de nou. Al crit “Fes volar el teu cor!”
tothom deixa anar el seu globus. És un moment màgic. Per un instant, ningú no pensa: qui sóc?, o si sóc, o he de
fer... Només cal veure la cara que fa tothom mirant com s’enlairen els globus.

Així va quedar la ludoteca Ikea en acabar la Festa
del Cor. Ikea participa en la Festa del Cor des de
dies abans amb ofertes especials i premis per als
clients que comprin el mocador solidari de l’AACICCorAvant en els seus magatzems. El compromís
solidari amb l’AACIC-CorAvant dels responsables i
dels treballadors i treballadores d’Ikea és per a nosaltres un estímul i una responsabilitat.

Enguany, a la Festa del Cor, celebràvem també l’Any Europeu del Voluntariat. Catalunya
té més de 15.000 associacions actives,
2.500 fundacions i més de 600.000 persones voluntàries. La commemoració ha servit
per remarcar el caràcter cívic dels voluntaris i les voluntàries. Com s’ha d’impulsar la
participació voluntària en les entitats? Quines eines han d’oferir les organitzacions a
aquestes persones? Mitjançant el Projecte
de Voluntariat de l’AACIC Coravant aquest
any s’han format i s’ha gestionat la tasca de
49 voluntaris d’hospital i domicili. A més de
la coordinació de més de 300 persones que
han col·laborat en tots els actes i events que
la nostra entitat ha organitzat durant l’any.
El nostre reconeixement a les persones que
amb la seva col·laboració desinteressada
són testimonis que expressen en accions
concretes el valor de la solidaritat.

Amb el suport de:

L’atleta olímpic Miquel Quesada va assistir a la
Festa del Cor acompanyat d’altres membres de
Associació Esportiva Sant Silvestre de Sabadell
que enguany van organitzar la Primera Cursa de
Sant Silvestre de Sabadell i a més a favor de
l’AACIC. Si voleu saber més coses del Miquel,
llegiu la secció As de Cors.
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Des de fa set anys celebrem la festa al Tibidabo. No
ens en cansem. És un parc únic al món. És al vessant
d’una muntanya i té unes vistes excepcionals de la
ciutat. Conserva atraccions tradicionals –els cavallets
o les cadires-, i en té de modernes -com el tren Express, les muntanyes russes o les d’aigua-: per passarhi un dia perfecte sigui quina sigui l‘edat que tinguem.
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Dossier

Colònies 2011.
Una nova experiència
Quaranta joves de sis a setze anys, alguns d’ells amb cardiopatia congènita, van arribar el dia 3 de juliol del 2011 a la
masia de La Coma de Sant Guim de Freixenet, a la comarca de Cervera. Per a molts no era la primera vegada que
anaven de colònies, però poc s’imaginaven el repte que els esperava. A l’hípica de Cal Graells, prop de La Coma,
hi acabava d’arribar un cavall maltractat. Aquella mateixa tarda, en Diego, el responsable de les colònies, va reunir
el grup a l’era de la casa: “Voleu rehabilitar el cavall?”, els va proposar. “Heu vist mai un cavall de prop? Us hi heu
acostat? Com ha reaccionat? Relacionar-se amb un cavall pot esdevenir una experiència terapèutica”.

Miquel Quesada

Pau Galimany

Miquel Quesada (Sabadell, 1979) és atleta olímpic i el 2007 va ser subcampió d’Europa de 800
metres en pista coberta. No tirava per a atleta.
Jugava a futbol, fins que va fer el servei militar,
on es va apuntar a una cursa de 400 metres entre els soldats del seu quarter. No la va guanyar,
però li van donar un permís per anar a veure la
família. En acabar la mili, el seu entrenador de
futbol li va dir que el millor que tenia com a futbolista era que corria més que els altres. Això
va ser definitiu i va canviar d’esport. No feia ni
un any que entrenava com a atleta i va quedar
cinquè en un campionat d’Espanya.

En Pau Galimany (1982) viu a la Múnia, a
pocs quilòmetres de Vilafranca. El poble ha
crescut des que ell hi va néixer. Com ell, altra
gent prefereix viure a la Múnia, més tranquil,
encara que hagi d’anar i tornar a Vilafranca
per feina. En Pau es guanya la vida fent de
mosso de magatzem i és casteller de la colla
de Vilafranca. Parlar de castells amb en Pau
ajuda a entendre per què la UNESCO els va
declarar Patrimoni Immaterial de la Humanitat. A Vilafranca, els castells es viuen com
una tradició pròpia, hi ha pobles amb colla
castellera i pobles castellers. Vilafranca és un
poble casteller. “Aquesta forma de relacionarse les persones, fent pinya per alçar junts un
projecte”, ens diu, “s’inculca des de l’escola.
Així s’explica que en les principals trobades
del calendari casteller s’hi arribin a ajuntar
fins a sis-cents camises verdes”. En Pau té
clar que els de Vilafranca són la millor colla i
ho argumenta recitant els èxits de la temporada. Somriu, quan recorda la vegada que la
gent de la seva colla es van assabentar que
havia nascut amb una cardiopatia congènita
i que l’havien operat del cor. Aquella munió
de valents que s’enfilen cap a les estrelles es
van espantar. En Pau ho va resoldre repetint
unes paraules que li va dir el seu cardiòleg:
“Tranquils. Estic reparat!”. Precisament, en
una visita al metge va trobar el Butlletí de
l’AACIC-CorAvant. Era l’any 2007. No n’havia
sentit a parlar abans. Ens va venir a conèixer.
Volia saber qui érem i què fèiem.

Quatre anys més tard, pujava a l’avió amb destinació als Jocs Olímpics d’Atenes com a membre de l’equip olímpic espanyol d’atletisme. En
tornar dels Jocs Olímpics va veure clar que havia d’aprendre’n més i va ingressar en una escola d’atletisme d’elit, a Sòria, la més exigent.
S’hi va estar tres anys, fins al 2006. Va tornar a
Sabadell per entrenar al club de la seva ciutat,
la Joventut Atlètica (JAS), i aquell mateix any,
el 2007, va guanyar una medalla de plata en el
campionat europeu.
Una lesió en els abductors l’any 2010 el va
tenir allunyat de les pistes, però no li ha impedit seguir una carrera d’èxits esportius. Al
costat de l’Aleix Muñió ha organitzat la primera Cursa de Sant Silvestre de Sabadell i, a
més, promou amb altres atletes veterans de
la ciutat l’atletisme entre els joves.
L’octubre passat no li va fer mandra llevar-se
aviat per acostar-se a la Festa del Cor amb altres
companys del seu club. En Miquel ja és un “as
de cors”.
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El Pau creu en la força de l’equip. Com ell ens
diu: “Posa’t un dia a la pinya quan s’alça un
castell i ho entendràs”.

Les colònies de l’AACIC-CorAvant 2011 es presentaven així: “Des del diumenge 3 de juliol fins
al diumenge 10 de juliol. Per a quaranta persones entre sis i setze anys. Cada participant amb
cardiopatia pot portar un acompanyant, preferentment un germà o germana. Casa de colònies
La Coma, a Sant Guim de Freixenet”.
Res d’especial, fins aquí. El que cridava l’atenció
era una ratlla on s’especificava: “Activitats terapèutiques amb cavalls!”.
L’activitat central de les colònies l’ha dissenyat l’Associació d’Hípica Social de Cal Graells.
Aquest col·lectiu n’ha ideat l’argument i ha
conduït les activitats amb els cavalls. Han
treballat com a voluntaris. L’únic benefici que
n’han tret ha estat un record especial.
En Diego havia intuït que allò seria diferent, que
es podia fer una bona feina terapèutica amb
aquell grup de joves, i per això va decidir treure
la motxilla vella que guardava a l’armari, passarli el drap de la pols i marxar de colònies igual
com feia quan... bé, deixem aquest detall.

“són una injecció d’autonomia i de responsabilitat”. Se
li escapa una rialla desinhibida mentre diu: “Haurien
de ser obligatòries”.
AC: Enguany les colònies s’han fet a la masia de La Coma, a
Sant Guim de Freixenet, a la Segarra. Era la primera vegada
que hi anàvem. Què li va semblar la casa?
DM: És un lloc adient: una casa aïllada, no hi ha escales,
només té una planta. Hi ha piscina, espais per a activitats i és prop de l’hípica.
AC: En el grup hi havia nens i joves amb cardiopatia i
d’altres que no. Això és una condició que posa l’entitat.
Quina opinió en té?
DM: La meva percepció és que normalitza la situació.
Cada persona té una realitat i ha d’aprendre a conviurehi. A la vegada, tots plegats formàvem un grup, i el grup
està per sobre de la malaltia, sense etiquetar o estigmatitzar i sense perdre l’objectiu de rehabilitar i compartir.
AC: D’altra banda, s’hi ajuntaven persones de sis a setze anys. És massa gran aquesta franja d’edat per aconseguir un grup cohesionat?
DM: Tot depèn de com ho afrontis. Quan preparava les
colònies, em vaig plantejar com dissenyar propostes
de col·laboració entre ells, que cadascú, en funció de
la seva edat, es preguntés: què puc fer per l’altre, ja que
hauríem de conviure junts uns dies. Finalment, el primer
dia de les colònies ho vàrem plantejar així mateix, d’una
manera oberta...
AC: D’una manera oberta?
DM: Sí, sense cap instrucció en concret. A tots ens
agrada que ens ajudin en moments determinats, així
que els vàrem dir que qui volgués no s’ho pensés, que
l’egocentrisme, el fet d’estar massa pendents de nosaltres mateixos, no ens ha d’impedir reconèixer l’altre,
compartir, ajudar i ser ajudat. Es tractava de despertar el
sentiment de solidaritat que tots tenim: li dónes permís
perquè surti i que cadascú el gestioni.
AC: I, surt...?
DM: Sí que va sorgir. Veus coses maques. El mateix dia,
a l’hora de dinar, algú dels grans es va aixecar i va ajudar a menjar un dels petits. Ho veus i penses: Ah, ja ho
ha entès! L’endemà, en llevar-nos, s’ajudaven a vestirse! Va funcionar.
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Rehabilitar un cavall maltractat
AC: Des del web de la Fundació Pere Tarrés vàrem
poder seguir dia a dia les activitats de les colònies.
Hi dèieu que a l’hípica de Cal Graells, a Calaf, prop
de la casa on us estàveu, hi havia arribat un cavall
maltractat.
DM: Aquest va ser l’argument central de les colònies. Vàrem anar a l’hípica per conèixer el cavall i
vàrem decidir que el rehabilitaríem.
AC: Com es fa això de rehabilitar un cavall maltractat?
DM: L’havíem de domar, fer que ens tingués confiança per poder-ne gaudir. Aquest és l’encàrrec
que vàrem fer als grans. Això permetia que els
grans fessin de grans. I s’hi van implicar moltíssim: anaven cada tarda a l’hípica per treballar
amb el cavall. La resta del grup hi anaven dia sí
dia no, un dia els petits i un altre els mitjans, per
gaudir del cavall gràcies al treball que havien fet
els grans.
AC: I el dia que petits o mitjans no anaven a
l’hípica...
DM: Tenien altres activitats a la masia. Feien tallers...
Així regulàvem els temps d’esforç i de descans.
No cal posar-hi de La Coma: estem parlant tota
l’estona de la mateixa.
AC: Vostè és especialista en coaching amb entrenament de cavalls. En què consisteix? Com podem
explicar el caràcter terapèutic d’aquestes colònies?
DM: El treball amb les emocions que s’aconsegueix
fer amb un cavall té a veure amb les peculiaritats
d’aquest animal. Els cavalls perceben els humans
com a depredadors. Els gossos, per dir un altre animal, són diferents: són caçadors. El cavall
és especial. Si tu mostres tranquil·litat i seguretat
deixarà que t’hi acostis i el toquis, però si no tens
ben construïda la teva actitud de seguretat, si vas
amb por o estàs agressiu, el cavall ho percep i
s’espanta! Llegeix el teu llenguatge no verbal i no
deixarà que t’hi acostis.
AC: Podem concretar-ho amb un exemple?
DM: Per exemple: hi ha persones que tenen dificultats per dosificar les emocions. L’alegria, per
exemple. Si no ho controles, no hi tens res a fer.
No et podràs acostar al cavall. Te’n fas conscient i
descobreixes que controlant la teva actitud el cavall s’acosta. Aquests són els aprenentatges que et
permet fer el cavall...
AC: I el cavall, de tot això...
DM: El cavall fa de cavall, però facilita que t’hi vinculis, que t’obris. Et permet trencar bloquejos emocionals. Però aquesta és només una part. Després,
cal crear l’espai, els moments del dia en què els nanos es puguin expressar, puguin compartir... però
sense forçar, simplement oferint l’espai en una atmosfera d’acompanyament, de solidaritat, que els
grans puguin acompanyar els petits.
AC: Què és el que preveia que sorgiria en aquests
espais?
DM: Sensacions, experiències, pors, coses que
de vegades queden molt tancades en la família, o
dintre del mateix nano, perquè no s’atreveix o no
troba l’espai on fer-ho, o no sap com fer-ho. Molts
d’aquests nens, nenes i joves tenen experiències
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de pèrdua, o de por de perdre. Havíem ajudat a rehabilitar un cavall i també podíem rehabilitar el dolor de la malaltia, la por de la malaltia, de l’operació:
treure’ns pors de sobre.

Qui és
Diego Murciano?

AC: Es va crear aquest espai?
DM: Vàrem treballar temes de fons. Els escoltava i deien coses que pensava: a la teva edat ho
tens incorporat, això? I ets capaç d’explicar-ho
directament i clarament! El grau de consciència
d’aquests nanos és sorprenent així com la seva
capacitat d’autoregular-se. Em trec el barret. Per
a mi ha estat el regal que m’emporto d’aquestes
colònies.

La gestió de l’equip
Abans de les colònies, els monitors fan unes sessions de formació per conèixer què són les cardiopaties, com identificar situacions de risc i com actuar. L’equip de monitors es familiaritza amb el cas
de cada infant o jove i es preparen els protocols de
seguiment de la medicació.
AC: Quines van ser les seves sensacions en aquestes trobades prèvies?
DM: Va ser estrany. Recordo que m’arribava un
volum immens d’informació mèdica, tractaments,
pautes de medicació. Pensava: mare meva, on
m’he ficat! Una vegada ja érem a la casa recordo la
imatge de la nevera: mai no havia vist una nevera
tan plena de medicaments!
AC: La meitat dels monitors havien estat a les
colònies de l’AC en edicions anteriors. L’altra
meitat era la primera vegada que s’ocupaven d’un
grup així.
DM: És positiu. Hi havia un element de familiaritat,
però també s’ha d’evitar prejutjar. Pots pensar: ui,
aquest o aquesta donava molta feina l’any passat.
I, inesperadament, descobreixes que aquell trastot
és participatiu, col·labora i sap treure profit del procés. És un bon aprenentatge.

Una jugada a tres bandes
Com en edicions anteriors, l’AACIC ha comptat
amb la Fundació Pere Tarrés, experts en programes
de lleure. La Pere Tarrés s’ocupa de les qüestions
legals, gestiona les inscripcions i facilita l’equip de
monitors que condueixen les activitats de les colònies. En aquesta ocasió, però, hem tingut també
el suport de tots els membres de l’associació de
teràpia amb cavalls de Cal Graells. Una jugada a
tres bandes.
AC: Vostè hauria pogut programar les activitats i
quedar-se a casa, però va anar a les colònies, va
ser-hi cada dia...
DM: ... significava estar-t’hi cada dia, sí! Vaig dir que
sí de manera inconscient! Recordava les colònies de
quan jo era monitor d’esplai, però, bé, parlant més
seriosament, ara. No crec que hagués trobat l’energia
que cal si haguessin estat unes colònies convencionals. Aquestes, amb nois i noies que han nascut amb
una cardiopatia congènita, amb totes les seves vivències, s’ho valen. M’han atrapat.

