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Què és una cardiopatia pediàtrica?

És una anomalia cardíaca que es pot diagnosticar durant l’embaràs i la infància.
Necessita un seguiment mèdic al llarg de tota la vida i, sovint, de tractament quirúrgic. 

 
Quines són les cardiopaties pediàtriques?
Les congènites, 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. 
 

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 realitzant
i potenciant la recerca.

L'Associació de Cardiopaties Congènites
està formada (a 31 de desembre de 2020) per 
 453 socis i sòcies, un equip de voluntaris i
voluntàries, una Junta Directiva, un equip
de professionals, un Comitè Científic i un
Comitè d'Honor. Descobreix qui som

A Catalunya hi ha més
de 40.000 persones
que viuen amb una
cardiopatia des de la
infància 

Tenim la seu central a Barcelona i delegacions a
Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida. 

Atenem tant presencialment com digitalment i
les psicòlogues de l’equip tècnic es desplacen
als hospitals de referència amb unitats de
cardiologia congènita de l’infant i de l’adult,
sempre que les circumstàncies ho permeten.

Amb el projecte Cors Valents arribem a aquells
infants i joves amb cardiopatia dels camps de
refugiats del Sàhara Occidental.
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https://www.aacic.org/ca/qui-som-i-que-fem/


2

L'any 2020 vam fer el nou pla de comunicació,  el d'igualtat, el de sostenibilitat
econòmica i el Compliance Penal amb el Codi de Bon Govern, Codi ètic, protocol
d'Anticorrupció, entre altres protocols que contempla el Compliance. 

Vam fer un seguiment periòdic amb el nostre DPO (Data Protection Officer) per tal de
controlar metòdicament i garantir el Reglamento General de Protección de Datos del 25 de maig
de 2018.

Es va implementar una nova metodologia de treball per objectius operatius relacionats amb
els objectius contemplats en el Pla Estratègic i en els plans transversals de l’entitat. 

Es va començar a utilitzar una nova BBDD en un entorn CRM.

Tot i que tenim els requeriments que ens demana les diferents lleis relacionades amb la gestió
d'entitats i subvencions, seguim treballant per la millora i l'enfortiment de la gestió, administració i
l'execució dels projectes i serveis de l'entitat. L'excel·lència és un dels pilars que ens marca la
missió del pla estratègic des de fa molts anys. 

Volem mantenir-nos i seguir creixent, per tant hem de treballar amb un alt nivell d'exigència per
garantir una gestió i bon govern i per això comptem amb professionals especialitzats externs en
cada temàtica. 

Enfortiment de la gestió i administració de
l'entitat. 

42 SUBVENCIONS GESTIONADES 
25 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
17 A FUNDACIONS I EMPRESES. 

 
 

22 RESOLTES POSITIVAMENT
17 DENEGADES

3 (ENCARA NO RESOLTES)
 

L'equip de subvencions està format per una professional externa de captació de
fons i el suport de gerència i d'administració.
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2.1 
Els Ingressos de l'AACIC

Durant el primer semestre va haver-hi una gran incertesa pel que fa al compliment
del pressupost inicial i es va fer una adaptació tenint en compte els ingressos i
despeses previstos d'algunes partides del pressupost. 

Els actes solidaris previstos durant l'any van quedar cancel·lats i vam haver de
buscar altres estratègies de captació de fons que detallem en l'apartat 11.

Una de les estratègies que ens vam marcar va ser una campanya de captació de
fons per a cobrir fins a 45.000 € per a tres projectes diferents, 15.000 € per
projecte. Gràcies a l'esforç i la implicació de totes i tots, vam assolir 31.100 €.

Total ingressos: 275.848 €  (31/12/2020)
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2.2 

Per donar coherència als diferents documents comptables i de gestió econòmica
de l'entitat, en l’exercici 2020 s'unifica el criteri vers la quantitat corresponent a la
loteria de Nadal respecte als altres exercicis. El criteri actual és contemplar
l'ingrés net de les donacions de les participacions de la loteria. Anteriorment en la
comparativa d'ingressos es contemplava el brut de la loteria més les donacions. 

