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62%

38%

Infants i joves gaudint de les Aventures.Cor de Setmana Santa, les colònies
terapèutiques de l’AACIC (foto: Equip AACIC)
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1. A Catalunya hi ha més de 40.000 persones
que viuen amb una cardiopatia des de la
infància

Fa més de 25 anys que oferim resposta a les necessitats socials de les persones que
viuen amb una cardiopatia des que eren petites, a les seves famílies i als professionals
de la xarxa amb els quals es relacionen, tot afavorint el coneixement d’aquesta
patologia a la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions.
Atenem presencialment perquè la nostra acció social arribi arreu de Catalunya. La
seu central es troba a Barcelona i tenim delegacions a Girona i Barcelona Nord,
Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida. Les psicòlogues de l’equip es desplacen als
hospitals de referència amb unitats de cardiologia congènita, tant de l’infant com de
l’adult.
Atenem digitalment a persones amb cardiopaties pediàtriques i les seves famílies
d’arreu del món, en especial Llatinoamèrica.
Amb el projecte Cors Valents arribem a aquells infants i joves amb cardiopatia dels
camps de refugiats del Sàhara Occidental.

L’any 2019 hem atès a 6.000 persones
62%

38%

Totes les accions que es descriuen s’han dut a terme per les 9 professionals de
l’equip tècnic, 3 professionals externs, empreses proveïdores per a tasques
puntuals, l’equip de voluntariat i amb el suport dels membres de la Junta Directiva,
del Comitè Científic i el d’Honor, creat de nou en aquest exercici.

Què és una cardiopatia pediàtrica?
És una anomalia cardíaca que es pot diagnosticar durant l’embaràs, durant la infància o
adolescència. Necessita un seguiment mèdic al llarg de tota la vida i de tractament quirúrgic. Es
consideren cardiopaties pediàtriques: les congènites, és a dir, malformacions de l’estructura del
cor que s’inicien des del primer moment de la gestació, les miocardiopaties, metabolopaties,
arrítmies, malalties sindròmiques i cardiopaties adquirides durant l’edat pediàtrica.
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2. Ahir, avui i sempre junts amb cada batec

Benvolgut i benvolguda,
Un any més et presento la memòria de l'AACIC i un any més em sento orgullosa de
tota la feina feta. Començàvem l'any amb la declaració de l'AACIC com a Entitat
d'Utilitat Pública i, al mes de març, presentàvem el logotip i el lema del 25è
aniversari «Ahir, avui i sempre, junts amb cada batec» celebració que ha
marcat la majoria dels actes que hem organitzat i que van finalitzar el 14 de febrer de
2020.
L'any passat tancàvem el Pla de Participació i durant el 2019 hem treballat el nou
Pla Estratègic i el Pla de Comunicació que ens hauran d'acompanyar fins al 2025.
Comptem amb l'assessoria d'una professora de la Universitat Abat Oliva que ens guia i
acompanya en tot el procés. Aquest any també hem seguit un programa de gestió del
canvi pel foment de l'equitat de gènere, tant en el funcionament de l'entitat com en la
tasca que duu a terme, promogut per Xarxa de Dones Directives i Professionals de
l'Acció Social (DDiPAS).
Pel que fa a l'atenció psicosocial que ocupa un 62% de la inversió de l'entitat,
cal destacar la consolidació del programa Et mirem en els dos hospitals de
referència en cardiopaties congènites que ha permès que enguany hàgim atès un
42% més de dones embarassades i les seves parelles. Segons els primers
resultats de la recerca "Impacte de les relacions familiars a partir del diagnòstic
de cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de
l'infant" presentats a finals d'any, l'atenció psicològica i emocional des del moment
del diagnòstic prenatal és molt important tant per la relació de parella com per
l'acollida de l'infant que ha de néixer.