AC: Sabem que una noia es va posar malalta. Com
vàreu gestionar aquest cas?

AC: Què s’endu d’aquesta experiència?

DM: Va ser una prova per a nosaltres. Sorgeixen angoixes en l’equip, però va ser una experiència molt
enriquidora. Vàrem haver d’aclarir-nos: què hem
de fer i per què pensem que ho hem de fer, sense
deixar-nos arrossegar per les pors. Vàrem trucar
als pares, però no volíem que se l’enduguessin. La
van portar al metge i els va dir que estava tot bé i
va tornar a les colònies, com una més. Va haver-hi
una actitud positiva per totes les bandes i de reforç
per a la independència de la noia!

AC: Digui...

AC: Quina altra experiència destacaria del treball
de l’equip de monitors en aquestes colònies?

Voleu dir això?
DM: Hi ha persones que demanen molta atenció.
És fàcil deixar-nos emportar per una preocupació
excessiva. Cada vegada que la persona reclama
la nostra atenció ho deixem tot, i per tant vàrem
acordar regular el temps en aquests casos, i ferho sense transmetre un missatge de rebuig. Hi
ha situacions individuals que requereixen una
atenció més propera, més especialitzada, però
els monitors hem de saber identificar també les
nostres pors.

Diego Murciano treballa de professor en un
institut. També imparteix classes a la Universitat Politècnica de Catalunya. És llicenciat en Filosofia i en Ciències de l’Educació.
Té diversos màsters de resolució de conflictes, lideratge i entrenament (coaching).
És coautor del llibre La mediación escolar:
una estratègia para evitar el conflicto i escriu articles en revistes especialitzades.
En els darrers anys ha anat combinant els
coneixements i les tècniques de coaching
amb la seva afició preferida: els cavalls. El
coaching amb cavalls és una de les propostes de l’associació que ha impulsat
amb un grup heterogeni i obert d’amics
apassionats pels cavalls que es troben els
caps de setmana a l’hípica de Cal Graells.
I què fan com a associació? Ofereixen programes a mida i activitats d’hipoteràpia,
equitació terapèutica, educacionals... En
Diego ens diu: “Fem hípica social”.

DM: El fet d’assumir les colònies de l’AC ha estat
una aposta que hem fet des de la nostra associació
de teràpia amb cavalls. Ens vàrem plantejar: sabem
com fer-ho i ho podem fer bé: en som capaços.
Però també he fet aprenentatges personals...
AC: M’han servit per treure’m pors de sobre que
no són adequades. T’adones que un nen, amb cardiopatia o sense, és un nen. Té ganes de jugar i
riure i aprendre. Descobreixes que conviure amb la
malaltia és molt saludable. Jo diria que el missatge
que hem de donar és que la malaltia no eclipsi la
condició de nen.
AC: Podria ser un titular, això. Una última pregunta:
sé que l’últim dia van saltar llàgrimes quan us acomiadàveu dels cavalls de Cal Graells.
DM: Bé, el procés no s’acaba. Pot continuar. Nosaltres hem ofert a totes les famílies la possibilitat
de mantenir el vincle que s’ha establert amb el cavall, si ho desitgen.
En Diego Murciano em pregunta si he pujat mai a cavall. Insisteix que he d’anar un dia a Cal Graells. Ho
anoto a l’agenda. Dissabte 19 de novembre. Hi aniré.
Vull que m’expliqui què és això de l’hípica social.

Diego Murciano ha dissenyat les colònies amb
activitats de coaching amb cavalls.
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Dossier

Què és l’hípica social?
Ha plogut tota la setmana. Avui, finalment, el sol treu el cap i eixuga la humitat amb una escalfor suau.
Som al novembre. Els trenta cavalls que s’allotgen en aquesta hípica, a la falda del turó que puja cap a la
Guàrdia Pilosa, als afores de Calaf, no perceben com nosaltres els verds, blaus i marrons característics del
paisatge de tardor a l’Alta Anoia. No saben que la silueta de pedra que es divisa al fons és Montserrat, ni
que l’aire fresc del nord baixa sense cap obstacle que l’aturi directament dels Pirineus travessant les dues
agulles del Pedraforca.

i equitació terapèutica. Els diners que reben pels
seus serveis serveixen, per exemple, com a fons
de beques per a la formació dels membres de
l’associació. La Maite, la mestressa de l’hípica,
comparteix aquest esperit. Ha fet el màster
d’Hipoteràpia de la Universitat Autònoma de Barcelona, com el Salvador Llopart, l’informàtic de
Tarroja, que el cap de setmana passat va estar a
València en unes jornades sobre discapacitats
mentals. La Raquel Oller i l’Anna Cos són fisioterapeutes. L’Anna, a més, ha fet també el màster
d’Hipoteràpia a la Universitat de Girona. L’Arantxa
Gallego és monitora d’equitació, com el Salvador, i
com la Maite. L’Anna Martí és treballadora social i
l’Oscar Martínez ha fet els estudis d’Integració Social. L’Anna Parés, l’Eugènia Jornalé, l’Anna Borràs
i la Montse Trillas són portadores. I el Diego, que ja
coneixeu. Aquest és el grup de voluntaris que van
conduir les activitats amb cavalls en les colònies
de l’AACIC-CorAvant.
Avui, a la pista, un jove amb síndrome de Rett
raspalla el cavall abans de pujar-hi. En un racó,
descansa una noia que baixa de Guissona cada
dissabte per aprendre a muntar. A la seva mare,
que és infermera, li va agradar que la seva filla
coincidís a Cal Graells amb altres joves que tenen dificultats diferents a les de la seva filla per
fer les coses de cada dia. Ara, la noia, a més
d’aprendre a muntar, també fa de voluntària de
l’associació.

Cal Graells està pensat perquè els animals hi visquin en unes condicions naturals. Els pàdocs són
individuals i oberts. S’alimenten de pinso, que elabora la mateixa família de la Maite Estany, la mestressa de l’hípica. A casa seva han estat sempre
pagesos, i de pinso en saben fer.
Hi ha dues pistes: una per a pràctiques d’equitació
i doma i una altra per a entrenament de raids, que
són unes curses de competició de recorregut llarg
en què es demostra l’habilitat del genet en dosificar
les forces del cavall i les seves. Ja tenen el projecte
per fer-ne una altra, de pista. Una de coberta. De
tros per construir-la no els en falta.
Avui a Cal Graells hi trobem un informàtic, regidor
de l’Ajuntament de Tarroja de Segarra, una assessora fiscal, una fisioterapeuta, un mestre... Cadascun explica una història diferent i semblant de com
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van quedar enganxats a això dels cavalls. (En un
cas, però, l’enganxada no va ser per un cavall, sinó
per una noia de Tàrrega).
Ja fa un parell d’anys, aquest singular grup va
decidir crear una associació per fer arribar a tothom tot el que han descobert i experimentat en
relacionar-se amb els cavalls. Els beneficis físics
de l’equitació són coneguts i acceptats. Existeixen
programes d’exercicis que s’utilitzen com a tècniques de rehabilitació física, com la hipoteràpia. Els
beneficis, però, no són només físics. Entre el cavall
i la persona s’estableix una relació afectiva que,
guiada, és la base de la hipoteràpia i que serveix
per treballar qüestions d’emocions, de conducta o
de socialització.
Els membres de l’associació hípica de Cal Graells
ofereixen com a voluntaris activitats d’hipoteràpia

Els beneficis de l’equitació terapèutica i la hipoteràpia, però, no són únicament individuals. Els
cavalls permeten activitats en grup, amb escoles
o amb persones que viuen en entorns de marginalitat. Un dissabte com avui hi pot haver un grup
de joves d’un barri industrial o una colla de bojos
per la competició esportiva o joves amb cardiopatia congènita que aprenen a reconèixer el seu dolor acostant-se al dolor d’un cavall. L’associació
que han creat els usuaris de Cal Graells trenca
els clixés elitistes que sovint associem al món de
l’hípica. Els humans hem tingut el cavall com a aliat
en el treball, la guerra, l’esport, la competició, el
lleure, i per si tot això fos poc, estem descobrint
que els cavalls també són els nostres aliats en el
nostre benestar emocional. A Cal Graells, a la paraula hípica cal sumar-hi la paraula social.

L’entrenament amb cavalls
L’entrenament es fonamenta en la idea que el comportament és una resposta d’adaptació a l’entorn
que es construeix a partir d’un relat que ens fem a
nosaltres mateixos. Es desenvolupa paral·lelament
al reconeixement de la intel·ligència emocional i les
intel·ligències múltiples. Els especialistes en entrenament insisteixen que si som capaços de canviar
el nostre relat, el de la nostra història personal, podrem modificar aquelles conductes que ens limiten i millorar les nostres relacions amb els altres,
madurar.

Alguns termes sobre
teràpies amb cavalls
Hipoteràpia: Consisteix a aprofitar
els principis terapèutics del cavall per
tractar persones amb discapacitats
físiques, congènites o adquirides. Es
basa en aspectes com la transmissió
de la calor corporal del cos del cavall
a la persona, la d’impulsos rítmics i el
moviment tridimensional. Les sessions
són dirigides per fisioterapeutes.
Equitació terapèutica: A través del
contacte amb el cavall i de la motivació que aquest genera, intenta buscar diverses solucions als problemes
d’aprenentatge i adaptació que presenten les persones afectades per alguna discapacitat, partint sempre de
la possibilitat d’educabilitat. Augmenta la motivació, estimula l’afectivitat,
millora l’atenció i la concentració, estimula la sensibilitat tàctil, visual, auditiva i olfactiva, ajuda a l’aprenentatge
pautat d’accions i augmenta la capacitat d’independència.
Equitació adaptada: Dirigida a aquelles persones que practiquen l’equitació
com una opció lúdica o esportiva, però
que per la seva discapacitat necessiten
adaptacions per a accedir al cavall.
Volteig terapèutic: Disciplina eqüestre que consisteix a fer exercicis de
gimnàstica sobre el dors del cavall.
S’hi munta només amb una manta i
una cingla amb nanses dissenyada
per a això.
Hipoteràpia social: Disciplina eqüestre que aprofita la relació afectiva que
s’estableix amb el cavall per ajudar
persones amb problemes d’adaptació
social a superar els seus conflictes i
així integrar-se de forma normalitzada
en la societat.
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El suport ferm i clar dels socis és el que tira endavant l’AACIC Coravant. Aquí us
presentem algunes de les iniciatives que gràcies als socis han contribuït a enfortir
l’entitat durant el 2012:

Gràcies a una mare de Tarragona , vàrem tornar
a ser beneficiaris del projecte Teaming de Port
Aventura.

Joguines Tear va donar joguines per la festa de Nadal
a l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron,
gràcies a la gran tasca de Vountariat que porten a
terme l’Escola Mare de Déu dels Àngels.
Novament, Fornells de la Selva es va mobilitzar per la
Festa Batega amb l’exhibició de 230 ballarins de hiphop de l’Estudio Funky de Bea Simón i l’actuació del
grup professional Beat Box. Ja hem arribat a la tercera
edició.

Una família de Terrassa va promoure la representació
solidària de l’obra La caseta de xocolata amb la
companyia PAM Teatre.

Per la gran feina i dedicació d’un pare de Tarragona vàrem organitzar una exposició solidària al Port
de Tarragona per donar suport als infants i joves
amb cardiopatia congènita.

Arvi Sports Club col·labora un any més en la campanya del Tibidabo 2011.
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La llar d’infants Castells i Cavallers de Girona, entre
d’altres actes solidaris, va escollir el conte dels
Cornins boscans del recull de contes De tot Cor
editat per l’AACIC Coravant per disfressar-se durant
Carnestoltes.

Els amics d’una família de Sabadell ens varen
fer beneficiaris en la Cursa de Sant Silvestre de
Sabadell 2011. Aquí els veiem amb l’alcalde de
Sabadell , Manuel Bustos, en el moment del lliurament del xec .

L’amistat del Juanjo Garra amb un pare de Barcelona va fer que portés el mocador de l’AACIC
Coravant fins a l’Everest (http://juanjogarra.wordpress.
com/2011/11/01/des-del-camp-base-everestdonanta-coneixer-la-malaltia-de-la-cardiopatiacongnita/).
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Relacions amb el tercer sector

Reunió dels voluntaris europeus
A Barcelona es va celebrar el II Congrés Europeu de Voluntariat. Durant les jornades, que varen aplegar nombroses persones d’arreu, vàrem poder gaudir de ponències sobre el present i el futur del voluntariat a Europa.
La Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) va aprofitar el congrés per organitzar el primer Marketplace
de Catalunya. L’objectiu era promoure el contacte entre el món empresarial i el món del voluntariat per crear una
xarxa de contactes que permeti impulsar projectes de col·laboració nous. L’AACIC va assistir al congrés i, durant
el Marketplace, vàrem poder fer contactes profitosos amb altres entitats i empreses.

Dia del Voluntariat a la Vall d’Hebron
Gràcies a un pare de Vilafranca del Penedès, Jocs
Recreatius del Penedès ha endegat una campanya de microdonacions solidària entre els seus
clients i proveïdors en benefici de la nostra entitat.

El grup musical Maldita Nerea ens ha cedit el
beneficis nets de la venda digital del seu nou disc
i videoclip En el mundo genial de las cosas que
dices gràcies a l’amistat que tenen amb una família
de Tarragona.

L’Hospital de la Vall d’Hebron va celebrar el Dia del Voluntariat. Com cada any, va voler oferir, a les entitats i a
les associacions que col·laboren amb l’Hospital, un homenatge on va agrair la tasca de tots els voluntaris i totes
les voluntàries que hi fan accions dia a dia. A la taula rodona que es va organitzar sota el lema «Compromesos
amb la societat. Compartint valors» hi estaven convidades les entitats: Mi grano de Arena, María Auxiliadora i
l’AACIC. La Rosana Moyano, de l’AACIC, va fer una ponència titulada «Voluntaris des del cor». Varen assistir
a l’acte voluntaris de la nostra entitat que ja fa temps que col·laboren donant el seu temps i la seva solidaritat
als infants i adolescents ingressats en aquest hospital. Al final de l’homenatge, el gerent de la Vall d’Hebron, el
senyor Jaume Raventós, ens va lliurar una litografia com a premi per la tasca de voluntariat que, des de fa més
de cinc anys estem portant a terme.

Òrgans municipals de la Discapacitat, una manera
de fer-nos sentir.

Festa Diverteix-te al Bubbleland de Reus, les
famílies de Tarragona van passar un diumenge d’allò
més divertit.

Els amics de Sabadell tornen a muntar-la: Batego
per tu 2012, més de 25 atletes bategant per
aquells cors que no poden bategar bé. I les 24
hores NON STOP al voltant del Tibidabo. No us
podeu perdre la 18a Gran festa del Cor.

El Consell Municipal de la Discapacitat és un òrgan de participació ciutadana, de consulta i d’assessorament
per a la promoció d’accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat
en l’àmbit públic municipal. El Consell Municipal de la Discapacitat el presideix el regidor o la regidora de l’Àrea
de Benestar i l’integren un representant de cada grup polític municipal, representants d’ entitats de la ciutat
que desenvolupen activitats vinculades amb les persones que tenen una discapacitat. L’AACIC-Coravant ha
participat, durant anys en diferents Consells Municipals i des de fa sis mesos que varem entrar a formar part
del Consell Municipal de la Discapacitat de la ciutat de Reus. Tenir veu dins aquests consells ens permet anar
creant un espai pel reconeixement de les persones que tenen una discapacitat orgànica, tan poc presents en el
sistema. Al Consell municipal de Reus l’ Àngels Estévez, la Houria Kabbou Aannouz i la Cristina Casas Rovira,
de la delegació de l’AACIC a Tarragona, seran les representants i el lligam amb l’AACIC-Coravant.

