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AACIC CorAvant

Associació i fundació de cardiopaties congènites.

Benvolguts i benvolgudes,

Aquesta memòria que teniu entre les mans mostra la tasca de tot un any. 
Tasca que és el resultat de molts anys de feina, de millorar cada dia una 
mica, d’obrir camins i seguir-los amb convicció o per intuïció però que 
ens han fet forts. Aquest any, l’AACIC fa 20 anys i és un bon moment per 
aturar-nos i mirar el camí recorregut:

- Fa més de 20 anys, la comunitat mèdica començava a investigar les 
cardiopaties congènites. Aquest any, el Dr. José Maria Caffarena ens deia 
en una entrevista al butlletí: ”Avui es poden operar amb garanties totes 
les cardiopaties”. 

- Fa més de 20 anys, l’índex de mortalitat infantil pel que fa a cardiopatia 
congènita estava al voltant del 20%. Avui l’índex és menys d’un 5%.

- Fa 20 anys, els adults amb cardiopatia congènita no entraven a les 
estadístiques. L’any 2007 el nombre d’adults (+ de 16 anys)  ja superava 
el nombre d’infants amb problemes de cor de naixement.

- Fa més de 20 anys, les cardiopaties congènites no estaven reconegudes 
com a discapacitat orgànica. Avui, un nombre considerable de persones 
poden gaudir d’uns beneficis que els facilita conviure amb una cardiopatia 
congènita. 

Trobaríem més fites que han anat conformant aquest 20 anys d’història. 
Però queda molt per fer i no ens volem aturar massa mirant el passat 
perquè el futur ens ofereix molt per viure. 

Així que, amb el vostre permís, considerarem aquest aniversari com un 
punt i seguit. Ens agradaria que plegats continuéssim escrivint, lletra a 
lletra, moltes històries com la vostra. Aquest aniversari és vostre. Per 
molts anys.

Ben cordialment,

Rosa Armengol

Gerent d’AACIC CorAvant

Memòria 2013
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Ja estem el tercer any d’implementació del Pla Estratègic 2011- 
2016 i anem  treballant segons el què ens varem proposar 
aleshores, i anem modificant i ampliant a mida que ho hem 
trobat oportú. Som una entitat planificada i flexible i així anem 
modulant el nostre dia a dia sense perdre de vista l’objectiu: 
què volem ser quan serem més grans.

Aquest any el Tercer Sector Social ha comunicat al món que 
està en procés de canvi. S’està fent la revolució del sector. Ja 
tocava, no? A l’Anuari 2013 es desvetlla que les entitats que 
volem continuar vives i actives hem de fer o ja hem començat a 
fer canvis importants en les nostres estructures, hem de 
clarificar els nostres objectius, la nostra missió i visió, etc. I 
tenir molt clar quina és la nostra aportació en la transformació 
del món. 

En el nostre cas, un món que inclou tan als infants com als 
adults amb cardiopatia congènita, a les seves famílies, als 
professionals, a les institucions i a les organitzacions. I, fins i 
tot, als ciutadans que no han sentit mai que cada setmana 
neixen 12 infants amb malformacions al cor. 

Cada dia rebem propostes de col·laboració en estudis de  
recerca; idees de socis, voluntaris i col·laboradors que volen 
endegar  accions de sensibilització i captació de fons a diferents 
llocs de Catalunya; oferiments de participació a projectes per 
part d’organitzacions i altres entitats; gestionem convocatòries 
de subvencions; entre moltes d’altres iniciatives que tenim la 
responsabilitat d’escoltar, gestionar i donar una resposta el més 
adient possible.

Aquest any ha 
esta el primer 
any complert a 
Horta. 

De mica en mica 
el local va  
prenent forma i 
anem entrant al  
barri. 