La campanya d'arrodoniment dels clients dels supermercats Bon Preu durant
el mes de maig i el Sopar solidari de la Fundació Port Aventura han marcat
l'increment dels ingressos de la partida de donacions d'aquest any.
El dia a dia ens ocupa tant que quan miro la feina feta en global em sembla
impressionant tot el que hem pogut arribar a fer, però les dades són les que són i
sempre és bo fer memòria per saber on estem i poder seguir endavant. Espero que
t'agradi, com sempre qualsevol suggeriment serà benvingut administracio@aacic.org.
Ben cordialment,

Rosa Armengol
Directora AACIC
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3. Els números del 2019
Distribució dels ingressos

Total ingressos 2019: 422.106,10 €

Fundacions
privades
6%

Administracions
Públiques
32%

Donacions
periòdiques i
puntuals
34%

Activitats
pròpies
28%

Un 70% de les subvencions presentades van ser resoltes positivament.
•
S’han tramitat 37 sol·licituds de subvencions a diferents administracions
públiques i a entitats privades que tenen convocatòria de subvencions.
•

D’aquestes sol·licituds, 26 van ser aprovades i 11 van ser denegades.

La gestió de les subvencions requereix cada cop de més temps i rigor, tant en la
sol·licitud com en la justificació del projecte. Això ha requerit que l’any 2019 s’hagin
actualitzat i adaptat nous sistemes i processos de treball de tot l’equip per poder
respondre a les necessitats de la gestió de subvencions, tant de les públiques com de
les privades.
Els ingresos per activitats pròpies provenen dels actes i les factures que l’AACIC emet
per a la prestació de serveis a la Fundació CorAvant, al Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, entre altres.
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3. Els números del 2019
Comparativa dels ingressos

Aquest any no hem
rebut una
subvenció del
Departament de
Salut.

Hem
comptat
amb una
subvenció
de l’Obra
Social de
la Caixa.

L’any 2017
vàrem tenir
premi.
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Hem tingut un gran
augment de
donacions
particulars per
l’Arrodoniment
solidari de BonPreu
i Esclat i el Sopar
de PortAventura.

L’AACIC ha tingut
menys despesa
perquè ha facturat
més intervencions a
la Fundació
CorAvant.

Vam rebre una
subvenció
extraordinària de
l’Ajuntament de
Barcelona

La gestió
del 0,7 de
l’IRPF, fins
ara
gestionat
pel govern
central, ha
passat a
mans de la
Generalitat.
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3. Els números del 2019
Distribució de les despeses

Total despeses 2019: 421.514,73 €

Loteria
14%

Altres
6%

Voluntariat
5%

Informació i difusió
10%

Atenció a
professionals
12%

Suport a infants,
joves i adults amb
cardiopaties
pediàtriques
29%

Suport a famílies
24%
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4. Serveis i projectes d’atenció psicosocial a
persones que viuen amb una cardiopatia des de
la infància

101 persones
ateses per
l’equip de
psicòlogues

17

Consultes
puntuals

32

308 accions
d’informació,
assessorament i
suport psicosocial

Primeres
entrevistes

259

Entrevistes
de seguiment

35% a Girona i Barcelona nord
28% a Tarragona i Lleida
37% a Barcelona centre i sud
23 persones al
Projecte Inserció laboral
26 proves d’esforç, a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a
l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. La prova
d’esforç amb consum d’oxigen permet fer un pla d’exercici físic
adaptat sense riscos per a la salut per aconseguir l’augment de la
capacitat respiratòria.

Atenció psicosocial grupal:

18 joves i adults han participat en
els espais de trobada virtuals mensuals i 19 infants han participat regularment a
les activitats terapèutiques i de gestió emocional als espais de trobada de Girona i
Reus.
(…) La conclusió a què vam arribar és que la millor
medicació que podem prendre som nosaltres mateixos,
ja que a través de l’autoconeixement, la
regulació/dosificació podem arribar on vulguem.
Espai de trobada virtual de joves i adults majors de 25
anys.
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a. Aventures.Cor, les colònies terapèutiques i
inclusives de Nadal, Setmana Santa i Estiu

76 infants i adolescents
han participat a les
tres edicions de colònies.
La majoria dels infants i adolescents poden fer
colònies normalitzades, però a les Aventures.Cor
és on troben un espai propi per parlar de les pors
i inseguretats que els causa la seva patologia.
Treballem amb el suport d’Emoticat,
una associació experta en educació emocional
en el lleure.