Tot per la infància
A la Casa del Mar de Barcelona es va celebrar la Jornada del Pacte per la Infància promogut pel Departament
de Benestar Social i família de la Generalitat de Catalunya. La proposta d’aquest pacte duu implícita la necessitat d’un compromís de tota la societat de fer passes endavant en favor de la infància. Cal, doncs, un gran
acord en el qual participin tots els agents socials, civils, institucionals i polítics per treballar conjuntament en
la seva elaboració a partir de l’experiència i del treball realitzat fins ara i d’un diagnòstic de la situació acurat i
consensuat per tal de poder planificar, implementar i avaluar les diferents iniciatives. El Pacte per a la Infància
a Catalunya ha d’estar orientat a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels nens
i les nenes, que permetin prioritzar les polítiques adreçades a aquests petits ciutadans i ciutadanes i facilitin
nous espais per a la construcció del seu futur. Ha de significar un salt qualitatiu en les polítiques d’infància, un
projecte ambiciós que no només ha de donar eines per a protegir i atendre a aquest col·lectiu en situació de
risc o desemparament sinó també, ha d’incloure mesures de prevenció, fomentar la participació i promocionar
els drets, deures i oportunitats dels infants i adolescents. L’AACIC Coravant també va ser-hi present.
El diumenge més fred de l’ hivern, la Jove Orquestra de la Selva ens va oferir un concert solidari a Palafrugell.
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Una conversa amb...

Una conversa amb...

Les persones que pateixen
necessiten parlar entre iguals
“Aquesta necessitat és el fonament de moltes associacions i entitats que es creen al voltant d’una malaltia”, diu
l’antropòleg Jaume Llopis. El juliol del 2011 va presentar Corazones de papel: Patrones de cambio en las familias
con niños con cardiopatías congénitas, un treball pioner en antropologia i salut. Explica que per als pares d’un
infant amb cardiopatia l’experiència vivencial més angoixant és quan l’han d’operar: “Quan el veus marxar cap al
quiròfan cap a la sala d’operacions i tu et quedes allà”, en paraules d’una de les mares entrevistades. Suggereix
que també els pares, com l’infant, necessiten psicoprofilaxi en moments així. I més coses.

El vàrem conèixer fa una bona colla d’anys. Coincidíem a les trobades anuals de la nostra entitat, a
les festes del Tibidabo o en les activitats del grup de
joves i de pares. Seia en un racó discret, a les files
del darrere, amb un bloc de notes senzill de quart de
pàgina a les mans.
En Jaume Llopis ha voltat Catalunya de dalt a baix per
parlar personalment amb famílies i afectats. Va fer 74
contactes personals i 58 entrevistes en profunditat, que
és dit aviat, de les quals va sortir un grup de vint persones per a una segona ronda d’entrevistes. Aviat és dit! I
això, sense deixar la seva feina com a infermer.

Antropòleg i infermer
AC.- Com és que en Jaume Llopis, infermer, va decidir estudiar antropologia?
JLL.- La salut és el benestar complet -biològic, psicològic i social- de la persona. Així ho descriu l’Organització
Mundial de la Salut. Com a infermer, sé que podem
millorar el benestar biològic i també el psicològic d’un
pacient. Tenim tècniques de diagnosi, fàrmacs..., però, i
el benestar social? Com l’hem d’atendre?
AC.-Tracta d’això Corazones de papel, la recerca
que acaba de presentar?
JLL.- He investigat què passa no amb la malaltia,
sinó amb l’entorn de les famílies que tenen fills o filles
amb una cardiopatia congènita. Volia detectar si hi ha
canvis en les relacions socials d’aquestes persones
com a conseqüència de la malaltia i si hi havia algun
patró o patrons que permetessin parlar de models.
AC.- Per què va triar famílies amb infants amb cardiopatia?
JLL.- Va ser per atzar. Era l’any 2005, havia acabat
un estudi amb persones celíaques i volia fer el mateix amb una altra associació i comparar resultats.
A l’hospital treballo amb adults i buscava una entitat
relacionada amb salut i infància. Així evitem caure en
idees preconcebudes. Vaig presentar-me a l’AACIC,
vaig explicar què estava fent...

Jaume Llopis neix el 1957. Viu a Sant Boi
del Llobregat. Estudia Ajudant Tècnic Sanitari i després la diplomatura d’Infermeria.
Comença a exercir d’infermer l’any 1988
a l’antic Hospital de Sant Boi, actualment
Hospital General del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu, on treballa encara. No deixa
d’estudiar i fa cursos d’especialització
en emergències i en gestió sanitària. Els
caps de setmana té temps per col·laborar
amb la Creu Roja a l’Hospitalet i Sant Boi
on ocupa càrrecs directius diversos. Però
no en té prou, i ell i la seva esposa decideixen portar al món dues filles: tot això
abans de l’any 2000.
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Amb el canvi de segle, torna a les aules. Continua treballant a l’hospital i inicia la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural a la
Universitat Autònoma. Afirma que la infermeria, com la medicina, està molt especialitzada i que en la pràctica sanitària calen també
aproximacions globals de la persona.
El juliol del 2011 va presentar els resultats de
la seva investigació Corazones de papel, que
el van fer mereixedor del títol de doctor en
Antropologia amb la màxima qualificació per
unanimitat de tots els membres del tribunal.
El doctor Jaume Llopis diu que aquest ha estat el primer estiu en molts anys que ha fet el
mandra.

AC.- ...i la resposta va ser que sí.
JLL.- “Endavant, ens interessa!”, em van dir. No
imaginava que tindria tantes facilitats, sobretot per
part de les famílies. Me n’ha quedat un record que
costarà d’esborrar. Això em va donar l’oportunitat
d’investigar si canviava la xarxa de relacions amb el
temps, i com canviava. Els resultats prometien ser
més interessants.
AC.- ...i ho han estat?
JLL.- Penso que sí.

On trobem suport? On el busquem?
En Jaume Llopis ens explica que una xarxa és un
grup de relacions on hi ha parents de sang, parents
de la parella, amistats, veïns... En aquest treball,

per a cada cas es tenien en compte unes trenta
persones amb noms, cognoms, la relació que tenien amb la persona i també amb els altres membres de la xarxa.
JLL.- Volia saber a quin membre o membres de la
xarxa la persona buscava i demanava tres coses: informació sobre la malaltia, suport emocional en els
moments difícils i suport material.
AC.- Sembla fàcil d’encertar...
JLL.- Sí, però surten coses que no t’esperes. Per exemple, on busques o trobes el suport d’informació, tu?
AC.- Diria que... Bé, segur que...
JLL.- La informació es busca sobretot en el personal
sanitari, i sí, també en les associacions. I aquí hem
trobat un fenomen que no esperàvem: les famílies
incorporen metges i infermeres en la seva xarxa de
relacions. No és que en sàpiguen el nom... va més
enllà: en tenen el telèfon, fins i tot el mòbil personal, i
truquen si ho necessiten. Això s’està donant! Malgrat
que es parla malament de l’estructura sanitària, no
es parla malament de les persones que hi treballen.
AC.- Quina valoració en fa?
JLL.- Mostra que el personal sanitari s’hi implica.
AC.- On trobem l’afecte?
JLL.- L’afecte es busca preferentment en la parella
i després en la família, la consanguínia: pares, germans, però no en la família de la parella.
D’altra banda, si ho comparem amb altres treballs, es
posen de relleu qüestions culturals. A Sud-amèrica
hi ha molta presència dels veïns en les xarxes de relacions; en el nostre entorn, no. Puntualment, apareix algun veí o veïna, o un company de feina, com
a suport de tipus material: des de deixar-nos diners
fins a poder-los deixar el germà perquè el vigili, per
exemple, però no com a persona amb qui s’informen
o troben suport emocional.
Però, què passa amb aquesta xarxa en el temps?
Com evoluciona?
AC.- Com hauria d’evolucionar?
JLL.- S’espera que la xarxa es normalitzi i s’esborri
el rastre de les persones relacionades exclusivament
amb la malaltia. Si es mantenen, pot ser un indici que
el procés no està tancat.
AC.- En el cas de les cardiopaties congènites, es pot
parlar de tancar un procés?
JLL.- A Corazones de Papel parlo del camí vivencial
d’aquestes famílies. És la història de cada família, de
com afronta el fet de viure amb una cardiopatia congènita. El que fem és estudiar les xarxes de relacions
en moments crítics significatius, però és cert que els
infants creixen i sorgeixen nous reptes.
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Una conversa amb...

Així que es tanquen processos, sí, i se n’obren d’altres.

“Gent com nosaltres”

AC.- Quin diria que és el moment vivencial més crític?

AC.- Parlem també de les associacions. Com valoren
afectats i famílies les associacions?

JLL.- La primera notícia de la cardiopatia és un gran
impacte, la gran patacada, però el moment de més
angoixa és l’operació, “Quan el veus marxar cap al
quiròfan i tu et quedes allà”, algú deia.
Avui acceptem que quan s’ha d’operar un infant se
l’ha de preparar psicològicament: en diem psicoprofilaxi. Es podria pensar també algun protocol, una acció psicològica preventiva, cap als pares.
AC.- L’AACIC va editar fa uns anys el llibre l’Operació
de Cor del Jan...
JLL.- Ho sé. El llibre compleix aquest doble objectiu.
Ajuda a familiaritzar l’infant amb el que es trobarà a
l’hospital: el quiròfan, les persones que l’atendran... ,
i al final se suggereixen activitats.
El miren plegats pares i fills, i aquesta interacció és
molt positiva. Cal atendre aquest aspecte. I vull destacar també les Colònies.
AC.- És un moment crític?
JLL.- És un moment que es detecta com a clau. En
antropologia parlem de rituals de pas. I les colònies
ho són. Abans d’anar-hi, els pares veuen el nen o
la nena d’una manera, i quan en tornen, això canvia. El que diuen els pares és: “s’ha fet gran”, “ara
tant li fa si li veuen la cicatriu, ja li ha vist tothom”,
“es fa el llit” o “recull els plats de taula”. Això és
molt important, perquè sabem molt bé que la forma
d’entendre la malaltia pels pares és com una vacuna
que es transmet als fills. Els pares angoixats fan fills
angoixats.
AC.- Tots aquests coneixements, el camí vivencial
de la malaltia, la xarxa de relacions, com ens poden
ser útils?

JLL.- Jo hi veig dues aplicacions. Sabent en quin moment
es troba una persona, podem
intuir el tipus de xarxa que farà
servir i actuar amb més eficiència. Però també funciona
a l’inrevés: analitzant la xarxa
de relacions de la persona,
podem deduir en quin moment
es troba la persona.
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JLL.- Es valora que no hi hagi burocràcia, i també
que no costin gaires diners, però l’essencial en moments crítics és que hi trobem “gent com nosaltres”.
Necessitem parlar, explicar. Ara bé, ho hem de fer
entre iguals. Algú que pateix per una malaltia i que
parla amb algú sa no ho fa en igualtat de condicions.
Les associacions reforcen i amplien la xarxa de relacions personals. Aquest és sovint el seu fonament.
Això, però, no vol dir que s’hagin de crear dependències.

Trobada 2011, les relacions personals
Com cada any, a la primavera, els socis i sòcies de l’AACIC-CorAvant ens reunim en el que anomenem la Trobada.
L’esdeveniment té una part institucional en què es debat i s’aprova la gestió de l’entitat, però la jornada es
complementa amb altres activitats. Enguany, el fil conductor de la Trobada han estat les relacions humanes...
(i amb els animals!). A més, es presentaven algunes novetats en el format de la Trobada. Per cert, les “cites
ràpides” van funcionar estupendament! Us en mostrem alguns moments.

AC.- A què es refereix per dependències?
JLL.- El que s’espera de les associacions, o d’entitats
com la vostra, és que apareguin en la xarxa de relacions en un moment i després desapareguin. Si
la família ho necessita, ja tornaran. El fi no és tenir
adeptes. S’ofereixen serveis i el desitjable és que les
persones siguin autònomes al més aviat possible.
Una altra cosa és que després les persones vulguin
implicar-s’hi, però ja d’una altra manera.
AC.- Quins altres punts creu que haurien de tenir presents les associacions?
JLL.- Hem parlat del camí vivencial, oi? Les associacions han de saber donar respostes als moments crítics d’aquest camí. Una noia segur que es pregunta
en algun moment: “I si vull ser mare?”, o a l’hora de
decidir un futur professional.
AC.- L’ACCIC-CorAvant va iniciar un debat en la
preparació del Pla Estratègic que es va presentar
l’any passat i en el qual es va decidir que calia
atendre les famílies amb fills amb cardiopatia, però
també s’havien de donar respostes a persones
adultes amb cardiopatia congènita. Com valora la
decisió?

La Trobada es va celebrar el 7 de maig del 2011
a l’Espai Martí Codolar de Barcelona, un centre
amb diverses dependències, espaiós, amb un
jardí acollidor i ben comunicat. Pel fet de trobarse prop de l’Hospital Vall d’Hebron, que molts
dels que viviu fora de Barcelona coneixeu, va ser
fàcil arribar-hi.

Les relacions humanes, de família, amb les
amistats, amb la parella, les relacions a la
feina... van ser l’eix de la Trobada. Només
arribar ens van proposar un joc, una dinàmica
de grup. La dinàmica va ser el pròleg del
debat de les famílies.

La gerent i altres responsables de l’equip tècnic de
l’entitat van presentar el balanç dels programes,
serveis i activitats del curs anual que es tancava
i les propostes per al nou període. Malgrat les
restriccions en el finançament a les entitats del
tercer sector, l’AACIC-CorAvant es proposa dur a
terme iniciatives noves de captació de fons.

Aquest any s’han organitzat en la mateixa jornada
dos programes específics d’activitats: un per
a les famílies i un altre per als afectats, amb
algunes propostes comunes. Amb aquest canvi
de format respecte a edicions anteriors es volien
oferir propostes atractives a dos col·lectius amb
interessos comuns, però també diferenciats.

JLL.- És una evolució natural. Afortunadament, els infants es fan grans. Conec una dona amb cardiopatia
congènita que té la meva edat, i no sóc jove. Ha estat
interessant observar l’AACIC des de dintre. T’adones
de com ha evolucionat.
AC.- Continuarà estudiant xarxes?
JLL.- Segur que sí. Xarxes de relacions en l’àmbit de
la salut mental. El coneixement dels patrons i models
de xarxes socials ens pot ajudar a planificar recursos
i programes d’atenció que milloraran la vida de les
persones.
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Un noi explica que el negoci on treballava va tancar perquè no hi havia prou feina. D’avui per demà et veus
obligat a buscar una altra feina. Dubtes, però te’n surts. Trobes una altra cosa que no havies fet mai. Un altre
diu que està estudiant i que li agradaria dedicar-se al que ha estudiat. Diu que ho intentarà. Els joves van tractar
l’accés al món del treball. S’insisteix en els avantatges de planificar la vida laboral.

Llista d’espera, hi havia, per assistir al taller amb gossos de la Paula Calvo i les seves companyes, educadores
de gossos. El taller s’anunciava així: “La mascota com a facilitadora de les relacions humanes”. La Paula, que
és especialista en comportament d’animals, ens va ensenyar com comunicar-nos amb un gos. Si aprenen a
comunicar-nos amb un gos, també serem capaços d’aprendre a comunicar-nos millor amb les persones del
nostre entorn. En la secció “Convidem...”, la Paula Calvo ens diu que estudia els animals per comprendre les
persones. En acabar, més d’un i més d’una deien: “Papa, mama, vull un gos”. I el papa i la mama responien:
“Però l’hauràs de treure a passejar cada dia!”.