A Horta el teixit 
associatiu té 
molta rellevància 
en el dia a dia 
del barri

GESTIÓ I ADMINSITRACIÓ DE L’ENTITAT

En aquesta memòria hem volgut mostrar-vos que la 
tasca realitzada durant aquest any és fruit d’una 
planificació i de molts anys de feina. És important 
conèixer la història i tenir les dades per poder  
entendre el present. Esperem haver-ho aconseguit.
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Mirant enrere tot el que ens vàrem proposar a principis d’any 
ho hem anat aconseguint o estem en el camí de fer-ho. Fem un 
repàs:

1- Ens vàrem proposar consolidar els canvis d'estructura 
organitzativa i ho hem aconseguit. Sumant recursos, arribar 
a més!!! Hem incorporat nous voluntaris, nous alumnes en 
pràctiques d’universitats amb qui  fa anys que tenim conveni i 
una alumna en pràctiques de psicologia de la Universitat 
Blanquerna, amb qui hem signat el primer conveni. Hem 
reforçat les relacions amb el personal sanitari i professionals 
dels hospitals de referència.

2- Hem rebut formació específica mitjançant  cursos, jornades i 
seminaris per poder-vos atendre, donar-vos un millor 
recolzament i comunicar-vos la feina que fem cada dia i 
l'impacte d’aquesta tasca al món de les cardiopaties congènites.

3- L’any 2013, segons els estatuts, s’havia de renovar el 50% 
dels membres de la Junta i així ho vam fer: volem agrair al Jose 
Vas el seu suport, companyia, esforç, comprensió, i temps de 
dedicació que ens ha ofert en els quasi 10 anys que ha estat de 
president de l’AACIC. A l’actualitat continua com a vocal. I 
donem la benvinguda a la Carme Hellin com a nova Presidenta i 
a totes les persones que han entrat a formar part de la Junta 
Directiva. Seguint els Estatuts de la Fundació CorAvant, també 
tocava renovar els membres del Patronat i així ho vam fer: 
actualment el patronat està format per sis patrons. 

4- Ens vam proposar millorar els sistemes d’avaluació de 
l’impacte de la organització, de l’aplicació i de la gestió dels 
projectes i serveis que ofereix l’entitat. Amb un any no ho hem 
aconseguit, però continuem treballant per tal d’implementar 
sistemes més eficaços i rendibles. 

5- Volíem reforçar la col·laboració amb empreses privades i 
fundacions. Hem treballat amb les afins al nostre sector i amb 
les que, en aquests 20 anys, han entès i s’han sentit atretes per 
l’AACIC CorAvant. Hem de continuar treballant consolidar la 
complicitat amb el sector privat, que cada dia més, es mostra 
més atret pels temes socials. 

6- Durant el 2013 hem pogut assumir i organitzar accions no 
programades a principis de l’any. Això ha estat gràcies a tenir 
una organització i estructura del personal contractat flexible i 
resolutiu i un equip de voluntariat compromès. 
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GESTIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Estem arribant a un equilibri entre les fons de  
finançament per part de les Administracions i les  
provinents de l’activitat de l’entitat. Les despeses  
estan imputades als serveis i projectes que hem fet 
durant l’exercici.

DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS 2013 DE L’AACIC

Augmenten els ingressos provinents de la prestació de serveis i de les  
activitats de sensibilització i captació de fons, era un dels objectius que 
ens havíem proposat pel 2013 i ho hem aconseguit. 

Els ingressos de donatius i quotes es mantenen a l’AACIC. L’augment 
que hi ha hagut es veu reflectit a la Fundació CorAvant ja que cada 
vegada hi ha més donacions a la fundació. 

Administracions 
Públiques

50%

Activitats 
propies
42%

Donatius i 
quotes de socis

7%

Fundacions 
Privades

1%
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COMPARATIU PER ANYS DELS INGRESSOS DE L’AACIC

La gràfica mostra la davallada d’ingressos que ha patit l’AACIC per 
part de les fundacions privades, degut sobretot a la desaparició 
d’algunes fundacions i obres socials de les caixes d’estalvi i per part de 
l’administració autònoma. Aquest descens s’ha vist compensat per 
l’augment dels ingressos per part de l’administració local, nacional 
l’activitat pròpia i la prestació dels serveis.