La comparativa dels ingressos 
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2.3 

Tot i ser un any especial, la despesa de l'entitat ha seguit més o menys els
mateixos percentatges que sempre, sent l'atenció directa el 60% de la despesa. 

Hi ha hagut una certa davallada en l'atenció i en el voluntariat per l'impacte de la
COVID-19. I un augment en comunicació a causa de la campanya de material
solidari que vam fer per Nadal. 

Les despeses de l'AACIC

Total despesa: 295.453 €  (31/12/2020) 
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Començàvem un any ple d'expectatives, encetàvem el nou Pla Estratègic pels 5 anys
vinents, havíem de finalitzar la redacció del pla de comunicació, el d'Igualtat i
començar el de sostenibilitat econòmica.

Les Aventures.Cor Nadal donaven el tret de sortida a les tres edicions de les
colònies per a infants i joves. El voluntariat es formava per enfortir el projecte Fem
més agradable les estades a l'hospital. Les escoles començaven la segona
avaluació amb demandes puntuals i formacions dels claustres per atendre millor els
alumnes amb cardiopatia.

L'equip de psicòlogues seguien amb l'atenció psicosocial tant individual com grupal i
treballant amb nous projectes per donar resposta a les demandes tant a les persones
amb cardiopatia pediàtrica com a les seves famílies. 

Al mes de febrer vam celebrar, com cada any, el Dia Internacional de les Cardiopaties
Congènites vam tancar l'any de celebració del 25è aniversari de l'AACIC, amb la
publicació de la Revista 25 i el vídeo recull de tots els actes d'aniversari.

Bateguem junts/Bateguem juntes va ser el lema escollit pel Dia Internacional de les
Cardiopaties Congènites i el que ens havia d'acompanyar durant tot l'any. 

Però mai hauríem imaginat el que ens esperava. 

L'impacte de la Covid-19 ens ha sacsejat, però
ens ha enfortit.
Aquest any hem hagut de fer memòria en tres fases. Tres etapes que poc
tenen a veure l'una amb l'altra. 

3.1
De gener al 14 de març

A partir del 13 de març fins al juny

6



La COVID-19 ens va agafar per sorpresa. Tot l'equip tècnic teletreballava connectat
al servidor central de l'AACIC des de la primera setmana de confinament, tal com
recomanàvem les mesures del govern. La part més complicada va ser destriar el gra de
la palla de l'allau d'informació que rebíem sobre la pandèmia. Vam crear un comitè de
crisi coordinat per la Rosa Armengol, i format per l'equip de psicòlogues, de
comunicació i el Comitè Científic. Llegíem les informacions, les filtràvem, les validàvem i
escollíem el millor canal per a difondre-les.

La crisi sanitària va ser un nou revulsiu de l'aposta per a la innovació de
l'AACIC. Es van promoure i posar en marxa nous sistemes i recursos per donar
resposta a les noves necessitats de la gent que es posava en contacte amb l'entitat.
L'atenció psicosocial es va adaptar per atendre  telefònicament i per videoconferència.
Els espais grupals es van fer virtuals i es va augmentar la periodicitat per voluntat dels
participants. Els projectes que es feien als hospitals de referència van quedar aturats:
A Cor Obert, Et mirem, Fem més agradables les estades a l'Hospital.

Al mes de maig quan la situació estava estabilitzada i ja fèiem front a una desescalada
el 70% de la plantilla de l'AACIC es va acollir a un ERTO PARCIAL. 

3.2
Del 15 de març al juny

Al mes de juny, a l'AACIC ja teníem la situació controlada tot i que el futur s'albirava
complicat tant emocionalment com econòmicament parlant. L'etapa anterior havia
servit per parar el primer xoc. 

A partir d'aleshores es va fer una avaluació de les adaptacions que s'havien fet dels
serveis i projectes i es va tenir en compte l'alt grau de satisfacció dels beneficiaris per
tal de fer la planificació de les noves activitats com les colònies d'estiu i les activitats
de cara al segon semestre. 

Els projectes d'atenció hospitalària es van recuperar seguint les mesures establertes
per cada hospital i atenent virtualment a aquelles persones que que venien derivades. 