Com desencallar una relació que no funciona?
Els psicòlegs fan servir el teatre, les representacions, com una tècnica per expressar i resoldre conflictes. El
joc “Belluguem-nos per les relacions”, que vam fer el dia de la Trobada, és una d’aquestes tècniques. Vols
jugar-hi? Hi pots jugar després d’un dinar en família o en una sortida amb amics. S’hi juga en grups de tres
persones. T’expliquem com.

El programa de les famílies proposava un debat
sobre les relacions humanes. Es va fer evident
l’important que havia estat el fet de compartir
experiències amb altres persones que passaven
pel mateix, especialment en els moments més
difícils. Les intervencions eren obertes. Tothom
estava convidat a dir-hi la seva. Es va parlar
d’alts i baixos, de relacions complexes... i hi va
haver un acord comú: cal fer l’esforç d’obrir-se
als altres. En el que és important, recompensa.
Aquesta última frase no l’entenc gaire...

Semblava que no hi fossin, però hi eren. Els més
menuts van estar ben entretinguts tot el dia. Un
grup de voluntaris de l’Escola Mare de Déu dels
Àngels de Barcelona els va fer jugar tot el matí.
Havent dinat, van poder fer altres activitats que
els havien preparat els alumnes de pràctiques de
la Facultat de Pedagogia de la UB.
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Primer pas.
Ja ho hem dit. Heu de ser tres persones. Decidiu qui dels tres farà la consulta. Per exemple, en aquesta primera ronda comences tu. Pensa en una relació teva conflictiva, o dolorosa. No n’has d’explicar res als teus
companys de joc. Això és important. No els en donis cap pista. Per començar, s’han de posar l’un davant de
l’altre, mirant-se, a una distància normal, còmoda, ni gaire a prop ni gaire lluny. Bé. I ara, tria quin dels teus dos
companys et representa a tu i quin la persona amb qui tens el conflicte. Ho has decidit? Ells no han de saber
quin d’aquests dos papers representen. Si ho sabessin podrien manipular el joc, amb molt bona intenció,
potser, però no funcionaria. Ja està tot a punt. Continuem.

El programa anunciava “Cites ràpides”. A
la sala hi havia tres grups de joves. Davant
de cada grup, cadires buides. T’acostaves
a un grup, seies i durant quinze minuts,
només quinze, els podies fer les preguntes
que et vinguessin de gust. Un grup responia
preguntes sobre les relacions amb la família.
Un altre sobre les amistats i la parella. L’altre,
sobre el món laboral i el fet d’independitzarse de la família. Passats els quinze minuts,
canviaves de grup. Una mare va preguntar a
un jove què pensava dels seus pares quan li
deien que fes o no fes una cosa: et queia la
bava escoltant la sinceritat de les respostes.

Segon pas.
Decideix ara qui mouràs primer. D’això tracta el joc. Has de moure els teus dos companys i posar-los en la
posició que expressi el sentiment que et produeix la relació. Al principi et pot resultar estrany. Potser penses
que no saps com fer-ho... Au, que no costa tant! Suposem que has decidit moure primer el company que et
representa a tu. Com et sents respecte a la relació: distant? Per sota de...? Agafa’l i mou-lo. Parla el mínim,
per no dir gens, fins que creguis que la seva postura representa el teu estat d’ànim. El tens col·locat? Doncs
que no es mogui.
I ara vés a buscar l’altre, el company o companya que representa la persona amb qui tens la relació difícil. Fes
el mateix. Agafa’l i situa’l en el lloc i la postura que expressen el sentiment que et produeix.
Acabes de construir dues estàtues que són el reflex de la relació que vols resoldre.
I ara trobem-hi la resposta.
Tercer pas.
Tu ja has acabat. Enretira’t. Posa’t en un racó. Mira-te’l bé. Ara els toca a ells. Què han de fer? Quan els facis
el senyal (quan diguis “endavant” o “ja us podeu moure”), els teus companys de joc podran canviar de lloc i
de postura.
Deixa que es guiïn per la intuïció i quan hagin trobat la nova posició que s’aturin. És un joc, sí, però el joc no
s’ha acabat. Fixa’t com estan ara. Com està el company que et representa a tu respecta a l’altre? Para-hi
atenció, perquè aquesta és l’actitud que pots provar de prendre per resoldre el conflicte de la relació.
T’ha sorprès? Ja ho comprovaràs. És un joc, sí, però no és broma.
Mira-te’l bé? El racó? No s’entén... Mira-te’ls bé, potser?
Acceptes el repte? Vint-i-un dies, només.
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Qui és la Paula Calvo?
La Paula és bioquímica i màster d’Etologia Clínica Aplicada. És membre fundadora de l’Institut d’Etologia
Clínica Ethogroup. A més, pertany al grup d’Etologia
Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona,
impulsat des del Departament de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la UAB, que enguany ha aconseguit posar en marxa la càtedra Fundación Affinity Animales de Compañía como Fuente de Salut. Els animals
en societat és el tema de recerca.

Animals per a teràpia
Enguany l’AACIC-CorAvant ha organitzat per primera
vegada unes colònies terapèutiques. Els nois i noies
de les colònies han anat a una hípica. Hem preguntat
a la Paula Calvo què en pensa.
PC: - És un tema molt popular, la teràpia amb animals. A Catalunya hi ha hagut una eclosió d’entitats
que s’hi estan dedicant, tot i que en sabem ben poca
cosa, de la seva eficàcia. Sabem que es produeixen
canvis, però quins? No tenim dades que demostrin
que aquestes teràpies funcionen. Dades científiques,
em refereixo. Recollides amb rigor i significatives. Ni
aquí ni a fora, pràcticament.

Vols ser educador/a de gossos?
Per què no? Avui l’educació canina és una formació
no reglada. S’està regulant. És molt probable que
acabi com a grau de Formació Professional. Actualment, moltes educadores canines som dones. Eduquem gossos que pesen més que nosaltres i ens en
sortim, ja que no cal gran força física. Tot el que cal
és conèixer com actua un gos, com és, comprendre’l
i aconseguir que el propietari també el conegui. Quan
coneixes un gos, quan saps com és no li tens por.

JP: - Però fa molt temps que es fan servir animals per
a ajudar invidents...
PC: - Aquest és un altre tema. Els gossos pigall són
animals d’assistència. També fem servir gossos que
ajuden a persones amb discapacitats físiques. L’ús
del gos d’assistència i de servei està regulat, però no
l’animal de teràpia.
JP: - És una activitat il·legal?

“Estudio els animals per
comprendre els humans”
“Els gossos temen Messi i el Barça”, ens revela la Paula Calvo. En la Trobada 2011, va conduir un taller sobre
com educar els gossos que va superar totes les expectatives. És especialista en comportament d’animals i diu
que els estudia perquè això l’ajuda a conèixer com som
les persones i com és la societat.
Jaume Piqué: - Oi que hi ha gossos que s’assemblen
als seus amos?
Paula Calvo: (Somriu) -Pensa que l’animal té tot el dia per
fixar-se en què fa la persona que és la seva referència. Viu
i respira el mateix entorn. És normal que hi hagi comportaments semblants. Els animals de companyia es consideren un bon model per als problemes de comportament en
societat. Viuen en el mateix entorn de les persones i tenen
una vida social molt semblant a la nostra.
JP: - M’estàs dient que estudiant els animals...
PC: - Sí, estudio els animals per comprendre els humans. Els animals de companyia ens poden ajudar a
entendre alguna cosa més del comportament humà.
Per això, des de la psiquiatria s’aposta per aquests estudis. Les rates de laboratori ens queden curtes!
JP: - Es revenja perquè s’ha quedat sol?
PC: - No és això. Té un atac d’angoixa. Des de
l’etologia clínica, per exemple, estem trobant que cada
vegada hi ha més animals amb problemes de comportament: comportaments compulsius, gossos que
s’autolesionen, aquell gos que no sap estar sol i destrossa la casa... Per què es produeix això?, ho hem
d’estudiar. Com la síndrome de Noè, per exemple.
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JP: - Noè és el personatge bíblic? El que va agafar una
parella d’animals de cada espècie i els va ficar en una
barca...

PC: - No és il·legal. És alegal.

PC: – D’aquest Noè, parlem. Hi ha gent que té una dèria
especial per alimentar colònies d’animals: gats, coloms... Hi ha qui viu amb molts animals i els té en bones
condicions, no és cap problema, però es donen casos
en què ni els animals ni la persona viuen en condicions.
D’això en diem la síndrome de Noè. Els ajuntaments reben denuncies i és un tema que preocupa. Ens hem reunit amb la Diputació de Barcelona per fer-ne un primer
estudi epidemiològic, és a dir, intentar esbrinar quants
casos hi ha.

PC: - Bé, coneixem experiències de gossos en centres geriàtrics. La gent té poca motivació per fer coses, com anar a passejar, però si els dius de sortir
amb el gos ho fan, i contents, pel gos. És un focus de
motivació espectacular! El cavall és una altra de les
estrelles de les teràpies amb animals. La hipoteràpia
dóna molt bons resultats en teràpies físiques. Això sí
que està demostrat.

Odien el Barça, els gossos?
La Paula Calvo ens diu que darrerament han detectat
que els gossos han empitjorat en la seva fòbia als petards. Ho han estudiat. Però, qui en té la culpa? Ella respon que el Barça! La Paula i el seu cap, l’etòleg Jaume
Fatjó, ho tenen ben estudiat.
PC: - Abans, els petards es concentraven en una època
determinada. Ara els petards comencen al març, quan
el Barça comença a guanyar copes i campionats, i no
paren! Si abans havien de superar una setmana de petards, la de Sant Joan, ara han de superar mesos. I cada
vegada és pitjor!
JP: - O sigui, que senten a dir “Messi” i els gossos
fugen?
PC: - Si fa no fa. El que hem detectat és que alguns
gossos anticipen el partit de futbol. El gos veu una situació: pizza, cervesa, tele... i pensa: “Avui hi haurà soroll!”, i s’angoixa: comença a salivar en excés, es mostra nerviós, grata la porta, demana atenció, vol fugir...

JP: - Creus que és útil.

JP: - Així, què diries que cal fer?
PC: - Estudiar-ho! Cal crear uns protocols sobre com
treballar de forma eficient. Des de la Universitat, nosaltres els podem donar suport a través de la recerca.
Perquè un metge proposi una teràpia amb animals
com a alternativa de tractament hi ha d’haver un rigor
científic que ho validi. Ens cal conèixer moltes coses
per oferir respostes efectives.

PC: - L’animal pateix. El maltractament als animals
no és acceptable per qüestions culturals. Les persones creixem i madurem. Hi ha actituds que no podem
acceptar.
JP: - Un gos a casa pot ser bo per...
PC: - El gos, o el gat, pot reforçar l’autonomia personal. El noi i la noia que tenen cura d’un animal
estan dient als pares: ‘Sóc responsable, em faig
càrrec de les coses’. És positiu, i també per a joves a qui els pares han estat molt a sobre per una
malaltia crònica.
JP: - Molt pares no ho veuen clar, això que el nen
tingui un gat o un gos.
PC: - I un conill? A la Gran Bretanya estan considerats animals de companyia. Són molt sociables. En
moltes coses s’assemblen als gossos, però no l’has
de passejar. Però s’estressen molt. Són delicats i hi
hem d’anar amb compte.

La Paula ens diu que en una
enquesta en què es preguntava amb qui viuries en una
illa deserta, la majoria de la
gent preferia un animal de
companyia que una persona. Li comento que potser
és perquè l’animal no discuteix i ella respon:
“Un animal no et jutja. El gos
et mira, i tant li fa si ets dona,
home, lleig, maco o tens alguna discapacitat. Per això
hi establim unes relacions
afectives tan profundes.”

Acceptem conill com
a animal de companyia?
JP: - Estem parlant que els animals ens poden ajudar
a viure millor i hi ha gent que els maltracta...
PC: - Els criminalistes, als Estats Units, ho tenen molt
clar. Qui maltracta animals també maltracta persones.
Es considera un comportament psicòtic. Els infants que
maltracten els animals mereixen atenció. Pot ser una
conducta puntual, però s’ha de vigilar. És un indici.
JP: - I de les curses de braus, o les baralles de galls,
en altres indrets, què en penses?
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Carta de la Marga i l’Ivan
pares d’en Marc Díaz

Carta de la Carmen
Folgar Loureiro

Primerament, ens volem presentar. Som la Marga i
l’Ivan, pares d’en Marc Díaz, nascut el 16 de desembre del 2009 a la Mútua de Terrassa.
Poques hores després de néixer, el Marc va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
diagnosticat de TGA. En aquell moment començava
l’experiència més complicada que havíem viscut fins
aleshores. Rosana, recordo el suport que em vas donar just l’endemà, el 17 de desembre, a la UCI de
nounats de l’HSJD, un lloc nou per a mi, amb una
realitat gens agradable d’acceptar com a pare: la
meva dona ingressada a Terrassa, una mare separada del seu primer fill, molt malalt, adolorida pel part,
cansada, trista... i el nostre petit, tan esperat, lluitant
per la seva vida al llitet número 13. Estava sol i tenia
un munt de preguntes sense cap resposta, fins que
em vas venir a veure.
Recordem aquella època com la més trista de les
nostres vides. Cada dia plovia, cada dia marxàvem
cap a Terrassa amb el cor encongit i sentint-nos culpables per anar a dormir a casa i deixar el nostre petit
Marc a l’hospital dormint solet, pobret!, i moltes altres
coses més que ens feien sentir súper culpables de la
nostra actitud cap a ell.
El dia 30 de desembre, només 14 dies després de
néixer, van operar el nostre peque i tot va anar com
una seda. Ara, és un vailet eixerit i moooolt simpàtic!
El que més ens agrada d’ell és que és un nen súper
agraït, no sé si tots els nens que passen per aquest
tràngol són agraïts, però el nostre ho és.
També volem donar les gràcies a l’hospital Sant Joan
de Déu, a pediatres, infermeres, auxiliars i a tothom,
per la manera tan impecable que ens van tractar, per
la gran professionalitat i tendresa amb què tracten

“els seus nens”. I a l’Obra Social de la Caixa. Gràcies a la seva bona gestió, en Marc va rebre la visita
dels Reis Mags i el seu regalet de Reis mentre estava
ingressat a l’hospital. No tots els nens poden ser visitats pels Reis…
Divendres vaig estar llegint el teu escrit al butlletí i
vaig recordar el suport que em vas donar aquell dia
que ens vam conèixer. Quan jo encara no tenia clar el
que estava passant, les teves paraules em van ajudar.
També et volem agrair el dia que ens vas venir a veure
a l’habitació, just quan en Marc ja estava a punt de
rebre l’alta mèdica i vas animar la Marga. Va ser llavors quan vam decidir fer-nos socis de l’AACIC i participar d’aquesta GRAN ENTITAT que, d’una manera
desinteressada, està fent tan bé a tants nens i nenes
amb cardiopatia congènita i a les seves famílies.
T’enviem una foto de l’abans i el després...
Amb aquesta carta només volíem agrair-te l’ajut moral que ens vas donar durant l’estada a l’HSJD.
Gràcies de nou i ànims amb la feina que esteu fent, tu
i la resta de l’equip de l’AACIC.
Una salutació d’una mare i un pare molt agraïts amb
la vostra tasca.
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El próximo día 20 de enero hará 45 años que me
intervinieron de una cardiopatía congénita (Tetralogía de Fallot). Desde que tuve uso de razón y la
tuve desde muy pequeña, me veía una niña distinta, totalmente azul, no podía caminar, siempre iba
en cuclillas, no sabía sentarme, He llorado y sufrido mucho, tanto física como psicológicamente, entonces no era como ahora, recuerdo que los conocidos me miraban y preguntaban si todavía no me
había muerto. En aquella época había muy poca
información, todo era muy rudimentario y tampoco
se atrevían a operarme.
No pude ir al colegio pero tuve la suerte que mi padre era maestro y tenía la escuela en casa. Aunque
cada tres o cuatro años lo trasladaban de escuela,
y yo lo pasaba muy mal en cada traslado, siempre contando lo mismo, siempre oyendo lo mismo
“¿qué le pasa a la hija del maestro?, Poco a poco
aprendí a explicar lo que me sucedía yo misma a
las niñas y, una vez lo sabían, ya no tenían reparos
en jugar conmigo. Cuando ya estaba adaptada,
me querían, aceptaban y yo estaba encantada,
volvía un nuevo traslado. A pesar de todo, he sido
una niña feliz y muy querida,

viéndonos y pasados unos días le dije que todavía
no podía exponerme al frío porque estaba convaleciente de una operación y le conté mi historia.
Entonces él me dijo: -Ahora, caigo, eres la niña de
la que yo un día me aparté en el tranvía. Hoy, ese
chico, es mi marido.”
Bueno os diré que desde que me operaron, hace
45 años, hice y hago una vida normal, salir de noche, bailar, no he fumado ni tomo alcohol, hago mis
revisiones y me cuido, quizás ahora más porque
los años no pasan en balde. He tenido 2 hijos, con
embarazos y partos normales y soy abuela de unas
gemelas de 6 años. Mi único problema ha sido alguna taquicardia, pero me lo van solucionando.
Dentro de poco me van a cambiar una válvula, la
mía se ha deteriorado. Soy muy optimista y pienso
seguir adelante como hasta ahora. Todavía hoy, he
salido a caminar una hora y media.
Os animo a todos los que estéis pasando una situación como la mía, que luchéis, poned mucha
fuerza de voluntad y pensad en positivo.
Un abrazo a todos
Carmen Folgar Loureiro