No obstant, les fundacions privades han descobert i han recolzat la 
tasca de la Fundació CorAvant  que ha estat la receptora d’una part 
important  dels ingressos que rebia l’AACIC. Fet que ens demostra un 
cop més que la creació de CorAvant va ser un encert de cara a garantir 
la qualitat i continuïtat de la nostra tasca. 
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DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA 2013

És la primera vegada que l’AACIC mostra a la memòria la distribució 
de les despeses per serveis, projectes i gestió. D’aquesta forma resulta 
més fàcil analitzar les despeses i la sostenibilitat de l’activitat. 

Un 45% de la despesa es destina a l’atenció directa i un 39% a la 
difusió i promoció de la realitat de les cardiopaties congènites. Pel 
projecte del voluntariat es destina l’11% que és amb el què podem 
garantir la qualitat i quantitat dels nostres serveis, projectes i  
activitats. 

Atenció a famílies
17%

Voluntariat
11%

Altres
0%

Loteria
16%

Informació - 
difusió
23%

Atenció a les 
persones amb CC

18%

Atenció a 
Professionals

10%

Gestió - 
administració

5%
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COMPARATIU PER ANYS DE LES DESPESES DE L’AACIC

Al 2013, la partida de personal ha augmentat respecte el 2012 degut a 
la contractació d’un professional tècnic en comunicació que estava, fins 
aleshores, en prestació de serveis a hores.  

L'esforç del canvi de seu a Barcelona i Girona a mitjans del l’any 2012 
s’ha vist reflectit aquest any en el despesa en infraestructura. 

En general s’està fent una reestructuració de les depeses per tal de 
reforçar l’entitat en aquelles partides que garanteixin la qualitat i 
continuïtat de la tasca i siguin més sostenibles econòmicament parlant. 
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FUNDACIÓ CorAvant

De mica en mica la fundació va augmentant la seva 
capacitat econòmica amb l’objectiu  de ser sostenible a 
mig termini. 

Fundacions
67%

Empreses
6%

Donacions 
Particulars

27%

Activitat 
propia
0%

Interessos
0%

Els ingressos del 2013 han estat més elevats respecte al  
2012. Hi ha hagut més participació econòmica per part de 
fundacions privades i de donants particulars. 

Les despeses de la Fundació Coravant,  en un 96% s’han 
destinat a la prestació dels serveis d’atenció directa a 
través d’un conveni amb l’AACIC. 

L’any 2013 la Fundació ha finançat el cost de l’atenció de 79 
persones amb cardiopatia congènita i de 104 famílies. 

ORIGEN DELS INGRESSOS
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Demanades Aprovades Denegades

AACIC 34 29 5

CorAvant 6 3 3

TOTAL 40 32 8

Aquest any, l’Entitat ha continuat treballant amb una tècnica 
especialista en captació de fons amb 5 hores setmanals de 
dedicació. Rendibilitzar els esforços en la gestió de subvencions 
i ampliar el nombre de sol·licituds tramitades han estat alguns 
dels objectius d’aquesta àrea. 

Aquestes són algunes de les dades que 
demostren que l’entitat segueix activa i que 
la seva base social creix dia a dia:

Intranet: 8.185 contactes 
585 nous contactes (6,87% respecte 2012) 
1.117 actualitzacions 

AACIC: 366 socis
13 altes de soci (3,27% respecte 2012) 
0 baixa 

CorAvant: 58 donants
29 altes de donants (26% respecte 2012)
1 baixa 

CAPTACIÓ DE FONS

Hem augmentat la captació de fons de l’entitat 
potenciant la participació i la implicació de tots els 
contactes vinculats al món de les cardiopaties  
congènites. (Més informació a l’apartat de Comunicació 
i Participació) 
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Aquest any hem atès a 126 persones amb cardiopatia congènita i hem fet un total 
de 232 intervencions psicosocials. Els motius de consulta més habituals estan 
relacionats amb la inserció laboral o temes escolars, la preparació a la intervenció 
quirúrgica, fer front a la discapacitat, entre d’altres situacions relacionades amb el dia a 
dia de les cardiopaties congènites. 