3.3
Del juny al desembre
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1.624 beneficiaris atesos durant l'any 2020
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4.1
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Serveis i projectes
d’atenció psicosocial a
infants i adolescents que
viuen amb una cardiopatia

Fem més agradable les
estades a l'hospital

La majoria de les intervencions a menors
de 18 anys es van realitzar durant el
primer trimestre a través del projecte
Fem més agradable les estades a
l'hospital que es duia a terme a la
primera i segona planta de l'Hospital
Infantil del Vall d'Hebron. Al mes de març
el projecte va queda aturat per la 
COVID-19. 

En l'atenció individual a menors s'ha
detectat una demanda específica,
sobretot en adolescents, a causa de
l'impacte de la crisi sanitària pel que fa als
estudis i la vida familiar.



4.2

Després de mantenir diverses converses amb els metges del nostre Comitè
Científic, les famílies, els infants i adolescents participants a darreres

edicions, vam decidir fer les Aventures.Cor en línia. 

4.3

Els espais de trobada infantil (6 a
12 anys) de Girona i Tarragona van
canviar del format presencial a digital
a partir del mes de març. 

Es van unificar els dos grups, es
trobaven mensualment i treballaven 
 la gestió de les emocions i els hàbits
saludables. Els infants escollien la
temàtica que volien tractar. 

Es va notar una forta davallada de
participants en el moment en què
van començar les escoles i les
activitats extraescolars. 

Les Aventures.Cor Nadal van ser les darreres presencials i van aplegar 22
participants. A les Aventures.Cor en línia, vam mantenir l'objectiu principal: 
 normalitzar la cardiopatia en el dia a dia, treballant el seu coneixement, el seu impacte i
les emocions que es generen. I vam afegir un de nou: arribar a aquells infants i
adolescents que a causa de la situació de la COVID-19 no podien gaudir d'altres ofertes
estiuenques. 

77 infants i adolescents
van participar en les
Aventures.Cor, les
nostres colònies Els infants van valorar molt bé la primera experiència 

de les Aventures.Cor virtuals. Escolta les seves opinions 
clicant aquí 

31 participants en els nous tallers infantils
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https://youtu.be/L7WtYDbug7I
https://youtu.be/L7WtYDbug7I
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En tot moment vam mantenir contacte directe amb els metges del Comitè Científic
que ens aportaven informació de primera mà amb la qual podíem donar una millor

atenció i compartíem els dubtes i neguits de les famílies.
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231 famílies ateses en 493
accions d'assessorament i
suport psicosocial

Menys intervencions però
més temps de dedicació:
S’observa un menor nombre de
famílies ateses  l’any 2020 amb
relació al 2019 (231 vs. 351
famílies), però que aquestes
famílies han necessitat més
hores de dedicació per part de
l'equip de psicòlogues. 

Les peticions de consulta i
suport més demanades per part
de les famílies han estat
relacionades amb la situació de
pandèmia, sobretot davant la
incertesa, la por, l'estrès
emocional, certa desinformació
pel que fa els seus fills i filles
amb cardiopatia. 

Serveis i projectes
d’atenció psicosocial
individual a famílies
amb fills i filles amb
cardiopaties pediàtriques



5.1

5.2

Aquest projecte és un dels que s'ha vist més afectat per la
pandèmia, ja que el 12 de març de 2020 va ser el darrer dia que vàrem

poder atendre presencialment als hospitals. A la tardor es va restablir
parcialment l'activitat a l'hospital. 

L'any 2020 es va reduir l'atenció assistencial en els hospitals pel que fa a patologies no
COVI-19. El personal sanitari informava d'aquest projecte a les famílies que tenien fills o
filles hospitalitzades i a partir del mes de setembre es restableix la presència en algunes
de les zones permeses de l'Hospital de  Sant Joan de Déu i a l'hospital del Vall d'Hebron es
van fer algunes consultes a l'exterior del recinte.  