Dejádme que os explique una anécdota muy significativa con final feliz: “Un día me subí al tranvía
(hoy ya no existe) con mi madre y un chico al verme, se apartó, por si tenía algo contagioso. Con 19
años me operaron y a los 7 meses volví a coincidir
con el chico del tranvía, sin reconocernos. Yo volvía de una fiesta y él empezó a hablarme, seguimos
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Des del cor

“Domo arigato gozaimasu”
vol dir moltíssimes gràcies en japonès.
“Un cor ple d’estrelles és un homenatge a tantes persones que a partir d’aquell moment m’han ensenyat a estimar, però, per sobre de tot, a la bona gent que es lliura als altres, que dóna el millor de si
mateixa a pesar del dolor, l’adversitat, el sofriment i la crisi. Aquestes persones són llums, estrelles en
el camí de la nostra vida”.
Això és el que escriu l’Àlex Rovira al pròleg del llibre Un cor ple d’estrelles. Parla del juliol del 2005,
el dia que va néixer la seva filla Mariona, amb una cardiopatia congènita. Vam recomanar aquest llibre
en el darrer Butlletí, el número 17. Li hem demanat si en podríem reproduir uns fragments, tot i saber
que serà difícil copsar l’efecte -la sinceritat i l’emoció- d’aquest text. (“Domo arigato gozaimasu” vol dir
moltíssimes gràcies en japonès.)
“La meva filla Mariona va néixer amb un greu problema al cor. Mai no oblidaré les paraules del metge
a l’Hospital Sant Joan de Déu després d’un primer diagnòstic: ”No sabem si la teva filla viurà...”. Eren
les tres de la matinada del dimarts 26 de juliol de 2005, amb prou feines una hora després que la petita
sortís del ventre de la seva mare.
El 25 de juliol havia d’iniciar un viatge al Japó que duraria cinc dies. Els esdeveniments ho van impedir.
Vaig escriure un correu electrònic a Naomi Saito, la meva editora al Japó, en què la informava que,
òbviament, en estar d’aquesta manera la nostra filla havia de cancel·lar la presentació d’Els Set Poders
al país nipó, que amb tanta tendresa i entusiasme havia acollit La Bona Sort.
Vam estar prop de quatre setmanes a l’hospital, les dues primeres amb la Mariona connectada a
nombroses màquines que l’assistien per viure, que drenaven l’aigua del seu cos, que l’alimentaven,
l’ajudaven a respirar i a controlar els batecs del cor. Vaig veure el sofriment d’altres pares i mares amb
els seus nadons lluitant entre la vida i la mort.
Aquell temps, des del 26 de juliol fins a finals del mes d’agost, la meva vida es va limitar a una suma de
viatges d’anada i tornada a l’hospital i a casa de la meva cunyada, que generosament ens va brindar
la seva llar, on anàvem a recuperar forces.
Recordo el ritual de veure els nostres fills, cada tres hores, de dia i de nit. Ens rentàvem les mans i els
braços amb cura i ens posàvem el barret, la bata i els protectors de les sabates d’un color verd que tinc
gravat a la memòria. L’olor d’aquell espai, les infermeres, els metges i les visites, el xiulet de les màquines.
Però sobretot recordo aquells cossos petits, fràgils i preciosos, debatent-se entre la vida i la mort.

Des del cor

ha llegit el teu llibre La brúixola interior. Sempre ens has transmès força i coratge. I per aquest motiu
t’estem profundament agraïts.
Aquest osset que teniu a les vostres mans ha estat fet amb trossos de peces de roba que la Kokoro,
la nostra filla, va vestir en néixer durant la seva llarga estada a l’hospital. Van ser regal d’un metge, que
ens va dir que li sabia greu veure que sempre duia la mateixa roba, els vestits blancs amb els quals es
vesteix els nadons acabats de néixer.
La Kokoro va ser la primera nena al Japó que va néixer amb una malaltia estranya. Però va sobreviure a
aquesta difícil circumstància. I jo sé que la força i el poder de la Kokoro encara romanen a la roba que
la va abrigar i amb els retalls de la qual hem creat aquest petit osset. L’hem cosit la Kokoro, la Sara i jo
mateixa. També el meu marit ens hi ha ajudat. El trèvol de quatre fulles el van trobar les meves filles. La
vostra petita està lluitant per viure. Preguem perquè es guareixi com més aviat millor. Atsuko Suzuki,
mare de la Kokoro.
“No per casualitat, Kokoro en japonès es pot
traduir com ‘cor’ o ‘ànima’. Aquest nom reflectia
clarament l’ésser d’aquella noia de mirada serena i profunda. El destí ens havia unit i la generositat de la Kokoro, de la seva germana Sara i
dels seus pares s’havia traduït en un petit osset
de drap cosit amb retalls dels vestits que la petita Kokoro havia dut posats en els seus primers
dies de vida. Tot plegat gràcies a la generositat
d’un metge que va voler donar esperança, a través del color dels vestits del nadó, a uns pares
davant una situació d’enorme dolor i incertesa.”
(L’osset fet amb retalls de pijames de la petita
Kodoro, el té la Mariona a la seva habitació.)
“Des del Japó amb amor”
Pròleg d’Un cor ple d estrelles
Àlex Rovira i Francesc Miralles
Ed. Ara Llibres. Badalona, 2010.

Després de dues setmanes crítiques, la salut de la Mariona va fer un gir sobtat i va començar a
recuperar-se. Quan va rebre l’alta, vam tornar per fi a casa. Recordo que vaig obrir l’ordinador després
d’un mes de tenir-lo apagat i van entrar centenars de correus electrònics, que vaig anar repassant en
una lectura ràpida fins que em vaig aturar en un que em va cridar l’atenció. Provenia del Japó. El signava la Naomi Saito. L’editora hi annexava centenars de mostres de suport per la salut de la Mariona
recollides al Japó.
Pocs dies després van trucar a la porta de casa. La Mariona evolucionava bé, i malgrat algun ensurt,
anava guanyant pes. Quan vaig obrir la porta, un missatger em va lliurar una capsa. En l’interior, hi
vaig trobar un osset de roba teixit amb retalls de diferents estampats, textures i colors que sostenia
un trèvol de quatre fulles entre les mans. Era un osset que no arribava a quinze centímetres d’alçada,
i era evident que l’havia cosit una mà amorosa i experta, perquè era impecable, original i molt bell. A
un costat, hi havia un sobre. El vaig obrir:
Estimats Àlex i Mònica:
«És un nen o una nena?», ens preguntàvem sobre el vostre nadó. Sentim una gran tristor pel que esteu vivint, perquè també la nostra petita Kokoro va néixer amb una malaltia rara. Tota la meva família
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Infants i joves exclosos
de l’exercici físic?
Parlem-ne
L’activitat física, l’exercici, practicar un esport amb cardiopatia congènita, és un motiu recurrent de preocupació.
Ho és entre pares i fills, entre infants i joves, i també a les escoles, entre el professorat.
L’estiu passat, la Revista Española de Cardiología (REC) es feia ressò de l’estudi d’un equip català d’investigadors
titulat “Prova d’esforç amb funció cardiopulmonar en nens operats de cardiopatia congènita. Recomanacions
d’exercici físic en l’àmbit escolar”. Els resultats són significatius. El nombre d’infants sense limitacions físiques
per a l’exercici físic tant en l’àmbit escolar com extraescolar va augmentar sensiblement. També es va detectar
una tendència semblant entre els joves que feien exercici físic moderat o poc intens.
El Dr. Serra i la Dra. Doñate, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, tenien el convenciment que els
barems de les guies de referència, basats en el tipus
de cardiopatia i l’exploració del jove en repòs, eren
una estimació insuficient per determinar la capacitat real per a l’exercici físic d’aquests joves. En què
basaven aquest convenciment? En el coneixement
científic i en la seva pròpia pràctica mèdica. El coneixement científic avui ens diu que la capacitat
d’esforç és un factor important en la capacitat per
a l’exercici físic. Les proves en repòs no inclouen
aquesta informació, que només es pot obtenir amb
tècniques d’exploració dinàmica, com la prova d’esforç. L’equip que ha conduït la investigació que us
presentem en tenia experiència.
En l’estudi van participar cent vuit nois i noies amb
cardiopatia congènita procedents dels dos hospitals
de referència a Catalunya (Sant Joan de Déu i Hospital de la Vall d’Hebrón). Els joves tenien entre set
i tretze anys i en el moment de la investigació estaven capacitats per fer exercici físic. Per dur a terme
la investigació hi van col·laborar també especialistes
de cadascun dels hospitals .Cadascun dels joves,
amb la col·laboració dels seus pares i en presència
d’un metge de l’equip, va emplenar un qüestionari
on es detallaven informacions rellevants: quina era
la seva cardiopatia de base, la cirurgia a què havia
estat sotmès i l’estat actual de la seva cardiopatia.
També s’hi anotava el nivell de pràctica d’exercici
habitual del nen o la nena i les seves preferències
per una modalitat d’exercici. Tot seguit, el jove duia
a terme una prova d’esforç ergoespiromètrica , és
a dir, a més de monitoritzar el cor amb un electrocardiograma i controlar-ne la pressió arterial, també
s’analitzaven els gasos que els joves expiraven durant la prova.
La sensació de cansament sol ser força subjectiva,
especialment en infants i joves que fan poc exercici
físic. Sovint poden fer més esforç del que pensen.
L’observació del nen o la nena durant la prova i les
dades dels gasos expirats permeten determinar amb
criteris objectius si s’ha arribat a l’esgotament. Amb
els resultats de la prova d’esforç i la documentació
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clínica analitzada pels cardiòlegs que feien l’estudi
de es van establir unes recomanacions de pràctica
física per a cadascun dels joves.
La investigació destaca que en 59 infants de la investigació, amb lesions cianòtiques es va observar
que una reparació precoç i amb bons resultats de la
lesió del cor es traduïa en una millor capacitat funcional. A 48 d’aquests nens cianòtics se’ls va poder
recomanar un increment del nivell d’exercici.
Un any més tard, els investigadors van tornar a convocar trenta-cinc dels 108 joves que havien participat. El 62% d’aquest grup al qual s’havia ofert la
possibilitat d’incrementar l’exercici físic ho van fer.
Els que no ho van fer argumentaven que era a causa de la manca d’oportunitat o de motivació. Durant
l’estudi es va detectar un aspecte social important:
Els pares que van assistir a la prova constataven
que una bona part de les seves inquietuds no tenien
fonament i millorava la seva confiança.
La prova d’esforç és un mètode que determina la
capacitat que tenen els joves amb cardiopatia per
practicar exercici físic. La poden fer la majoria de
nens a partir dels cinc anys. Aporta informació addicional a la valoració clínica i a l’exploració física en
repòs. El resultat de la prova permet orientar amb
criteris més objectius el nivell d’intensitat en l’activitat física per optimitzar els beneficis de l’exercici i
reduir-ne els riscos, amb la qual cosa es poden evitar actituds innecessàries d’inhibició i desconfiança
al voltant de l’activitat física i la pràctica esportiva
entre alguns infants, joves, les seves famílies i els
professionals de l’educació física. Amb aquestes
dades interpretades, sempre, pel cardiòleg de referència es determina l’equilibri entre el que el nen és
capaç de fer i el que en la pràctica du a terme en
l’àmbit de l’exercici en general.
Al final de l’article publicat a la REC els investigadors. Agraeixen el suport de l’AACIC-CorAvant en la
selecció dels infants i joves participants en l’estudi.
Volem fer arribar aquest agraïment a tots els participants i a les seves famílies.

Van operar el cor del David,
abans de néixer
En l’edició digital del diari La Vanguardia vam trobar la història del David, explicada pel periodista Josep Corbella.
La notícia destacava que el David es trobava bé de salut.
Al David el van operar d’una malformació al cor a
la Maternitat Provincial-Hospital Infantil Sant Joan
de Déu, a Barcelona, quan encara era al ventre de
la seva mare. Li van detectar la malformació amb
una ecografia la setmana vint de gestació. El seu cor
menut patia una estenosi aòrtica crítica, un estrenyiment de la vàlvula que connecta el cor amb l’artèria aorta. Per aquesta vàlvula passa la sang plena
d’oxigen, que es bombeja per tot el cos. El pronòstic
que en feien els metges era molt poc favorable, però
hi havia una possibilitat: intervenir el cor en aquell
moment.
La intervenció, feta amb la tècnica de cateterisme
cardíac, va consistir a fer arribar “el globus” fins a la
vàlvula aòrtica mitjançant el catèter, que feia de guia
per alleujar l’estrenyiment (estenosi) de la vàlvula. Es
va fer servir un catèter amb globus, dels que s’utilitzen en les artèries coronàries en casos d’infarts de

persones adultes, ja que no se n’ha fet cap desenvolupament pensat per a la intervenció de fetus.
Ens va sorprendre saber que la intervenció -dirigida
pel Dr. Gratacós, cap de Cirurgia Prenatal, i el Dr.
José M. Caffarena, cap de Cirurgia Cardíaca de la
Corporació Sanitària Maternoinfantil Sant Joan de
Déu- va durar deu minuts. Sens dubte, aquests deu
minuts reals de la intervenció és la confluència del
treball de moltes persones, un equip extraordinari
d’especialistes.
No sempre tot és tan fàcil, i ja sabeu que pel que fa a
les cardiopaties congènites, cada cas és diferent. Dit
això, ha estat una bona notícia saber que el personal
mèdic no descansa per trobar solucions a casos com
el del David i molts d’altres. El petit David està en bones mans. El Dr. Carlos Mortera, un bon amic nostre,
segueix ara de prop l’evolució del seu cor.