SERVEI D’ATENCIÓ A AFECTATS i AFECTADES DE 
CARDIOPATIA CONGÈNITA

Atenem a infants i adults als hospitals de referència, a 
les nostres seus o en espais adaptats per a tal fi.  
Individualment o en grups. 

24 estudis dins el projecte 
cardiopatia congènita, activitat  
física i adaptació al medi

28 persones ateses al Projecte  
d’assessorament i orientació 
laboral que han suposat un total de 
84 intervencions 

20 infants i joves han gaudit de les 
colònies terapèutiques a Cal Graells

73%

26%

6%

21%

Barcelona Tarragona i
Terres de l'Ebre

Lleida Girona

Distribució territorial

Demarcació Barcelona: 73 persones

Demarcació Tarragona i 

Terres de l’Ebre: 26 persones

Demarcació Lleida: 6 persones

Demarcació Girona: 21 persones

17 infants amb cardiopatia 
congènita participen dels espais  
infantils 

“M’encanta estar amb aquests nens, 
em fa feliç i em permet estar en 

contacte amb la meva patologia des 
d’una perspectiva totalment nova i 

molt agradable!”

Marta, afectada i 
voluntària de l’espai infantil

“(...)Voldríem donar gràcies a tots els 
monitors de l’hípica i sobretot al Diego 
per ensenyar-nos com és un cavall i 

poder tenir-los a les nostres 
mans. També recordem molt a la 

infermera bombera que en tot moment 
ens curava els petits incidents que 

sortien al llarg del dia.(...)”
Nil i Neus Bultó, veterans de les 

colònies de l’AACIC CorAvant

Les persones amb cardiopatia congènita 
requereixen d’atenció durant tota la vida. Des del 
diagnòstic i el tractament quirúrgic fins a  
l’adaptació en les diferents etapes evolutives, per 
disminuir les repercussions de viure  amb una  
malaltia crònica.
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Hem atès a 226 famílies i hem fet un total de 476 intervencions. Els motius més 
habituals de consulta són el diagnòstic, la preparació a la intervenció quirúrgica, 
les diferents etapes escolars i l’adolescència. 

25 famílies participen en l’espai de pares i mares a Tarragona i a Girona 

“Amb els anys he vist que teníeu raó, el més important no és definir dificultats i 
col·leccionar diagnòstics, sinó buscar la manera d’ajudar-lo a trobar què li agrada per 

despertar totes les seves capacitats i veure’l feliç amb un projecte”

M.Teresa mare del Marc

A l’hospital es poden viure moments de crisi i 
estrès. El projecte A cor Obert ofereix informació 
i suport psicosocial i emocional a l’hospital per 
poder fer front a aquests moments. 
L’any 2013, 352 famílies  han estat  
beneficiàries d’aquest projecte.

56 famílies van participar a la 19a Trobada  
anual a Cal Graells.  Al matí es va fer un tast del 
Coach amb cavalls, i després de compartir una 
paella es va celebrar l'Assemblea General de socis 
i sòcies. 

54%

22%

3%

16%

5%

Barcelona Tarragona i
Terres de

l'Ebre

Lleida Girona Fora de
Catalunya

SERVEI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB FILLS/ES 
AMB CARDIOPATIA CONGÈNITA

Oferim a les famílies suport psicosocial i informació 
específica sobre les repercussions de la patologia en 
les diferents etapes del cicle vital de fill/a. 