93 beneficiàries ateses en 369 intervencions
Et mirem 

Projecte de suport a gestants en espera d’un bebè amb
cardiopatia congènita i a les famílies 

Aquest any hem atès pràcticament a la meitat de gestants i familiars, però el nombre
d'accions de seguiment, proporcionalment, ha estat més alt per l'impacte de la

COVID-19 en l'estat emocional de les persones ateses. 

50 famílies ateses en 156 intervencions
A cor obert
Projecte d'atenció psicosocial a famílies amb fills i filles
hospitalitzades
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5.3
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Activitats grupals:
espais d'intercanvi
d'experiències, tallers i
la Trobada. 

Des de l'AACIC s'ha promogut les activitats
amb famílies per tal d'evitar l'aïllament, 
 fomentar la socialització i augmentar el nivell
d'informació enfront de la situació viscuda. 

Durant l'any 2020 vam gestionar tres grups
d'intercanvi entre pares i mares: 

El grup virtual creat el 2018 va continuar amb
la seva freqüència i va augmentar el nombre
de participants. 

Els espais presencials de Girona i Tarragona
a partir del mes d'abril passen a ser virtuals.
Van obrir-se a més participants i van
augmentar la periodicitat sobretot durant els
mesos del confinament. 

Trobada AACIC: Adaptant-nos a la nova
realitat

Des de la plataforma Zoom, vam organitzar
dos espais informatius adreçats a famílies i
un taller lúdic dedicat als infants. Va haver-hi
un gran nivell de participació i es va valorar
molt bé l'organització i les temàtiques
escollides. 

La Webinar del Dr. Joan Sánchez de Toledo
i el Dr. Ferran Rosés, caps de cardiologia
pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu i
del Vall d'Hebron respectivament, adreçada a
pares i mares va aplegar a 120 persones. 

Clica aquí per veure la webinar

La Webinar “Viure i sentir la nova normalitat”
d'en Fèlix Castillo  psicoterapeuta, coach de
l’equip tècnic de l’entitat i membre del Comitè
d’Honor. Va reunir 38 persones interessades
a saber com fer front emocionalment a la
nova realitat. 

Clica aquí per veure la webinar

El taller infantil de 6 a 12 anys dedicat a les
mascaretes va tenir una participació de 15
infants.

https://youtu.be/FuooFgYiHkE
https://youtu.be/nDrlyRspYgE
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Servei 
d’assessorament, 
informació i formació 
a professionals

El servei d’escoles es va suspendre al
març arran del confinament. I al 

 setembre no vam continuar donant la
prestació de servei per part del
departament d'Educació de la

Generalitat de Catalunya perquè vam
perdre el concurs. 

Tot i això, vam donar suport a 167
professionals relacionats amb 97

alumnes amb cardiopatia. 

Laura Garcia Galí,
fisioterapeuta, experta en atenció

precoç i membre del Comitè
Científic de l'AACIC. El 2020 va

col·laborar en la Revista 26
Reflexions sobre la pandèmia: 

 
Reflexions del passat, del

present i d’un futur incert.
Experiències, resiliència,

incertesa i il·lusió
Llegeix l'article de la Laura

https://www.aacic.org/ca/news/reflexions-del-passat-del-present-i-dun-futur-incert-experiencies-resiliencia-incertesa-i-illusio/


86 beneficiaris i
beneficiàries en el
projecte Cos i ment
A causa de l'impacte de la pandèmia
vam adaptar el projecte Cos i ment en
dos tallers de relaxació. Durant els
mesos de confinament vam oferir
setmanalment i gratuïtament un taller
de relaxació/meditació i un altre de
relaxació en família. 

Al mes de setembre, com que la situació
havia canviat, els nens i nenes anaven a
escola i la vida familiar tenia una nova
dinàmica, vam oferir a la setmana el
taller de relaxació/meditació que havia
tingut molt bona acollida i un taller de
relaxació activa per adults. 
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La relaxació ens ajuda a millorar la
nostra qualitat de vida i de pensament. 

 
La pràctica continuada d’activitat física 
 ens permeten connectar amb el cos,

ens ajuda a enfortir el sistema
immunitari i millorar les nostres

defenses.
 

L'any 2020, més que mai, era necessari
oferir aquests tallers, 56 sessions que

han beneficiat un total de 86
persones.