Més del 50% de participants repeteixen
en dues o més edicions.

b. Fem més agradables les estades a l’hospital

3.865 infants i adolescents
ingressats s’han beneficiat del
projecte.
De dilluns a divendres, el voluntariat d’hospital de l’entitat realitza accions de joc
terapèutic a les sales de joc i a peu de llit de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron a
infants i adolescents ingressats i els pallassos/es voluntaris/es de l’AACIC els caps de
setmana. El projecte compta amb una psicòloga i una pedagoga de l’equip tècnic que
realitzen la formació dels i les voluntàries, l’execució d’activitats terapèutiques i la
coordinació amb el personal hospitalari. L’equip de pallassos també compta amb dos
formadors especialitzats en clown hospitalari.
Hem augmentat el voluntariat amb 13 noves persones que ens han permès
incrementar un 16% les accions de joc i entreteniment terapèutic fins a 7.071
intervencions.
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5. Serveis i projectes d’atenció psicosocial a
famílies amb fills/es amb cardiopatia congènita
o diagnosticada a la infància o adolescència

855 accions
d’informació,
assessorament i
suport
psicosocial

351 famílies
ateses per les
psicòlogues
de l’AACIC

92

Consultes
puntuals

121

Primeres
entrevistes

642

Entrevistes
de seguiment

41% a Girona i Barcelona nord
26% a Tarragona i Lleida
33% a Barcelona centre i sud

Atenció psicosocial grupal
63 participants en els espais d’intercanvi, presencials i virtuals. Les psicòlogues de
l’entitat dirigeixen sessions per afavorir l’intercanvi d’experiències entre iguals i
acompanyar en la gestió emocional.
86 persones van participar en la
Trobada anual de l’AACIC
Per tal de facilitar la participació, es van
organitzar dues trobades, una a l’Hípica
Club Esportiu Pegasus a Clariana, i l’altre
a l’Hípica Overland a Peratallada que va
cloure al restaurant Pirineus de Celrà.
Les Trobades d’aquest any van servir per
donar el tret de sortida a les celebracions
dels 25 anys de l’entitat.
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a. Et mirem
Atenció psicosocial durant l’embaràs i el naixement
129 embarassades ateses en
363 accions de suport psicosocial
en l’etapa prenatal
56 famílies ateses en l’etapa
postnatal a les UCI neonatals, en
168 intervencions
Minimitzem l'impacte del diagnòstic de cardiopatia congènita des del primer moment,
durant tot l'embaràs i fins que el nadó surt del centre hospitalari. Aquest projecte es
realitza conjuntament amb l'equip d'obstetrícia i d'UCI de l'Hospital Infantil i de la
Dona Vall d'Hebron i de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb els quals
tenim un conveni de col·laboració perquè una psicòloga de l'AACIC faci l'atenció dins
els centres hospitalaris.
Respecte a les dades de la memòria del 2018 hi ha hagut un 42% més de famílies ateses
per la consolidació del projecte en els dos hospitals.

b. A Cor Obert
Atenció psicosocial i acompanyament a l’hospital
591 persones ateses en 1.132 accions de suport
psicosocial
A l'hospital és on es viuen moments de més estrès
i angoixa. Les quatre psicòlogues que duen a terme
el projecte donen suport en la preparació de l'ingrés,
l'estada, l'alta hospitalària i el seguiment un cop
tenen l’alta. Es distribueix l'atenció en quatre
hospitals: a l’Hospital Infantil Vall d'Hebron, a
l’Hospital de Sant Joan de Déu, tant a les plantes
d'hospitalització com a l'UCI pediàtrica, a l'Hospital
de Sant Joan de Reus i a l'Hospital Josep Trueta de
Girona, majoritàriament a les consultes externes.

Joves i adults
amb
cardiopatia
13%

Infants amb
cardiopatia i les
seves famílies
87%
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6. Servei d’assessorament, atenció i formació
per a professionals

Hem atès 648 professionals en
un total de 882 intervencions

107 alumnes s'han
beneficiat de la nostra
intervenció als centres
educatius.

S'ha treballat amb 550
professionals del món
educatiu, tots
relacionats amb alumnes
amb cardiopatia
congènita que
necessiten algun tipus
de suport i/o orientació
per assolir els objectius
pedagògics.

385 professionals han rebut la formació general
sobre les repercussions de les cardiopaties dins el
context escolar.
Foto: Formació al claustre de l’escola Abat Oliva de St. Hipòlit de Voltregà al mes
de novembre.

Tenim un contracte amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a
poder informar i assessorar els i les professionals de l'àmbit de l'educació sobre les temàtiques
relacionades amb les patologies i les seves repercussions.