Distribució territorial

Demarcació de Barcelona   122 famílies

Demarcació de Tarragona

i Terres de l’Ebre 49 famílies

Demarcació de Lleida            8 famílies

Demarcació de Girona         36 famílies 

Fora de Catalunya               11 famílies

Memòria 2013
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226 professionals del món de l’educació han estat atesos per l’equip tècnic de l’AACIC 
CorAvant amb un total de 298 intervencions relacionades amb 84 alumnes de 
centres de tota Catalunya. La majoria  provenen del món de l’educació (escoles, EAP,  
instituts), del món de la psicoteràpia i del de l’estimulació primerenca. S’han fet 18 
intervencions amb psicòlegs, insertors laborals, monitors de lleure, entre d’altres. 

51%

31%

18%

Barcelona Tarragona i Terres
de l'Ebre

Girona 

Distribució Territorial

Demarcació de Barcelona     43 alumnes

Demarcació de Tarragona                           

i Terres de l’Ebre 26 alumnes

Demarcació de Girona         15 alumnes

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESORAMENT A 
PROFESSIONALS

Informem sobre les repercussions de les cardiopaties 
congènites en els entorns escolars, laborals, lúdics i 
socials genèricament i en casos específics. 

Des del Servei d’Atenció als Professionals també 
es duen a terme les sessions de formació general 
dirigides a l’equip educatiu o claustre de centres 
educatius o serveis de la xarxa. La formació 
s’anomena Les cardiopaties congènites, limitacions 
i potencialitats. Aquesta any s’ha ofert a un total 
de 358 professionals de 30 centres educatius 
de tota Catalunya.

“Gràcies Gemma. Ara entenc on som i 
què ens ha portat fins aquí, em serà 
molt més fàcil trobar el camí cap al 
canvi que fa temps que veig que 
necessita en Juli”

Anna, tutora d’en Juli

“Quan la Júlia es va apuntar a les 
colònies em vaig espantar bastant. 
Ara, amb tota la informació que em 
dónes estic molt més tranquil·la i 

penso que valdrà molt la pena aprofitar 
les colònies per treballar aspectes de 

relació amb els companys que 
normalment, en el dia a dia, no en 

tenim oportunitat”

Dolors, tutora de la Júlia
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El 30 d’abril es va fer un sopar de voluntaris 
d’hospital a un restaurant de Barcelona. Van 
assistir-hi 14 persones. 

Un any més, l’Escola Mare de Déu dels Àngels 
s’ha encarregat del dia de Nadal a l’Hospital 
Materno Infantil de la Vall d’Hebron. 

PROJECTE DE VOLUNTARIAT

El pla de voluntariat es va crear per cobrir les 
necessitats concretes de les persones amb cardiopatia 
i les seves famílies i participar en el funcionament de 
l’entitat per tal de garantir la seva continuïtat i qualitat 

LA TASCA DE 570 VOLUNTARIS 
ENS HA FET MÉS GRANS!

Per tal de garantir una tasca de qualitat 
oferim la formació general en  
cardiopaties congènites i les seves 
repercussions i proporcionem informació 
de cursos específics segons el tipus de 
voluntariat que desitgi fer la persona  
interessada. Aquest any s’han 
formalitzat 15 nous contractes de 
voluntariat.

25 Voluntaris d’hospital i 27 Voluntaris pallassos d’hospital col·laboren en els projectes   
Fem més agradables les estades a l’hospital  i A cor Obert

10 Voluntaris fan el suport a domicili per ajudar a infants i adolescents  en les seves 
tasques escolars

165 Voluntaris d’informació i sensibilització han col·laborat a fer possibles les 12 accions 
de sensibilització i la campanya del Cor

325 Voluntaris de la campanya de Loteria han distribuït participacions de loteria a tota 
Catalunya

10 voluntaris han conduït els 12 espais infantils de Reus i de Girona

8 Voluntaris puntuals han ajudat en tasques d’administració, missatgeria i logística de 
l’entitat 
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A la campanya del cor i sota el lema 
“Les emocions, un món pe r 
descobrir” s’han treballat eines per fer 
més fàcil la convivència amb una 
cardiopatia congènita. 