Hem demanat al Dr. Carlos Mortera, membre del Comitè Científic de l’AACIC CorAvant, cinc minuts del seu
temps:
AC: Pensa que la solució emprada en el cas del David obre la porta a properes intervencions semblants o és
massa aviat per fer aquesta afirmació?
Dr. Carlos Mortera: La porta és oberta. Crec que avui, els hospitals altament especialitzats del nostre entorn,
com són l’Hospital Vall d’Hebron a Barcelona, l’Hospital 12 de Octubre de Madrid, o el nostre, estem explorant i posant en pràctica aquesta tècnica i d’altres amb solidesa de plantejaments i d’expectatives sobre els
resultats.
AC: Quins criteris feu servir per determinar la viabilitat d’aquestes intervencions?
Dr. Mortera: La intervenció se suggereix en circumstàncies molt ben seleccionades. En el cas del David es
donaven les condicions: una estenosi aòrtica en un fetus d’entre vint i vint-i-cinc setmanes de gestació, que
presentava signes d’afectació del múscul cardíac o altres vàlvules com a conseqüència de l’obstrucció.
AC: Quins serien els principals colls d’ampolla per al desenvolupament progressiu d’aquest tipus
d’intervencions?
Dr. Mortera: Un primer repte és de diagnòstic. Es requereix un gran desplegament de coneixements mèdics
en l’àrea de la diagnosi prenatal pel que fa al diagnòstic ecocardiogràfic de cardiopaties congènites per detectar amb precisió el moment de desenvolupament fetal i l’impacte de la cardiopatia. Hem de tenir present
que en la meitat de les cardiopaties fetals no s’estableix un diagnòstic prenatal(No sé què deu voler dir i jo l’ha
trauria).També es requereix coordinació de la xarxa de salut per transferir el pacient amb rapidesa a la unitat
especialitzada. Aquestes unitats han de disposar d’equips mèdics especialitzats en tècniques de cateterisme
cardiovascular, en cirurgia cardíaca i en tot l’entorn perinatal. A més, en el futur, aquell infant haurà de seguir
controls en una unitat de cardiologia pediàtrica.
Una vegada més, moltes gràcies, Dr. Mortera.
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El racó del voluntari

“I tu, donaries el teu cor?”
Els trasplantaments d’òrgans i de teixits van ser el
motiu triat pels responsables de La Marató de TV3 el
2011. Les cardiopaties congènites són, encara avui,
una de les causes principals de trasplantament en nadons menors d’un any. Cal dir, però, que els avenços
en cirurgia cardíaca, com bé sabeu, ofereixen avui
alternatives. El trasplantament, per tant, no és la primera opció terapèutica, però n’és una, i salva vides..
En el darrer any, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
de Barcelona s’han fet catorze trasplantaments de
cor pediàtrics. La xifra és significativa. Fa només dos
anys, no arribava a dos el nombre anual de trasplantaments de cor a menors. L’increment és el resultat
d’un procés llarg. L’any 2006 és una data significativa: es du a terme el primer trasplantament pediàtric
doble, de cor i pulmó, a un jove de 16 anys en aquest
hospital. Aquest tipus d’internacions requereixen
equips especialitzats en múltiples disciplines. També
impliquen establir xarxes eficients amb altres centres
així com entre els organismes que fan la intermediació entre pacients i donants, inversions en tecnologia
i incorporacions de persones noves quan calgui, amb
el compromís d’estar al corrent de qualsevol avenç.
Res d’això no és fàcil, però s’ha fet la feina. El programa “Insuficiència cardíaca i trasplantament de cor”
que coordina la Dra. Albert, i la recent incorporació a
l’Hospital Infantil Vall d’Hebron del Dr. Abella com a
cap de Cirurgia Cardíaca Pediàtrica han fet possible
que en un any aquest hospital hagi triplicat el nombre
de trasplantaments pediàtrics. Això és notícia. Una
bona notícia. El trasplantament de cor és una opció
terapèutica d’alt cost. A Catalunya està a l’abast de
tota la ciutadania, catalans i d’altres comunitats autònomes, a través del sistema públic de sanitat. La Marató de TV3 ens ha fet pensar uns dies en el valor de
la donació d’òrgans i de teixits. Nosaltres també pensem en les persones que transformen la generositat
de cada donant en una esperança de vida. N’hem
parlat amb el Dr.Girona, cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
i membre del Comitè Científic de l’AACIC-CorAvant.
AC: Diuen que fins al 2009, a Espanya s’havien dut
a terme 267 trasplantaments de cor pediàtrics. Com
hem de valorar la xifra?
Dr..G.: Molt positivament. Són persones a qui hem
pogut donar una oportunitat de viure. Segurament,
però, aquesta xifra és curta. Una de les principals
limitacions amb què ens trobem en els trasplantaments pediàtrics no té a veure amb qüestions de tècnica quirúrgica, sinó amb l’escassíssima quantitat de
donants d’aquesta edat. En aquest sentit, La Marató
de TV3 del 2011 va incidir en un tema clau.
AC: Com a pares, quan se’ns diu que han de trasplantar el cor a un fill o una filla, el primer que pensem
és que és massa petit, fràgil. Què els diu, vostè, als
pares i mares que mostren desconfiança cap al trasplantament?
Dr.G.: El trasplantament cardíac és l’última opció,
quan s’han acabat altres possibilitats de tractament
mèdic o quirúrgic. Poden semblar paraules dures,
aquestes que diré ara, però el trasplantament de
cor és l’alternativa a la mort. Dit això, i malgrat que
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Em costa poc riure,
i davant de situacions estressants
conservo la calma
“Em dic Teresa Sànchez. Treballo com a administrativa per a l’Agència Catalana de l’Aigua. Volia col·laborar
amb alguna entitat i vaig trobar l’AC. Havia estat cuidant persones grans i ara em venia de gust fer alguna
cosa amb nens i joves. Una tarda a la setmana vaig a l’AACIC-CorAvant i ajudo la Mònica en les tasques
d’administració. Fa poc més d’un any que hi col·laboro, però vaig acceptar sortir al Butlletí per explicar a
persones com jo que la nostra experiència, tot allò que hem après en la feina i que amb el temps sembla
rutinari, té molt valor per a entitats com la vostra”.

el trasplantament de cor es fa en nens i nenes força malalts, el cert és que els infants són molt forts.
Ho veiem cada dia, en la nostra pràctica com a metges. Són forts, “tenen molta capacitat de viure” i en
la immensa majoria dels casos superen el procés de
trasplantament amb èxit. Hem de ser realistes, però
també és realista dir que hi ha esperances.
AC: Dr. Girona, quin va ser el motiu de la posada en
marxa del programa “Insuficiència cardíaca i trasplantament de cor”?
Dr.G.: Hi ha cardiopaties congènites molt greus i malalties cardíaques adquirides com, per exemple, algunes infeccions víriques del cor, que tant si han requerit cirurgia com si no, generen un estat d’insuficiència
cardíaca molt important: el cor de l’infant no pot, de
cap manera, bombejar prou la sang. En aquestes situacions cal disposar de tecnologia molt avançada,
tractaments molt complexos i persones (infermeres
i infermers, personal tècnic, cirurgians i cirurgianes
cardíacs, intensivistes, anestesiòlegs i anestesiòlogues, etc) molt preparades i coordinades. Es tracta,
d’altra banda, de programes amb un cost alt que requereixen optimitzar tot tipus de recursos. Tot això és
el que ha fet que en els hospitals d’alt nivell s’hagin
creat els programes d’”Insuficiència cardíaca i trasplantament de cor”.
AC: Quin serà el principal repte que haurà de superar
un infant a qui s’ha trasplantat el cor?
Dr.G.: La principal dificultat del trasplantament cardíac, pel que fa a la supervivència, és el rebuig, i en
aquest sentit els avenços són continus. La investigació permanent en el tractament del rebuig és l’esgraó
que cal anar pujant cada dia i el principal motiu
d’esperança per a aquells la vida dels quals és possible gràcies a haver estat trasplantat de cor.
Però res de tot això no seria possible sense la generosa donació del cor d’aquells que, malauradament,
no el poden seguir sentint bategar. Els donants de cor
i, molt especialment, els seus pares i mares, germans
i germanes i resta de familiars, en el cas del trasplantament infantil, són les persones més importants i altruistes en tota la cadena de fets que permeten donar
vida a un altre infant.

“A la feina em pregunten
si no se’m fa pesat, després de
la jornada de treball, empalmar
amb l’AACIC-CorAvant.”
1. Una de les coses que ara tenen més
valor per a mi i que fa uns anys no era
tan important és... La solidaritat i el
compromís amb les persones més desfavorides.
2. Em considero una persona: alegre i
tranquil·la. Per exemple, em costa poc
riure i davant de situacions estressants
conservo la calma.
3. No em considero una persona: tafanera. Per exemple, no sento gaire curiositat
pels aspectes personals de la vida dels
altres.
4. M’avorreix extraordinàriament... la TV,
fins al punt que no en tinc!

5. Alguns companys i companyes de feina
s’estranyen que surti de treballar i encara
tingui ànims per anar a donar un cop de
mà a l’AACIC-CorAvant. I jo els dic que...
encara que siguin tasques semblants,
com que és una cosa buscada i volguda
per mi, em suposa fer un punt i a part i
no se’m fa gens pesat.
6. La darrera vegada que vaig riure de gust,
que no podia parar va ser... en l’escena
de la pel·lícula Parade, de Jacques Tati, en
què un espectador del circ surt a la pista
d’espontani per muntar un poltre salvatge.
7. El dia que tinc una bona estona per a
mi, una de les coses que faig és... anar
d’excursió a la muntanya.
8. Recomanaria l’experiència de dedicar
una part del meu temps com a voluntari
o voluntària perquè... és una experiència
molt gratificant i m’ha ajudat a valorar i
distribuir-me millor el temps lliure.
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Tots els nens han d’estar sempre
acompanyats dels seus pares
mentre siguin atesos a l’hospital.
El creixement de l’ACCIC-CorAvant i la voluntat de l’entitat d’arribar a més persones a tot el territori han posat
sobre la taula situacions que abans no preveien. Els principals hospitals de referència per a l’atenció de les cardiopaties congènites es troben a la ciutat de Barcelona. Al trasbals que comporta l’hospitalització d’un fill s’hi
afegeixen altres motius d’inquietud per a les famílies que viuen lluny d’aquests hospitals: “Com ens ho farem
per estar al seu costat?”. Un conveni amb la Fundació Jubert Figueras i un acord de patrocini amb la Fundació
Casateva en són la resposta.

PJ.- Nosaltres no establim cap mena de prioritat, ni
de persones adultes ni d’infants, ni donem preferència a cap afectació. L’any 2004, a Catalunya no existia cap fundació amb aquestes característiques.
AC.- Com és que vostè, Paola Jubert, decideix un
bon dia crear aquesta Fundació?

Paola Jubert, impulsora i presidenta de la FJF, s’ha
compromès ara en un nou projecte: Casateva.

AC.- Respon, la gent, quan els demanes un somier o
una calaixera?
PJ.- Ara més que mai. La crisi ha afinat la nostra sensibilitat pels temes socials. Ens fa cosa llençar algun
objecte que no fem servir i que està en condicions,
per si algú altre el necessita.
AC.- Quants pisos d’acollida gestiona la FJF?
PJ.- Ara en tenim sis, cinc de cedits i un de lloguer.
Dels sis, dos tot just els estem moblant ara. Per això
m’has trobat mirant correus...
AC.- Gestioneu pisos en règim de cessió, però també
de lloguer. Què és més preferible?

EL BUTLLETÍ 40

AC.- Hi ha altres entitats que ofereixen pisos
d’acollida com vosaltres...

AC.- La FJF prioritzeu infants o adults o...

La FJF gestiona els casos que li arriben ja sigui a
través dels pisos d’acollida, els hotels amb què tenen convenis o el contacte que mantenen amb altres
entitats d’acollida de la ciutat. No sempre és fàcil, i
no per manca de voluntat. La demanda d’acollida a
Barcelona supera en més d’un 60 per cent les places
disponibles. Per a l’AACIC-CorAvant l’experiència ha
estat positiva. Des de la FJF, l’acollida no consisteix
només a facilitar un sostre on passar la nit, també és
companyia, suport.

Paola Jubert revisa el correu electrònic. Han arribat les
primeres respostes a la crida que va penjar al web de la
Fundació fa només dos dies: “Necessitem somiers, matalassos i mobiliari, el bàsic per moblar un pis d’acollida
nou”. La trobo al centre de Barcelona. en un espai únic
amb dos despatxos. Els seus cabells clars, llisos i fins,
els seus ulls blau cel i les seves faccions amables fan la
impressió de lleugeresa. La lleugeresa, però, no té res a
veure amb la determinació.

Recordo un senyor de Sòria. Ell i la seva esposa havien viscut a Barcelona molts anys. Quan es van jubilar van vendre el pis i van comprar una casa al poble.
Passen els anys, el marit es posa malalt i l’ingressen
a Barcelona, on havien viscut tants anys. No hi tenien
família, aquí, ni ningú que els acollís. Alguna cosa
passa a les ciutats grans que no afavoreixen les relacions entre les persones...

PJ.- N’hi ha, sí, però tampoc tants. N’hi ha d’infants, la
Fundació Ronald McDonald, per exemple. I n’hi ha que
han estat impulsats per associacions concretes, com
per exemple d’infants amb càncer, i prioritzen l’acollida
de persones que pateixen aquestes malalties.

La Fundació Jubert Figueras (FJF) atén famílies que
s’han de desplaçar lluny del domicili per acompanyar
un parent malalt: el marit, la mare, un germà, una filla.
“Ajudem famílies amb pocs recursos. Fem xarxa amb
treballadors socials dels hospitals i entitats de tot el
territori que ens feu saber qui ho necessita”, ens explica Paola Jubert

Casateva o el dret
de sentir-te com a casa

humà, sobretot, persones voluntàries i que a més es
formen per saber com estar al costat d’algú que no
té cap altre recurs per poder estar prop de la persona
malalta.

PJ.- Vàrem començar amb dos pisos de lloguer i
amb el temps vàrem arribar a pagar cinc lloguers.
No és la situació ideal. És poc sostenible, i a més
a més els pisos d’acollida s’han d’adaptar, i si són
de lloguer és difícil fer-hi segons quins canvis. Amb
el temps, les institucions i entitats ens han anat coneixent, ens tenen confiança i actualment cinc dels
pisos són cedits.
AC.- Avui dia... quantes persones acull la FJF?
PJ.- Nou famílies, però hi ha una altra dada més
important encara: tenim quinze sol·licituds en llista
d’espera.
AC.- Acolliu més famílies que pisos teniu...
PJ.- Sí. Bé. En estades curtes, d’un a quatre dies,
acollim els familiars en algun hotel de la ciutat que
aprecia els valors de la fundació. Si l’estada és més
llarga, l’opció desitjable és que la família s’estigui
en una casa, un pis. És més que un lloc per anar a
dormir. La persona necessita parlar, explicar-se. Els
pisos es comparteixen amb altres persones. A part
d’això, fem l’acompanyament.

PJ.- Sóc metgessa. M’he especialitzat en els serveis
de vigilància intensiva. Un vespre, ja tard, parlava
amb una senyora gran. Era d’un poble de Lleida. Li
explicava que el seu marit es trobava estable i que no
calia que patís, que anés a descansar i que l’endemà
ja ens tornaríem a veure. La cara d’aquella dona continuava amb la mateixa expressió de preocupació i
quan estava a punt de marxar em va dir: “I ara, què
faig jo?”. Ho recordo com si fos avui. Una senyora
gran, amb respecte, m’estava demanant ajuda i jo no
sabia quina resposta donar-li. Què havia de dir? Ho
sento! Fer mitja volta, què hi farem, així són les coses? I l’endemà la tornaria a trobar allà.
AC.- És una sensació que potser comparteixen moltes altres persones...
PJ.- Segur que sí, però jo no m’ho podia treure del
cap. Vaig estar parlant amb el personal d’assistència
social de la meva feina i d’altres hospitals i van descobrir que a Barcelona, una de les primeres ciutats
en qualitat d’assistència sanitària d’Europa, ningú no
havia pensat en casos com aquest. Em feia tan pesada que el meu marit se’m va plantar davant i em
va dir: “Doncs, fes tu alguna cosa”. Així vàrem començar l’any 2003.