Cors valents
Projecte de 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
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Aquest projecte va quedar aturat des del mes de febrer de l'any 2020. Els infants
seguien un control mèdic a través del pediatre dels campaments que va rebre, quan va
ser possible, el suport de l’equip de metges de Barcelona.

Aquest projecte s'ha treballat conjuntament amb
CorAvant gràcies al conveni que existeix entre les
dues entitats. 
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La recerca de l’impacte
de la patologia és clau
per a la millora del
benestar i la qualitat 
de vida

Al mes d'abril de 2020, l'AACIC, la
Fundació CorAvant i el Grup de
Recerca de Parella i Família de la
Facultat de Psicologia Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull) vam dur a
terme una recerca que tenia com a
objectiu conèixer l'impacte de la COVID-
19 en les relacions familiars i de parella
amb fills i filles que tenen una
cardiopatia. Amb el mateix equip de
recerca més la implicació de l’Hospital
Clínic vam dur a terme una recerca per
conèixer l'impacte de la COVID-19 entre
els joves i adults amb cardiopatia.

Canvis en els hàbits alimentaris,
d'exercici físic, de consum de tòxics,
canvis en l'estat emocional, laboral i de
situació econòmica; són els aspectes
generals de la recerca per consultar els
resultats, clica aquí.

L'informe de les recerques es publicarà
durant el  2021.

El projecte d'investigació “Impacte de
les relacions familiars a partir del
diagnòstic de cardiopatia congènita i la
seva influència en el desenvolupament
de l’infant” que l'equip de l'AACIC duu a
terme des del 2015, va finalitzar l'estudi
de camp l'any 2020 i es presentaran els
resultats durant el 2021. 

Aquest any també vam seguir donant
suport a la recerca "Desarrollo de
Métodos de Detección de
Neurodesarrollo Anómalo y Alteración
Relación Niño-Familia-Sociedad en las
cardiopatías congénitas", que ja va
entrar en la darrera fase. 
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104 participants majors de 16 anys 135 pares i mares que van participar en la
primera i segona fase de la recerca. 

Participants en les recerques COVID-19 
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https://www.aacic.org/ca/research/formacio-i-recerca/


Un any que començava ple d'activitats i
iniciatives #bateguemjunts #bateguemjuntes
Descorda’t, projecte fotogràfic de sensibilització realitzat per la Raquel
Llorenç que l'AACIC promou arreu de Catalunya per tal de donar visibilitat a les
persones que han nascut amb una cardiopatia.  Al gener seguia exposat
l'Hospital de Mora d'Ebre i al mes de febrer el vam inaugurar a la  Biblioteca de
la facultat de medicina la Universitat de Girona. 

El 14 de febrer vam celebrar el Dia Internacional de les Cardiopaties
Congènites amb la campanya viral #bateguemjunts #bateguemjuntes i el
lliurament de joguines a l'hospital Infantil i de la dona del Vall d'Hebron. 

Al mes de febrer, per tancar la commemoració del 25è aniversari de l'AACIC,  vam
publicar digitalment la Revista 25, amb el recull dels millors articles d'aquests
anys i vam difondre el vídeo recull dels actes de celebració dels 25 anys,
realitzat per la Marta Íñiguez. 

Comunicació, 
sensibilització,
participació i 
captació de fons
La COVID-19 ho va capgirar tot. La
comunicació que ha dut a terme l'AACIC
és una mostra clara d'aquest tsunami i
del que va representar. Així que la
nostra història s'explica abans del 14 de
març i després del 14 de març de 2020. 
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Foto d'Elisenda Tort, guanyadora del concurs
#Batguemjunts celebrat amb motiu del Dia

Internacional de les Cardiopaties Congènites.

Clica aquí per visualitzar el Vídeo  AACIC 25 anys ben celebrats

10.1
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https://www.aacic.org/wp-content/uploads/2021/02/LA-REVISTA-26-AACIC-CorAvant.pdf
https://youtu.be/hTrBVPI-d5Q
https://youtu.be/hTrBVPI-d5Q
https://youtu.be/hTrBVPI-d5Q
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10 Newsletters (català i castellà)
que tractaven temàtiques tan
diverses com el teletreball, el
confinament, fer front a la
desescalada, tornar a l'escola, entre
altres, sempre des de la perspectiva
de la persona i les seves emocions. 