98 professionals d’altres especialitats
han estat atesos amb relació a 71
adults i 27 infants amb cardiopatia.
Cada vegada són més els professionals de
diverses especialitats que ens consulten
amb relació a persones que estan atenent
(fisioterapeutes, nutricionistes, psicòlegs,
osteòpates, professionals de la inserció
laboral...)
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7. Recerca

La investigació de l’impacte de
la patologia en el dia a dia és
clau per a la millora del
benestar i la qualitat de vida.

L’equip de recerca de l’AACIC treballa des de 2015 en el projecte
d’investigació sobre l’impacte del diagnòstic en l’entorn familiar: “Impacte
de les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia
congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant”:
•

•

A principis d’any, la Revista Apuntes de Psicología publicava un
article amb els resultats de la primera fase de la recerca: Cómo
afecta el diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita en las
relaciones conyugales de los padres (Apuntes de Psicología 2019, Vol.
37, número 1, págs. 31-40).
A finals d’any, gràcies a la subvenció de la Fundació ONCE, vàrem
publicar els resultats de la primera fase de la recerca que vam
distribuir a les famílies que han participat en la recerca.

Durant l’any 2019, també hem seguit donant suport a la recerca
"Desarrollo de Métodos de Detección de Neurodesarrollo Anómalo y
Alteración Relación Niño-Familia-Sociedad en las cardiopatías
congénitas", amb l’objectiu de determinar quines alteracions prenatals i
postnatals influeixen en el desenvolupament neurològic dels infants amb
cardiopatia congènita i detectar els paràmetres de risc que poden provocar
aquestes alteracions en el desenvolupament neurològic.

(…) Uno de cada 120 niños nace con una cardiopatía congénita, es decir, cada semana nacen
entre 12 y 15 niños afectados en Cataluña (Associació de Cardiopaties Congènites, 2013); de
ahí que nos preguntamos cómo les afecta el diagnóstico de una cardiopatía congénita a los
futuros padres, tanto a nivel individual como a nivel de relación de pareja y como familia.
Apuntes de Psicología 2019, Vol. 37, número 1, págs. 32
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8. Cors Valents
Projecte de suport a refugiats i refugiades

Suport a infants amb
cardiopatia als camps de
refugiats del Sàhara Occidental
amb la Unitat de Cardiologia
Pediàtrica de l’Hospital Infantil
Vall d’Hebron
Què volem aconseguir?
Contribuir a la millora de la qualitat de vida de la infància amb problemes de cor i
garantir una atenció medicoquirúrgica amb impacte directe en la disminució de la
mortalitat infantil actual.
El 2018 vàrem detectar 17 infants amb diagnòstic de cardiopatia i vàrem fer un
pla de seguiment i tractament per a cada un d’ells. Aquest any 2019 volíem realitzar
un nou viatge als campaments i fer el seguiment clínic del grup d’infants identificats.
Finalment, no el vàrem trobar necessari per als següents motius:
•
•

•

Vam evacuar tres dels infants més greus i van rebre les intervencions
quirúrgiques. Uns mesos més tard, van poder tornar als campaments i el pediatre
local va fer el seguiment mèdic.
Durant l’any, l’equip de cardiòlegs del projecte van confirmar dos
diagnòstics d’infants amb sospites de cardiopatia, vàrem recopilar els
informes mèdics i els resultats de les proves que es van realitzar a l’hospital de
Tinduf i es van estudiar via online. Com que no eren casos greus, el pediatre local
els hi fa el seguiment periòdic.
El seguiment mèdic del pediatre dels campaments a la resta del grup no indicava
cap paràmetre que fes necessari el desplaçament dels cardiòlegs de la unitat de
cardiologia pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron.