AC.- L’acompanyament...

L’any 2008, es va crear la Fundació Casateva per impulsar la construcció i la gestió d’un centre per acollir aquestes famílies. Paola Jubert ha estat vinculada a aquest projecte des que era només una idea i
actualment n’és la vicepresidenta. L’AC també s’ha
sumat a la iniciativa: l’assemblea de la nostra entitat
va aprovar patrocinar una habitació del futur centre
d’acollida.

PJ.- ... Una trucada de telèfon a primera hora, o una
visita quan torna de l’hospital. El nostre patrimoni és

AC.- Les dades ens diuen que ara per ara més de
quatre mil infants de fora de Barcelona reben assis-

tència cada any als hospitals de la ciutat. Podria anar
a la baixa, aquesta xifra?
PJ.- Penso el contrari. A Barcelona es concentren
hospitals de referència en assistència pediàtrica
per a Catalunya i també per a altres comunitats de
l’Estat en moltes altres patologies. Dels quatre mil infants atesos aquí, un miler són d’altres comunitats
d’Espanya. A més, avui, Barcelona és un nucli de recerca biomèdica capdavanter.
AC.- És cert que els infants hospitalitzats milloren
amb més rapidesa si tenen a prop la família?
PJ.- Això és evident. Ho sabem! Però es nota especialment quan hi ha un bon estat d’ànim per part dels
pares, la mare, el pare, els germans... L’atenció que
tinguem amb les famílies beneficia els fills. I amb una
infraestructura com Casateva podríem estalviar hospitalitzar innecessàriament nois i noies que arriben
a la ciutat per fer-se proves diagnòstiques, o visites
de seguiment, i poden ser atesos perfectament, com
recomana la Carta Europea dels Drets als Infants,
en règim ambulatori. És un valor afegit molt positiu
d’aquest projecte.
AC.- Actualment, hi ha fundacions -com la que
vostè presideix- i altres entitats que ja disposen
d’habitatges d’acollida....
PJ.- És cert. Entre les entitats que ens hem integrat
a la Fundació Casateva gestionem uns trenta pisos
d’acollida, però són pisos aïllats... Més en la línia del
que es pretén dur a terme, la Fundació Ronald McDonald té a Barcelona una casa amb capacitat per
a 15 famílies. A Casateva parlem d’un espai amb
cinquanta habitacions concebut des de l’inici per a
l’acolliment, amb una idea “terapèutica”. No estem
inventant res. Als Estats Units o a Anglaterra existeixen centres semblants. A França tenen més de
vint-i-cinc anys d’experiència en acollida: hi ha cases
per tot el país, amb uns sis-cents llits i s’acull unes
trenta mil famílies cada any.
AC.- Heu pogut conèixer alguns d’aquests centres?
PJ.- Sí, ho hem fet. Varem estar a Londres i a Lió,
França. A Londres hi ha un Hotel de Pacients -en
diuen així- prop d’un gran hospital pediàtric, el Great
Ormond. Es va inaugurar cap a finals del 2004. Té 30
habitacions i vuit apartaments. El nom ja ho diu, és
com un hotel, amb molta privacitat.
En el centre de Lió és ben diferent: hi ha espais pensats per a què es trobin les famílies.
El projecte que ha desenvolupat l’equip d’arquitectes
per a Casateva s’assembla més al model francès,
amb espais d’interacció. Nosaltres som en una ciutat mediterrània; les idees d’interacció i espais oberts
s’han tingut en compte.

Imagina Casateva
AC.- En el document del projecte Casateva hi ha dibuixos i fotografies. Però vostè com ho explicaria?
PJ.- Jo dic que és un lloc pensat perquè les famílies trobin un racó per a la intimitat i el descans, però
també hi tenen molta importància els espais comuns.
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Hi ha una sala d’estar per als pares, zones de joc
per als nens i per als adolescents diferenciades,
un espai de cuina menjador... Tots aquests espais
donen a un pati que és al mateix nivell. Pots estar
a la sala parlant amb altres pares i veure com els
germans juguen al pati o a la sala de jocs que hi
ha al davant. La impressió és molt gran, però és
la d’un conjunt d’edificis en forma de U al volant
d’un patí. Hi ha una diferència de nivell entre el carrer, l’entrada a l’edifici i el patí. A més a més, hi ha
volums d’alçades diferents i petites variacions en
l’orientació d’aquests volums.
AC.- En el projecte es diu que el centre tindrà cinquanta habitacions.
PJ.- Sí. Les habitacions són un concepte totalment
oposat al dels espais compartits. S’hi busca la intimitat. La forma de diversos volums o mòduls agrupats
de l’edifici fa una impressió que res té a veure amb la
d’un passadís llarg d’hotel amb habitacions a banda i
banda. Les habitacions tenen un vestíbul i un rebedor
que separa l’entrada del lloc de repòs. Hi ha un sofà,
un office equipat i bany.
AC.- Com es gestionaran les sol·licituds d’acollida?
PJ.- Bé, els serveis socials dels hospitals i les entitats
tindran molt a dir sobre qui és que ho necessita. Ja
és el que fem ara.
AC.- Serà un servei gratuït o tindrà algun cost per a
les persones acollides?
PJ.- El projecte preveu el copagament per part de
la família. Les quantitats seran flexibles, en base als
informes dels treballadors socials i de les comunitats
autònomes, però cap família que no pugui fer front a
la despesa es quedarà sense allotjament.

CorAvant en primera persona

La Fundació Casateva
La Fundació Casateva la formen quatre grans
hospitals amb atenció pediàtrica de Barcelona
(Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron. Sant Pau i
Parc de Salut Hospital del Mar), entitats vinculades a l’acollida i a l’atenció a persones amb
diverses malalties, empreses privades i particulars. Des de la seva fundació, però, el nombre d’entitats i persones vinculades al projecte
no ha parat de créixer.
Com es finança la construcció de Casateva?
Amb aportacions d’institucions, de grans empreses i de les entitats, entre les quals hi ha
l’AACIC i la Fundació CorAvant. La Fundació
està programant activitats i iniciatives de patrocini per part de particulars i de micromecenatge.
On serà Casateva?
Es construirà en un solar a la zona alta de la
ciutat, prop de les facultats de la Universitat
Ramon Llull. És entre els carrers dels Quatre
Camins i de Sant Joan de Deu de la Salle. És
un lloc ben comunicat amb dos grans hospitals i té bons accessos cap a les principals artèries de la ciutat.
Quin és l’estat actual del projecte?
Visita el web www.fundaciocasateva.org
Navega també pel web de la Fundació Jubert
Figueras: www.fjubertfigueras.org/

AC.- Quan pensa que podrem inaugurar Casateva?
PJ.- Pensàvem que es podria inaugurar el 2012, però
hi ha hagut una aturada en la formalització d’algunes
aportacions significatives. Al meu entendre, l’important
és que per la nostra part tot està a punt!
Deixem Paola Jubert, però abans de marxar
li demano quines dues tasques té anotades a
l’agenda per aquest matí quan jo sigui fora. Em
respon: “Primer, fer el canvi de nom dels subministraments d’aigua, llum i gas del nou pis. I
després, el concert de gospel. La Fundació ha
organitzat un concert”. Amb la crisi, se m’ha afinat l’oci responsable. Anoto a l’agenda del mòbil:
Dijous. Sortida. Gospel solidari.

La Carta Europea de Drets dels Nens Hospitalitzats diu:
Dret núm. 2: “Tots els nens tenen dret a ser tractats, sempre que sigui possible, en
règim ambulatori o hospital de dia, sense que aquesta circumstància representi una
càrrega econòmica addicional per als seus pares.”
Dret núm. 3: “Tots els nens han d’estar sempre acompanyats dels seus pares mentre siguin atesos a l’hospital.”
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Elisabet Guillem: “He fet el
que he fet i m’he abstingut
del que no podia fer”.
Un any més parlem amb un patró de la Fundació
CorAvant. Aquesta vegada es tracta de l’AACIC
Elisabet Guillem. L‘Elisabet va néixer amb una
cardiopatia. Ahir, diumenge, va reunir família i
amics a casa per celebrar el seu cinquanta-quatrè
aniversari! En fa broma: “Jo ja sóc en els Encuentros
en la Tercera Fase”.
És divertida i irònica: “La primera vegada que vaig
anar a l’AACIC feien una sessió de relaxació, i no hi
ha res que em posi més nerviosa que una sessió de
relaxació”. Pot parlar d’un drama, però no es posa
dramàtica.
La conversa s’ha allargat més d’una hora. Ara s’adona
que ha d’afrontar situacions noves que no preveia: no
eren en els seus plans.
Hem quedat en una cafeteria prop de casa seva,
a la plaça Molina de Barcelona. Entro a la cafeteria i trobo l’Elisabet Guillem escrivint en una llibreta. Fa les lletres grosses, amb traços arrodonits i prims. “Estic anotant algunes coses que he
estat pensant i que no vull deixar de dir”. Porta
fet el guió de la conversa.

Deixeu-la fer, que ella dirà!
Elisabet Guillem -Vaig néixer amb una Tetralogia de
Falop complicada, però no m’ha quedat la impressió
que això es visqués com un drama. El metge va dir
als meus pares: “Deixin fer la nena. Quan ella es cansi, ja seurà”. I així ho van fer...
AAACI-CorAvant -Ningú ens creurà, Elisabet. Qui ho
llegeixi no ens creurà...
EG -No dic que fos fàcil. Encara ara, la meva mare
em diu: “Nena, vigila!”. He patit l’ofec de la sobreprotecció. Em vaig casar l’any 1986. Tenia vint-i-nou
anys. La mare no ho entenia. Casar-me? Podia tenir
parelles... però no casar-me!
AC -Parella sí, casar-te no? Quin era l’inconvenient?
EG -Que no podia portar una casa. M’havia de quedar amb els pares, que em cuidarien tota la vida.
T’ho imagines? Jo penso que no hem de posar els
fills en una vitrina. Els pares haurien de confiar més
en els fills.
AC -Aquest seria el segon missatge?
EG -Jo diria que amb els anys m’he adonat que en
cada moment he anat trobant els meus camins...

Fent els teus camins
EG -Amb els anys he comprès decisions, coses, reaccions meves. Jo em quedava a dinar a l’escola i,
quan acabava, ajudava a menjar els més petits, i com
més a poc a poc menjaven millor per a mi. Ara sé que
no ho feia perquè m’agradés estar amb els petits, ho
feia per no haver de córrer al pati. Això no m’ho ha dit
cap psiquiatre, ni cap psicòleg.
Més endavant vaig anar a una escola mixta. Era mixta, però nois i noies jugàvem més separats que junts.
Això ja m’anava bé, perquè el dia que jugaven plegats, a mi em rebutjaven...
AC -Així, et senties rebutjada...
EG -No, no m’hi sentia. Els nois em matxucaven, em
rebutjaven, però això va ser el primer any. Després
vaig trobar la colla de nenes que preferien la xerradeta, que no els agradava córrer, i es va acabar el
problema. Més endavant, als tretze, catorze anys,
les meves amigues anaven d’excursió i jo em quedava a casa. Una de les meves millors amigues era
de les que pujava muntanyes, i amb aquesta encara
ens trobem ara. No anàvem juntes d’excursió, però
fèiem altres activitats plegades. O sigui que vas fent
els teus camins.
AC -Queda clar! Un altre missatge.
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L’Elisabet repassa les seves notes i diu: ”Penso que
al jovent d’avui té massa pressió...!

No et deixis pressionar.
AC -Què vols dir que el jovent té molta pressió a sobre?
EG -Una noia que conec va trencar o la va deixar
el noi amb qui sortia, i estava preocupada per si
en trobaria un altre! Les noies d’ara diuen: “És
que se’m passarà l’arròs!”. No havia sentit mai
una cosa així. Tenen pànic de quedar-se sense
home, cosa que no passava en la nostra època.
Sembla que hagin tornat al temps de les seves
àvies. Però, per què volen córrer tant? Vivim en
un món de bojos.
AC -Amb el teu marit, vàreu decidir no tenir fills?
EG -Va ser una de les primeres coses de què vàrem
parlar. A mi em van dir que no podria tenir fills i ho
vaig acceptar. El meu marit tenia dues filles d’un matrimoni anterior, així que ho va acceptar sense més.
És cert que quan les meves amigues i els meus germans van començar a tenir criatures, vaig passar un
moment que... però sóc pràctica. Ho sóc de mena.
AC -Amb tot això, el missatge que voldries fer arribar
seria...
EG - ... que la societat t’empeny a fer coses que de
vegades no calen, i que has de prendre les decisions
sense pressió i acceptar-ne les conseqüències.
AC -Quan coneixes algú, li dius que tens una cardiopatia?
EG -Explicar-ho a mi m’ha ajudat sempre. Hi ha gent
que ho veu de seguida, pels llavis, les ungles... Però,
si m’adono que no en saben res i em miren d’una
manera estranya, els ho explico jo en els cinc primers
minuts. I tema tancat!
AC -Tu has treballat molt anys!
EG -Sí, he treballat i de valent, però ara no podria
fer-ho. És obvi que hi ha d’haver un marc legal que
tipifiqui clarament quines feines pot fer una persona
amb una cardiopatia congènita.
AC.- Als divuit anys et van operar.
EG.- A mitjans dels anys 70 sí. Em van portar als Estats
Units. Els metges van dir que allà em podrien operar del
cor. Hi arribo i em diuen que el meu Fallot no s’opera!
Aleshores algú va tenir una idea: fer-me un bypass amb
una vena del braç esquerre. Per si la cosa tirava!

AACIC CorAvant en persona

AC.- Com és que decideixes venir a l’AACIC?
EG.- El metge em va donar un fullet de l’AACIC. Jo m’havia
quedat sense feina i un dia vaig decidir presentar-m’hi. El
grup de joves feien una sessió de relaxació. Relaxació!
Res no em posa més nerviosa que una sessió de relaxació, a mi. M’hi vaig apuntar, però mentre ho feia pensava:
‘Què hi faig jo, aquí, enmig d’aquests joves? Jo no en sóc,
de jove”. El grup de joves m’anava gran.
AC.- Malgrat aquest primer dia, hi has continuat.
EG.- L’AACIC va ser una inflexió en la meva vida. No
he necessitat mai associar-me amb ningú. Però la veritat és que vaig acabar col·laborant en tasques de
secretaria. Va ser un temps curt. Em va sorprendre
que hi haguessin tantes persones amb cardiopaties
congènites. Després em van proposar que fes les
proves d’esforç i, bé, sí, en sóc sòcia.
AC.- Que hauria de fer la nostra entitat per a les persones amb cardiopatia congènita de la teva edat?
EG.- El que veig és que la meva mare necessitarà ajuda.
De fet l’hivern passat no es va trobar bé i vaig sentir-me
molt impotent. No vaig poder ajudar-la com ho faria una
filla amb una salut “normal”. Ella té 82 anys. No li puc
anar a fer la compra. No la puc aixecar si cau. Amb qui
parlo jo de tot això? Sort que tinc un germà!

Patrona, sí, però no “la malalta”!
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AC.- Per cert, per molt anys. Vas fer alguna cosa especial, ahir per celebrar-ho?
EG.- Vaig convidar la família i els amics a dinar. Un
dinar senzill. Un pollastre rostit... Res de l’altre món.
Però vaig posar les copes de vidre, les bones! Si les
tens, oi?, fes-les servir!

EG.- Haurem d’atendre noves demandes, sens
dubte. Et fas gran i t’has d’enfrontar amb nous reptes. Com puc cuidar jo la meva mare? Aquest tema
em preocupa. Ja ho hem parlat. Pel que fa a les
activitats de l’AACIC penso que han de ser com
més obertes millor. Les colònies, per exemple. Hi

EG.- A veure, que repasso les notes... Bé, potser ja
he dit prou coses.
Miro el rellotge: una hora i mitja parlant amb
l’Elisabet. L’estona se m’ha fet curta, per la franquesa amb què parla i pel seu bon humor.