60 correus electrònics: És el
sistema central de les nostres
comunicacions mitjançant el qual
informem de les activitats de
l'entitat, de les campanyes, de nous
projectes. Durant el confinament es
va intensificar l'enviament amb
informacions útils i recursos. Vam
tenir un percentatge d'obertura
superior al del sector social* el que
ens va confirmar que les
comunicacions van ser d'interès. 

Es va habilitar un espai WEB on
penjar tota la informació d'interès
relativa a la pandèmia.

Vam canviar el sistema de correu
electrònic i ens vam subscriure a
Mailchimp per tal de poder enviar
comunicacions d'una forma més àgil,
segura, segmentada. 

*Segons dades Mailchimp

Durant el confinament, vam fer una
sèrie de 13 vídeos, la majoria
enregistrats per l'equip de psicòlogues,
on parlàvem d'hàbits saludables,
exercicis físics per fer a casa, recursos
fàcils per gestionar les emocions,
respiració conscient, relaxació, les
mascotes i la COVID-19. Per tal facilitar
la visualització d'aquests vídeos vam
estructurar i ordenar el canal de
Youtube.

Els Webinars ha estat una altra de les
novetats que ens ha dut la crisi sanitària
de la COVID-19 i que ha vingut per
quedar-se. El 2020 es van fer un total de
5 Webinars de 301 participants. 

El Whataspp es va potenciar molt. Va
ser una eina útil per a la comunicació
més propera i àgil. Cada territori tenia
un llistat de distribució d'informació
destinada a les famílies. 

La base de l'estratègia va ser triar molt bé la
informació tenint en compte els interessos
dels grups de població. Decidir els canals
idonis i la seva freqüència per no saturar. I
adaptar els missatges a cada moment de la
pandèmia segons els criteris de la comissió
de crisi. Els recursos digitals van ser un gran
aliat en aquest període. 

Comunicació de crisi i
avenços en la
digitalització de l'AACIC

10.2
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https://www.aacic.org/ca/especial-covid-19/
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Campanya de Sant Jordi Virtual

No vam posar parades al carrer, però
l’Ignasi Blanch, il·lustrador i
col·laborador d'AACIC ens va cedir una
il·lustració seva pel Sant Jordi 2020, amb
un doble objectiu: recaptar fons (570 €) i
crear viralitat. També vam acollir-nos a
una proposta solidària de l’editorial
les Tremendes. Tothom
qui comprés amb el codi de l’AACIC tenia
un 10% de descompte en llibres. 

Teaming

Per tal d'oferir diferents formes de
col·laboració, vam obrir un grup de
Teaming #bateguemjunts amb el
projecte "Alerta COVID-19, ens hem
d'adaptar". Aquesta iniciativa no va
acabar de funcionar l'any 2020, però la
mantindrem oberta i la promocionarem
de cara al 2021. 

Bizum

Vam donar d'alta el codi Bizum 00801 de
l'AACIC per promoure les donacions
àgils i senzilles. 

Campanya de captació a AACIC

Al mes de juny, un cop es va valorar
l'impacte econòmic que podia suposar la
crisi sanitària en el pressupost de
l'entitat, es va llençar una campanya per
a tres projectes.  Demanàvem la
implicació i col·laboració per a cobrir
45.000 €. A finals d'any es van
aconseguir 116 donacions, tot i que no
es va arribar a l'objectiu econòmic. 

Campanya de la Loteria de Nadal i la
Grossa de Cap d'Any:

Tot i la situació aquest any vam defensar
la campanya de loteria i hem comptat
amb 350 persones voluntàries que
han distribuït participacions tant de la
loteria de Nadal com de la Grossa. Vam
aconseguir 10.525 €

Les campanyes de captació de fons digitals han marcat el calendari de comunicació
de l'entitat. 