19a Gran festa del Cor: Es van recollir 
10.137€ dels quals 9.054€ van ser amb 
l’entrada solidària i 1.083€ en venda de 
productes solidaris. 26 organitzacions i 
empreses han donat suport econòmic o 
logístic. 53 voluntaris han treballat en 
l’organització el dia de la festa. 65
voluntaris han pujat a encarregar-se 
de l’animació. Per la tarda, 76 ballarins
de quatre escoles han participat en 
l’exhibició de dansa. N’han fet ressò 44 
mitjans de comunicació.

ACTES DE SENSIBILITZACIÓ
Gràcies a la participació de molta gent 
hem difós la realitat de les cardiopaties 
congènites a poblacions a les quals  
encara no havíem pogut arribar:

1. Presentació Llibre de Poemes  
Solidari Bajo la sombra de un   
poema a Tarragona

2. Fira Sant Jordi a Barcelona
3. Fira Sant Jordi a Reus
4. Sant Jordi a l’Hospital Materno 

Infantil de la Vall d’Hebron
5. Xerrada "d’Hàbits saludables 

per gaudir d'una bona qualitat 
de vida“ a Sant Feliu de Guíxols

6. III Concert Solidari “Jo també 
sóc un As de Cors” a Sant Pere de 
Rodes

7. Fira Canaletes a Cerdanyola del 
Vallès.

8. Bateig de Mar al Club Nàutic del 
Masnou 

9. 33a Fira de Calella i Alt Maresme 
a Calella de la Costa

10. Fira d’entitats de Tarragona
11. Mostra d’entitats de Banyoles
12. Concert Di-Versiones a Girona
13. Fira d’entitats de Girona
14. Fira de Fires de Reus

COMUNICACIÓ i PARTICIPACIÓ

Gràcies a la participació de socis, sòcies i  
col·laboradors de l’entitat, la realitat de les 
cardiopaties congènites es pot difondre a molts racons 
de Catalunya on encara no havíem pogut arribar. 

El BATEGUET és el peluix, basat en una 
il·lustració de la Roser Capdevila creadora de les 
Tres Bessones, que hem creat com a eina perquè 
els més petits puguin identificar i gestionar les 
seves emocions d’una forma tendra i divertida. 

Radiografia Sentimental
És un llibre escrit per la 
Mar Bonada que parla de 
l’experiència de conviure 
amb una cardiopatia 
congènita sobretot en  
l’edat adulta. Després de  
dos anys de treballar-hi  
finalment a la Gran Festa 
del Tibidabo el vam poder 
presentar. 

“Nosaltres venim cada any al Tibidabo. Per 
a mi l’enlairament de globus és un dels 

moments més màgics de l’any. Està molt 
bé recordar-se dels que ja no hi són en un 

moment de la festa. Jo em sento molt 
afortunada de poder-ho viure. “

Àngela, tieta del Pol. 
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EINES D’INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ
Es prioritza la comunicació per correu  
electrònic i xarxes socials, tot i que 
creiem que eines com el butlletí s’han de 
seguir fent en paper. 

COMUNICACIÓ EN LÍNIA
L’any 2013 la pàgina web va tenir 
6.899 visites. La web de l’AACIC 
continua essent un referent en els 
buscadors pel seu posicionament natural. 
Durant el 2013 s’ha fet l’estudi de l 
Projecte per la nova web amb 
l’objectiu de rendibilitzar temps i diners 
de la tasca diària de l’associació. El  
projecte es durà a terme durant l’any 
2014.