A la Gemma Solsona
li agrada la vida senzilla
La Gemma Solsona és psicòloga, que és “el que sempre havia volgut ser”. Ella és la responsable tècnica
de l’AACIC-CorAvant a la demarcació de Girona. Li agrada fer puzles: “El darrer puzle que he fet és un
mapamundi de cinc mil peces”. El va fer quan estava embarassada del Nil, el seu primer fill. El Nil ja té tres
anys. Confessa que no ha tingut gaire temps lliure en aquests tres anys, però que té ganes de començar un
altre puzle: potser en demanarà un per Reis.
Palafrugell i ells han voltat per tots aquells pobles.
Dit i fet. La Gemma va aconseguir la feina i ara viu a Girona. El que sorprèn d’aquesta història és com ho explica.
Sembla fàcil això d’anar a viure a una altra ciutat. “Sí que
n’és, de fàcil”, ens diu. “Per a nosaltres era important trobar una escola que ens agradés per al Nil. Quan la vàrem
trobar, vàrem buscar un pis al barri i aquí estem”.
La seu de l’AACIC-CorAvant a les comarques de Girona és al poble de Fornells de la Selva. L’Ajuntament
de Fornells va facilitar el local on la Gemma atén les
famílies. També la podeu trobar a l’Hotel d’Entitats
de Girona ciutat i a l’Hospital Josep Trueta, on duu a
terme la seva tasca en coordinació amb la cardiòloga
Maria Àngels Puigdevall.

AC.- Tot i això, vas acceptar formar-ne part.

AC.- Com a patrona de CorAvant ets en un lloc privilegiat per pensar com ha de ser l’entitat en el futur i
quins serveis i activitats hauria d’oferir.

AC.- Tens algun altre missatge que vulguis fer arribar
als lectors del Butlletí?

EG.- Exacte... Saps què penso, però? És possible que
els últims anys de la vida siguin durs, però sempre havia
pensat que no arribaria a gran i, caram! Jove, jove, ja no

EG.- Quan em van proposar formar part del Patronat vaig pensar que sí, que hi volia ser, però no com
“l’afectada”, “la malalta”. Vull ser del Patronat com
una persona “normal”. Això no ho he dit mai a ningú, però tinc aquest sentiment. M’ha costat. En algun
moment tenia la sensació que si estava molt ficada
en l’Associació o la Fundació acabaria més tocada
del que estic! Jo vull estar amb gent sense cardiopatia.

EG.- Sí. Jo entenc molt bé per què en un moment concret l’ACCIC decideix crear una Fundació, tot i que
l’hem creat en el pitjor moment de la història, amb això
de la crisi. També entenc per què sóc a la Fundació. A
l’AACIC em deien: “Volem que la gent vegi que ets gran,
i que els pares vegin que els seus fills seran grans”.

ho sóc! De moment, l’any que ve cinquanta-cinc! Vés a
saber què passarà. Jo només sé que sóc gran!

AC.- Una taula ben parada, vaja!

AC.- Què vas pensar quan se’t va proposar formar
part del Patronat de la Fundació CorAvant?

AC.- I tira, la cosa?
EG.- Tira! I tant si ha tirat! Fa uns anys, el cardiòleg
d’aquí Barcelona que em porta em va proposar de
revisar aquella operació, per si de cas. S’ho va mirar i
va dir: “Deixem-ho, que va bé!”. Aquella solució de fa
trenta anys encara funciona!

ha noies i nois amb cardiopatia i d’altres sense. Per
mi aquest és el model. No hem de crear guetos.
Això normalitza!

La Gemma no ha tingut gaire temps de fer puzles en els
darrers anys. Li han passat moltes coses. Per exemple,
ha estat mare per segona vegada d’una nena, l’Ona,
que amb cinc mesos es va presentar a la 17a Festa de
l’AACIC-CorAvant al Tibidabo (no va pujar a cap atracció perquè va estar dormint tota l’estona!).

La xarxa que ha anat teixint la Gemma ja comença
a donar fruits. El curs passat es van fer les primeres
trobades estables de grups de pares. “El nostre objectiu ara és fer-ho conèixer. Pensem que hi ha més
famílies interessades”. La Gemma a Griona ha trobat
una aliada inqüestionable en un altre membre de AACIC Coravant, l’Ani Fernàndez.

La Gemma va néixer a Barcelona, però ha viscut
pràcticament sempre a Palau-solità i Plegamans, al
Vallès. Ara fa dos anys es va presentar a l’AACIC.
L’entitat es plantejava obrir una seu a les comarques
de Girona i la Gemma va dir que si l’agafàvem per
a la feina ella se n’hi aniria a viure. “Al meu marit i a
mi ens agrada Girona”. Els avis del seu marit són de

Fent-se seva una dita del seu marit, ens comenta que
ha arribat fins aquí “buscant el camí cap a la vida
senzilla”. Confessa que li agrada entaular-se i que
d’aquest Nadal no passa: “Per Reis demano un puzle
nou. Ja en tinc ganes”. (Estarà de sort si no perd cap
peça, amb dues criatures pel voltant, però bé, sempre acaben sortint les peces que es perden, oi?)
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Canvi de Xip

Els pretendents
de la Corèlia

LA COLUMNA D’EN JAUME COMAS
El camí del mig
Davant del dilema d’optar entre el blanc o el negre, triar carn o peix, votar dretes
o esquerres, per exemple, s’ha instal·lat la idea que el camí del mig és la solució
sàvia. Equidistància té ressonàncies d’equanimitat i, sens dubte, en ocasions deu
ser així. Però no sempre, perquè tot i que optar pel gris potser és un autèntic acte
d’humilitat i, en aquest cas, cal admirar-ne la raresa pels temps que corren, sovint
suposa, malauradament fugir d’estudi, o, dit d’una altra manera, la voluntat de no
destacar, de passar desapercebut i per tant de no assumir la quota solidària que
ens correspon com a animals socials.
De vegades, per acontentar a tothom i no forçar a decidir-se, s’instaura el camí del
mig. Hom convida a no escollir. Carn o peix? No cal triar, perquè la tradició culinària
s’ha inventat un mar i muntanya per llepar-se’n els dits (pollastre amb escamarlans,
o bacallà amb botifarra negra, o un arròs a la cassola amb gambes i cap de costella).
Fugiu d’un sol ingredient! Ens ho recomana la moda d’ara, feta de barreges. De postres, una peça de fruita? No, de cap manera, macedònia! I respectem moda i tradició.
Res a dir-hi. Però, mentrestant, el sincretisme va guanyant terreny.
En l’exercici democràtic de votar de tant en tant també se’ns imposa aquesta
tendència. A qui votareu? No sé pas en quin candidat dipositar la confiança, ens
confessa l’amic. I la decepció, que s’estén per culpa dels professionals de la gestió pública, fa augmentar l’absentisme. I si n’hi ha de partits! En canvi, ni dretes,
ni esquerres: o bé el centre, o bé ningú. Sí, el camí del mig. Ja sé que això de la
política no es pot simplificar i que moltes paperetes dipositades a l’urna expressen
sovint un càstig, més que una adhesió. Però és comprensible, perquè en el joc
de la política qui reparteix les cartes i n’estableix les regles sempre és el tafur. El
problema rau en què el ciutadà només té mà de tant en tant i els polítics cada dia.
Quin joc més bèstia, que diria el lloro!
Canviem de xip, perquè el camí del mig no sempre convé com la millor de les solucions. Un xic de radicalisme no ens aniria malament. Penseu que radical ve de
rel, i vol dir arrelat, que neix de la terra, del territori. I agermanem-nos al paisatge,
encara que sols sigui un test amb un gerani, i constatareu que mai tendeix al gris
i que, generós, se’ns mostra sempre radicalment acolorit.

La Corèlia passa per moments difícils: li surten massa pretendents.
La gegantona de l’AACIC-CorAvant
s’ha estat tota la temporada amb
la colla de gegants de Collbató. En
la darrera Festa del Cor, la família
Casanovas Puig la va portar fins al
Tibidabo. D’allà va marxar cap a
Tarragona, on l’han agafat els Rodríguez Bultó per portar-la amb els
gegants de l’Espluga de Francolí. El
problema va sorgir quan el dia de la
Festa, la gegantona va coincidir al
Tibidabo amb els gegants de Santa Coloma de Gramenet, i ja se sap,
que si una mirada, que si una rialla... En acabar la Festa els gegants
de Santa Coloma la van convidar a
casa seva, però com que ja s’havia
compromès... Hem consultat experts en mediació familiar i ens han
dit que això es resol amb una agenda i un carnet de ball. Una agenda,
vaja. En la pròxima Festa del Cor, li
penjarem el carnet de ball del braç
de manera que tothom podrà veure
qui són els pretendents que li van al
darrere. Amb una mica de paciència, segur que la Corèlia ballarà amb
vosaltres.

Vols convidar la
Corèlia al teu poble?
Si la vostra colla gegantera vol convidar la Corèlia, feu-nos-ho saber.
D’altra banda, si només la voleu treure
a passejar un cap de setmana, per la
Festa Major, per exemple, truqueu. En
parlarem amb ella.

Jaume Comas
canvidexip@gmail.com
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Passar l’estona

Sopa de lletres

Sudoku

Troba aquestes onze paraules a la sopa de lletres.

Fàcil

Mitjà

RELACIONS · PERSONALS · SENTIMENTS · COMPROMÍS · HÍPICASOCIAL · COL·LABORACIÓ ·
XARXA · ETOLOGIA · CASATEVA · XIP · CORÈLIA

Difícil

Les 7 diferències

Solucions
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AACIC-CORAVANT
QUI SOM?
Som una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1994 a partir de l’intercanvi
d’experiències d’uns pares i unes mares que tenien fills i filles amb cardiopatia congènita
ingressats a l’hospital.

QUÈ ÉS UNA CARDIOPATIA CONGÈNITA?
És una malformació de l’estructura del cor que s’inicia des del primer moment de la
gestació. Actualment, a Catalunya, hi ha unes 35.000 persones amb cardiopatia congènita
amb un índex d’incidència d’un cada cent vint naixements.

QUÈ ENS MOU?
Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones que neixen amb una cardiopatia
congènita i la de les seves famílies. Estem atents als interessos, les preocupacions i les
possibilitats d’aquest col·lectiu de persones.

QUÈ FEM?
• Orientem, atenem i informem els familiars, els afectats i els professionals vinculats
sobre les repercussions de la malaltia en el dia a dia.
• Fomentem l’activitat física a través de l’estudi de les capacitats físiques i funcionals de
les persones amb cardiopatia congènita.
• Dinamitzem espais de relació perquè les persones que viuen situacions similars es
coneguin.
• Fomentem l’elaboració de treballs d’investigació sobre les repercussions de créixer
amb una cardiopatia congènita: Necessitats educatives especials dels alumnes
amb cardiopatia congènita a Catalunya; Inserció dels joves amb problemes de cor;
Antropologia social i cultural de les persones ateses a l’AACIC i Necessitats de les
famílies amb infants amb dificultats de 0 a 3 anys.

LA TEVA COL·LABORACIÓ SUMA
Totes les aportacions aniran a parar al mateix equip de coordinació i gestió de projectes i serveis
d’atenció directa de l’AACIC-CorAvant.
• Fes-te’n SOCI i contribueix a la continuïtat dels projectes de participació i a la permanència de les
delegacions territorials de l’AACIC.
Per poder ser soci de l’AACIC la quota és de: ....€ semestrals (la quota mínima per poder accedir als avantatges
del serveis d’atenció directa es de 25€ semestrals)
• Fes-te’n DONANT i garanteix la sostenibilitat i qualitat dels serveis d’atenció directa que ofereix CorAvant.*
Per poder ser donant de la Fundació Coravant la donació semestral es de: ....€ (la donació mínima per poder
accedir als avantatges del serveis d’atenció directa es de 25€ semestrals).
• Fes una DONACIÓ PUNTUAL de ........ € *
Al compte de la Fundació CorAvant: 2013 3215 44 0210135003
* Desgravació fiscal
Les persones físiques que realitzin donacions a la Fundació Coravant tindran dret a la deducció del 25% de l’aportació donadea (amb el límit del 10% de la base liquidable) i les entitats jurídiques podran practicar una deducció del 35% de la seva
aportació segons els límits legals vigents. Si desitges rebre un certificat per poder deduir de la teva Declaració el percentatge
corresponent a la teva aportació, marca la casella següent.

DADES DE CONTACTE Totes les dades són obligatòries
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Telèfon:
NIF:
Codi postal:
Correu electrònic:

DADES BANCÀRIES
Titular del compte
Entitat
Oficina

Control

Núm. compte

COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT (escull entre una de les següents opcions)
Vull rebre comunicació que generi l’AACIC sobre les seves activitats i iniciatives per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els electrònics.
No vull poder rebre comunicació alguna de l’AACIC (només vull rebre informació que afecti a la donació que
hagi fet o faré a favor seu).fet o faré en favor seu).

• Fem promoció del voluntariat.

Per a modificar les preferències de publicitat en qualsevol moment, dirigeix la teva sol·licitud escrita al domicili social de
l’ACCIC (Carrer Martí i Alsina, 22 08031 Barcelona).
Les dades personals recollides mitjançant la complementació del formulari seran tractades sota la responsabilitat de
l’Associació de cardiopaties congènites (AACIC) i quedaran incorporades en els seus fitxers de socis/donants per a la gestió,
control i cobrament de la quota de soci i/o de donació, segons el cas i el compliment de les obligacions legals, així com per a
tramitar les sol·licituds dels socis/donants i gestionar les seves preferències de comunicació. Pots exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals mitjançant comunicació escrita a l’adreça de
l’AACIC a Carrer Martí i Alsina, 22 08031 Barcelona o per e-mail a l’adreça info@aacic.org, incloent-hi una prova de la teva
identitat (p.e. una còpia del DNI).

• Promovem campanyes de sensibilització i informació.

CorAvant

DADES DE CONTACTE
Seu central: C/ Martí i Alsina, 22 08031 Barcelona

Autoritzo en aquest acte a l’AACIC a cedir les meves dades identificatives i de contacte a CorAvant per a que CorAvant m’envii informació
sobre activitats i iniciatives de CorAvant (això és, relatives al sector social, per a qualsevol mitjà de comunicació, inclosos mitjans electrònics).
Per a modificar les preferències de publicitat en qualsevol moment, dirigeix la teva sol·licitud escrita al domicili social de CorAvant (Carrer Martí
i Alsina, 22 08031 Barcelona).

Delegacions a Girona, Lleida i Tarragona.

NECESSITEM LA TEVA SIGNATURA per confirmar aquesta sol·licitud a mà o escanejada. Envia aquesta butlleta
a l’AACIC-CorAvant: Carrer Martí i Alsina, 22 08031 Barcelona / info@aacic.org (amb signatura escanejada).

info@aacic.org / coravant@fundaciocoravant.org

Data										
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Signatura
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Sabies que,
segons dades oficials...
A Catalunya, cada setmana neixen 15 infants
amb cardiopatia congènita. Els avenços mèdics
dels últims 28 anys han permès que es redueixi
l’índex de mortalitat i que el 90% d’aquests
infants arribi a l’edat adulta.
Actualment, hi ha més de 35.000 persones que
conviuen amb un problema de cor de naixement
i que lluiten dia a dia per estudiar, treballar, tenir
parella i formar una família.

Tota aquesta tasca ha estat possible gràcies a:

Suport econòmic:

Gràcies a les empreses que ha col·laborat en els nostres actes i a tots aquells
particulars que hi han col·laborat econòmicament i han difós les nostres campanyes.