Les iniciatives del voluntariat motor presencials van quedar aturades durant els
primers mesos de la pandèmia. Les dues grans Festes del Cor del Tibidabo i
PortAventura no es van poder celebrar per les restriccions del Procicat, malgrat
l'interès d'ambdues parts.

Captació de fons digital,
el gran repte

10.3
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La campanya de regals solidaris de
Nadal va representar un impuls
important en la captació de fons de
l'entitat. 

Al mes de juny havíem rebut la segona
edició dels Bateguet, 1000 unitats que
vam incorporar com a regal solidari. Al
mes de setembre es va fer una enquesta
per XXSS per demanar l'opinió sobre els
models de mascaretes de l'AACIC i es
van produir els models més votats per a
la campanya de Nadal. 

Vam aconseguir un total d'11.000 €
Gràcies a la col·laboració de totes i tots
i, especialment, d'aquelles persones que
es van convertir en distribuïdors dels
nostres productes solidaris. 

Projecte Mou el teu cor
Voluntària motor: Anna Puig
La Botifarrada Solidària es va
cancel·lar per la pandèmia, però així i
tot va aconseguir 4.435 €
Les Dessuadores: L'Anna ens va enviar
les dessuadores per incorporar-les a la
botiga solidària per a la campanya de
Nadal i van tenir un gran èxit. 

Torneig Solidari de Pàdel
Voluntaris motor: Pàdel Indoor
Valls/Cristina Sendra
Més de 30 parelles van participar a
l'octubre en el 2n torneig solidari Padel
Indoor Valls. Van aconseguir 500 €

Cistella Solidària 
Voluntària motor: Verònica Ros
Sorteig d'una cistella solidària de
cosmètica entre els contactes de
Facebook de la Verònica. Va
aconseguir 100 € 

I Torneig Gamers per l'AACIC
Voluntaris motor: Família Cirillo
Veltri
El 12 de desembre en Meulén i el
Nehuén Cirillo Veltri, van organitzar un
Torneig de gamers entre els seus amics i
amigues. Van aconseguir 20 € 

16 persones que van compartir el seu
aniversari amb els seus contactes de
Facebook i han fet beneficiària l'AACIC.
Van aconseguir 522 €

Les mascaretes i el
Bateguet, els
protagonistes
d'aquest Nadal

9.4
Grans col·laboradors
en la captació de fons

9.5
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Pel que fa al lloc web durant els 2020, 
 les dades es van disparar: 

210.016 usuaris i usuàries a la web*
enfront dels 59.426 de l'any 2019 

i 245.322 visites enfront de les 72.596
de l'any anterior. 

8

Visibilitat
10.4 7.4

2.740 usuaris i usuàries* 
i 2.587 m'agrades

 Durant el 2020, Facebook segueix
essent la xarxa social més popular entre
els nostres públics, on 74,77% és dona i

el 24,07% home. 

1.168 usuàries i usuaris* 
 Instagram va ser la xarxa que més va
créixer amb 274 usuaris nous, on el

76,41% és dona.

930 usuaris i usuàries*
 Va avançar lentament, però que any rere

any s'aprecia més activitat, 2016
interaccions, i per tant, més interès per

part dels participants. 

108 subscriptors*
És una xarxa que es va començar a

treballar el 2020 i que es promourà a
partir de 2021. 

18 aparicions en Mitjans de
comunicació en línia i en paper.

Aquest any vam tenir una gran davallada
en el nombre d'aparicions perquè només

vam tenir actes solidaris de gener a
març. 
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Dins del marc del projecte Fem més
agradable les estades a l'hospital, de
gener a març, 14  voluntaris i
voluntàries d'hospital van acompanyar
a les famílies i van jugar amb els infants i
adolescents hospitalitzats. 21 pallassos i
pallasses, en grups de quatre,
amenitzaven els caps de setmana. El
projecte es duia a terme de dilluns a
diumenge a l’Hospital de l’Infant Vall
d’Hebron. 

350 persones voluntàries can
col·laborar en la campanya de la loteria
de Nadal. 

5 voluntaris/es han participat els
tallers online que vam dur a terme des
de l'entitat. 