La situació dels 17 infants a 31 de desembre del 2019 és la següent:
• 3 infants es van evacuar i van ser intervinguts quirúrgicament.
• 4 infants estan pendents de ser intervinguts quirúrgicament però no són
urgents.
• 1 infant està en procés de tramitació per l’evacuació a Catalunya i poder ser
intervingut quirúrgicament.
• 9 infants de moment no requereixen d’intervenció quirúrgica.
Tots els infants segueixen un control mèdic a través del pediatre dels
campaments que rep el suport de l’equip de la Unitat de Cardiologia
Pediàtrica de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron.
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9. Sensibilització, participació i captació de fons

60 actes
Impacte social: 389.700 persones
Impacte econòmic: 126.785 €

Fires de Sant Jordi
La fira de Sant Jordi ha anat prenent importància
com acte de sensibilització, més que de captació de
fons. L’any 2019, la Generalitat de Catalunya ens va
cedir un espai a la fira de Sant Jordi que se celebra
al Palau de la Generalitat cada 23 d’abril. També
vam posar parada a Tarragona, Reus, Girona, Santa
Coloma de Gramenet i al barri d’Horta de Barcelona.
Impacte social: 9.000 persones.
Impacte econòmic: 2.010 €

Sopar de Gala a PortAventura
Vam ser una de les entitats beneficiàries del Sopar
de Gala 2019 de la Fundació Port Aventura,
juntament amb la Fundació Rosa Maria Vivar i el
projecte Port Aventura Dreams. Agraïm la
col·laboració de l’equip de la Fundació Port
Aventura en l'organització del sopar i en la gestió
dels convidats/des.
Impacte social: 1.000 persones.
Impacte econòmic: 33.450 €.
25 Gran Festa del Cor al Tibidabo
El Parc d’Atraccions Tibidabo ens va obrir les
portes i acollir de nou per a celebrar el 25è
aniversari de l’AACIC, on vam fer el reconeixement
públic a les persones que han teixit la història de
l’AACIC: de les persones amb cardiopatia des de la
infància fins a les entitats i organitzacions que ens
han donat i ens donen suport.
Voluntariat: 59 persones.
Impacte social: 4.500 persones.
Impacte econòmic: 10.500 €.
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10. Sensibilització, participació i captació de
fons

Les campanyes de difusió
són l’altaveu de les accions
que es promouen des de l’entitat

Campanya del Dia Internacional
de les Cardiopaties Congènites:
campanya digital #lesformesdelcor,
campanya de premsa «Els infants que
tenen una cardiopatia congènita, a més
de tenir una afecció fisiològica, també
pateixen una afecció emocional»,
Xocolatada solidària a Tortosa,
Xerrada a Girona i a l’Hospital
Infantil Vall d’Hebron exposició
Descorda’t al vestíbul i tallers del cor
a la Sala de jocs de la primera planta.
Durada: del 14 de febrer a l’1 de març.
Voluntariat: 10 voluntaris/es.
Impacte social: 800 persones.
Impacte econòmic: 720 €.
Campanya Bon Preu i Esclat:
Gestionada per Worldcoo,
arrodoniment de la compra en el
pagament amb targeta a tots els
establiments Bon Preu i Esclat de
Catalunya. Campanya de
comunicació coordinada amb
Worldcoo.
Territori: Catalunya.
Durada: del 2 al 31 de maig.
Impacte social: 373.130 donants.
Impacte econòmic: 62.262 €.

El meu cor té
un gomet
Fotografia
guanyadora del
concurs
#lesformesdelcor

Campanya de captació Aventures.Cor
2019 dirigida als contactes del Fons
Aventures.Cor (146 contactes) i
presentació del projecte a l’empresa Elix
Polymers des de la Delegació de
Tarragona.
Durada: Juny.
Impacte social: 170 persones.
Impacte econòmic: 4.170 €.
Loteria de Nadal 2019: 329 talonaris
de loteria Nacional i 34 de la Grossa
de Cap d’any.
Voluntariat: 330 voluntaris i voluntàries
han repartit loteria de l’AACIC.
Impacte social: 1.100 persones.
Impacte Econòmic: 12.725 €.
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10. Visibilitat

www.aacic.org
Visites: 72.596
Usuaris/es: 59.426

Newsletter mensual: 1.370
subscriptors/es. La ràtio de
lectura és del 25,64% de mitjana
en la versió catalana (1.330
subscriptors/es) i del 37,45% en la
castellana (40 subscriptors/es).
Revista 24: Infància amb
cardiopatia. 1.555 unitats
impreses, de les quals es van
distribuir 1.245 unitats a persones
sòcies i donants, hospitals i
professionals mèdics. La resta es va
repartir durant l’any en dossiers i
actes diversos.