XARXES SOCIALS 
Aquest any tenim 1.978 contactes en 
línia. Ha baixat l'augment respecte l’any 
passat estem en 14%, però s’ha  
consolidat la temàtica de cada 
plataforma. L’activitat de l’AACIC 
CorAvant es reflecteix  setmanalment a 
facebook. En aquesta xarxa mantenim la 
pàgina que és la més visitada, el perfil i 
el grup “Yo también soy un As de  
Corazones” (grup obert) i el grup de 
joves (tancat). El Carlos Engel, expatró 
de CorAvant, administra el compte de 
twiter @coravant.  

MITJANS DE COMUNICACIÓ
La crisi ha donat gran protagonisme als 
mitjans en línia i han fet fallida 
definitivament o provisionalment molts 
mitjans locals. Tot i així els nostres actes 
s’han difós a través de 14 agendes, 31 
mitjans de comunicació han publicat les 
nostres notes de premsa, 9 han fet  
entrevistes a responsables de l’entitat, 5 
ens han cedit espais publicitaris per 
poder-hi difondre la nostra tasca. Un  
recull de 59 moments en què l’AACIC 
CorAvant ha estat protagonista. 

A més aquest any twiter, Instagram i 
Youtube han difós els nostres actes de 
forma instantània i a un públic al que no 
tenim accés fins ara. Les noves  
tecnologies guanyen terreny: aquet any 
ha entrat en joc un nou mitjà que fins ara 
no havia tingut un pes específic: els 
blogs. 

“Sembla impossible que amb l’índex 
d’incidència tant alt es desconegui tant 

aquesta patologia, sort que amb actes com 
aquest se’n fa ressò”

Joan, participant de la Travessa Matagalls 
Montserrat 2013

Batego Per tu és la campanya que 
engloba els actes solidaris entorn 
a l’activitat física. Es va iniciar l’any 
2012 i aquest any s’ha consolidat amb 
7 actes solidaris on s’ha pogut  
arribar a 3.610 persones i s’han 
recollit 20.500€.

• RunParty Matadepera 
• Pedala Figueres
• Cursa de la Rabassada
• Cursa Matagalls Montserrat 
• Cursa de la Mercè 2013
• II Tibidabo Trail Run
• Torneig de Pàdel Solidari 
Club la Plana d’en Berga
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Tota aquesta tasca ha estat possible gràcies a: 

- la col·laboració de l’administració, entitats, 
empreses i particulars en els nostres serveis i 
projectes. Sense aquesta col·laboració difícilment 
es podrien realitzar.

- la col·laboració econòmica, en espècies  i la 
difusió que moltes organitzacions i particulars fan 
dels nostres actes i campanyes.

- el compromís de la Junta Directiva de l’AACIC,
del Patronat de CorAvant i del Comitè Assessor 
Científic que legitima les dues entitats. 

- i la tasca dels 570 voluntaris i voluntàries, dels 
3 professionals externs i dels 6 professionals en 
plantilla de l’equip tècnic que garanteixen el dia a 
dia de l’AACIC CorAvant. 
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C/Martí i Alsina, 22 08031 Barcelona

93 458 66 53 · info@aacic.org · coravant@fundaciocoravant.org ·

Delegació de Tarragona i Lleida 661 255 717 Delegació de Girona 685 274 405

www.aacic.org · www.facebook.com/aacic · @coravant 

Des del 1994 treballem, en un marc d’innovació i 
millora continua, pel dia a dia de les persones amb 
cardiopatia congènita i les seves famílies. Estem 
atents als seus interessos, preocupacions i 
possibilitats. 

Volem ser l’entitat de referència a nivell nacional i 
internacional pel que fa a les repercussions no 
clíniques de les cardiopaties congènites. 

Moltes gràcies

mailto:info@aacic.org
mailto:coravant@fundaciocoravant.org
http://www.aacic.org/
http://www.facebook.com/aacic
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