Facebook: 2.527 seguidors/es (el
74% són dones)
Twitter: 870 seguidors/es (54%
dones i el 46% homes)
Instagram: 879 seguidors/es (el
76% són dones). Ha tingut un
creixement del 375,14% en els
últims 5 anys.

2.293
2.527

Facebook
Twitter

757
870

Instagram

601
879
0

1.000

2018
2019
2.000

3.000

120 aparicions en mitjans de comunicació en línia i paper. Des de
fa uns anys, estem observant un augment d’aparicions en els mitjans
digitals i en especial aquest any hi ha un índex molt alt en mitjans locals.
Aquests han fet una gran cobertura d’actes organitzats pel voluntariat
motor de l’AACIC. (Tornejos de futbol a Sarrià de Ter i Tortosa, Reptes
solidaris, Obra de teatre Batec a Gironella i Berga, entre d’altres).
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11. Som AACIC: 913 socis i sòcies són el motor

Junta Directiva
Carme Hellín González, presidenta.

M. Àngels Aguilar García, secretària.
Ramon Presas Berenguer, tresorer.
Luis Aused Enrich, vocal.
Griselda Fillat Riberas, vocal.
Cecília Gómez Engler, vocal.

484 voluntàries i
voluntaris han
col·laborat en la tasca
de l’entitat
•

Erundina González Monfort, vocal.
Xavier Real Balaguer, vocal.
•

L’equip tècnic
Rosa Armengol, gerent.
Mònica Enrich, pedagoga i

•

administrativa.
Masiel Hernández, administrativa.
Rosana Moyano, psicòloga de la
delegació de Barcelona.
Mireia Salvador, psicòloga de la
delegació de Barcelona.
Gemma Solsona, psicòloga de la

•

delegació de Girona.
Àngels Estévez, psicòloga de les
delegacions de Tarragona i Lleida.
Berta Giménez, comunicació.
Maria Valldeneu, comunicació digital.

•
•

20 voluntàries i voluntaris
d’Hospital han acompanyat a les
famílies i han jugat amb els infants
i adolescents a l’Hospital de l’Infant
Vall d’Hebron.
Hem comptat amb 32 pallassos i
pallasses d’hospital, que en grups
de 4 o 5 han amenitzat els caps de
setmana a l’Hospital de l’Infant Vall
d’Hebron.
71 persones voluntàries han
col·laborat en festes solidàries i
altres actes organitzats per l’entitat.
Aquest any el grup d’animació de la
Festa del Cor consta com a
col·laborador de l’entitat, no com a
voluntariat. Per això, hi ha una
disminució del voluntariat d'aquest
grup respecte a l’exercici del 2018.
10 voluntàries han gestionat els
Espais Infantils (7 a Girona i 3 a
Tarragona), coordinades per la
responsable de cada territori.
330 persones han col·laborat en la
campanya de la loteria de Nadal.
5 voluntaris/es al projecte Cors
Valents de suport als refugiats.

Els 16 voluntaris i voluntàries motor del 2019 ens han regalat
reptes esportius com Tracks del 21 i Quilòmetres per somriures,
concerts de gòspel, de música rock i pop, torneigs de futbol, de
pàdel, de nedar al mar, caminades i curses, festes populars,
xocolatades i teatre... Gràcies a grans persones amb grans idees,
la realitat de les cardiopaties pediàtriques es coneix cada vegada
més i hem pogut garantir el finançament dels serveis i projectes de
l’entitat.
La Nuri Teixidor va recaptar amb el seu repte personal esportiu i
solidari Quilòmetres per somriures 5.320 € que va repartir entre
l’associació Xaropclown i l’AACIC.
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11. Som AACIC: comptem amb el suport de
grans professionals

Comitè científic

Comitè d’Honor

Dr. Ferran Roses, cap del Servei de

Dr. Josep Girona, cardiòleg.

Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil Vall

Dr. Jaume Casaldàliga, cardiòleg.

d'Hebron.

Dr. Carlos Mortera, cardiòleg.

Dr. Joan Sánchez de Toledo, cap del Servei

Dr. Miquel Rissech, cardiòleg.

de Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil
de Sant Joan de Déu.
Dra. Laura Dos, cap de secció de la Unitat de
Cardiopaties Congènites de l'Adult i
investigadora del grup de malalties
cardiovasculars del Vall d'Hebron Institut de
Recerca (VHIR).
Dr. José María Caffarena, cap de l'Àrea del
Cor i cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de
l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu.
Dra. Silvia Montserrat, coordinadora de la
Unitat d’Assistència Integral de Cardiopatia
Congènita de l’Hospital Clínic.

Dr. Ricard Serra, cardiòleg i especialista
en medicina de l’esport del Servei de
Cardiologia de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.
Teresa Moratalla, psicoterapeuta i docent
de l’Escola de Teràpia Familiar de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Fèlix Castillo, psicoterapeuta i coach de
l’equip tècnic de l’entitat i patró de la
Fundació CorAvant de 2008 a 2017.
Carme Romero, presidenta de l’AACIC de
1994 a 2007.
José Vas, president de l’AACIC de 2007 a
2013 i president de la Fundació CorAvant

Dra. Maite Doñate, adjunta del Servei de

de 2008 a 2017.

Cardiologia i Unitat d’imatge i funció cardíaca

Carlos Engel, membre fundador de

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

l’AACIC, impulsor de la Fundació CorAvant i

Dr. Xavier Chavarria, inspector d’educació

patró des de l’any 2008 fins al 2013.

del Departament d’Educació, professor de la

Densi Barrero, organitzadora de la 1a

Universitat de Barcelona i de la Universitat

Gran Festa del Cor a Centelles (1994).

Oberta de Catalunya.

Yolanda Scott-Tennent, impulsora de

Dra. Anna Vilaregut, psicòloga, professora

l’AACIC a Tarragona.

titular a la URL, Blanquerna i responsable del
Grup de Recerca Parella i Família.
Laura García, fisioterapeuta i experta en
atenció precoç i neonatologia.

Amb motiu del 25è aniversari de

Dra. Verònica Violant, psicòloga i docent a

l’AACIC, s’ha renovat el Comitè

la Facultat de Pedagogia de la Universitat de

Científic amb professionals de noves

Barcelona.

especialitats i s’ha creat el Comitè

Dra. Merche Ríos, professora del

d’Honor.

Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical i Corporal de la Divisió de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Barcelona.
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12. Creiem amb el treball en xarxa

Som corresponsables i creiem amb el treball en xarxa i, per això, durant el 2019 hem
col·laborat amb:
Associació Catalana d’Atenció

Federació Mestral

Precoç

FESalut Lleida

ACNUR

Fundació el Somni dels nens

Activijoc

Fundació Esplai Girona Mare de Déu

Ara.cat

del Mont

Betevé

Fundació Cinca Piqué

CardioAlianza

Fundació Infància solidària

Catalunya Ràdio

Fundació Uría i Menéndez

Centre de Normalització Lingüística

Fundació Jubert Figueres

de Barcelona

Fundació Privada Hospital de la

Clínica Bofill Girona

Santa Creu i Sant Pau

Club Súper3

Hospital Clínic

COCEMFE

Hospital Infantil i de la Dona de la

Colla de Geganters de Santa

Vall d’Hebron

Coloma de Gramenet

Hospital Parc Taulí

Col·legi Mare de Déu dels Àngels

Hospital Sant Joan de Déu

Col·lectiu Ronda

Hospital Sant Joan de Reus

CoolCards Barcelona

Hospital Dr. Josep Trueta

COOP57

Hospital Joan XXIII

CORIENCE

Lexben

Creu Roja Catalunya

Save the Children

CRIN

Universitat Rovira i Virgili,

ECHDO

Universitat de Barcelona

El Periódico de Catalunya

Universitat Autònoma de Barcelona

Entre BamboLines

Universitat de Girona

Escola l’Esplai Tortosa

Universitat Ramón Llull

Escoles de Dansa Mònica Escribà

Universitat Abad Oliba CEU

FCVS

Xarxa Sanitària Santa Tecla

FEDER

Xarxa Vives d’Universitats,

Federació ECOM
Federació d’associacions amigues
del poble sahrauí
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13. Moltes gràcies
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Seguirem treballant des de la coresponsabilitat
social per atendre i donar resposta
als interessos de les persones
amb cardiopaties pediàtriques

A tots i a totes que ens oferiu el vostre
suport, moltes gràcies per ser-hi
i formar-ne part.
Per tal de portar a terme la nostra tasca
necessitem el suport de molta més gent,
ajuda’ns!
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