9 voluntaris i voluntàries motor
organitzaren actes i accions solidàries en
suport als infants i les seves famílies.
Malgrat la pandèmia, van trobar la
manera de visibilitzar la realitat de les
persones amb cardiopatia i col·laborar
amb l'entitat. Més informació a la pàgina
20.

 
A partir del mes d'abril, tot i que el
projecte va quedar aturat
presencialment a l'hospital, aquests
voluntaris i voluntàries van seguir rebent
la formació continuada específica de
forma virtual i van treballar en el projecte
Batecs Virtuals que durà a terme l'any
2021. 
 

403 voluntaris i
voluntàries, la força de
la voluntat

11 7.4

Voluntariat d'hospital celebrant el Dia de les Cardiopaties Congènites

22



Som AACIC
12 7.4

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

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. 
Maria Valldeneu, comunicació digital. 
Berta Giménez, comunicació.

453  socis i sòcies que van ser el motor
de l'entitat.

403 voluntàries i voluntaris van
col·laborar en diversos serveis i
projectes que va dur a terme l'AACIC. 

Junta Directiva 

L’equip tècnic 
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Comitè Científic 

Dr. Ferran Roses, cap del Servei de
Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil
Vall d'Hebron.
Dr. Joan Sánchez de Toledo, cap del
Servei 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. 
Dra. Maite Doñate, adjunta del Servei de
Cardiologia i Unitat d’imatge i funció
cardíaca de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. 
Dr. Xavier Chavarria, inspector
d’educació del Departament d’Educació,
professor de la Universitat de Barcelona i
de la Universitat Oberta de Catalunya. 
Dra. Anna Vilaregut, psicòloga,
professora titular a l'URL, Blanquerna i
responsable del Grup de Recerca Parella i
Família. 
Laura García, fisioterapeuta i experta en
atenció precoç i neonatologia. 
Dra. Verònica Violant, psicòloga i docent
a la Facultat de Pedagogia de la Universitat
de Barcelona. 

Comitè d'Honor

Dr. Josep Girona, cardiòleg. 
Dr. Jaume Casaldàliga, cardiòleg. 
Dr. Carlos Mortera, cardiòleg. 
Dr. Miquel Rissech, cardiòleg. 
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.
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
de 2008 a 2017. 
Carlos Engel, membre fundador de
l’AACIC, impulsor de la Fundació CorAvant i
patró des de l’any 2008 fins al 2013. 
Densi Barrero, organitzadora de la 1a
Gran Festa del Cor a Centelles (1994).
Yolanda Scott-Tennent, impulsora de
l’AACIC a Tarragona.

Som AACIC
8

El suport de la junta i els comitès de
l'AACIC van ser molt importants en la

tasca diària de l'equip tècnic de
l'AACIC durant la crisi sanitària.  
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La relació que l’equip tècnic de l’AACIC manté amb els equips de professionals
d’aquestes institucions i empreses són garantia de la qualitat dels nostres serveis
i projectes. 

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, COCEMFE, Col·legi Mare de
Déu dels Àngels, COOP57, FCVS, FEDER, Federació Mestral Cocemfe Tarragona,
FESalut, Fundació Cinca Piqué, GPartners Asesores Forenses y Financieros,
Hospital Infantil de la Vall d’Hebrón, Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital Sant
Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Reus, Hospital Dr.Josep Trueta, Hospital Joan
XXIII, Lexben, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramón Llull,
Universitat Abad Oliba CEU, Uría i Menéndez i Xarxa Sanitària Santa Tecla de
Tarragona.

25

Gràcies als nostres col·laboradors i
col·laboradores
Empreses, institucions i administracions, l’aportació econòmica de les quals
permet garantir la continuïtat i qualitat dels projectes i serveis que duem a
terme. Agraïm a tots els particulars que han fet donació en aquest any tan
complicat.

9 7.4



Com pots col·laborar amb nosaltres: 

Fes-te de l'AACIC

Bizum aportació solidària amb el CODI: 00801 Associació de Cardiopaties Congènite

 
 

Teaming.net,  col·labora amb 1 € al mes                      Compra a Wapsi.org i col·labora sense pagar de més.

Gràcies per ser-hi i formar-ne part.

Associació declarada d'Utilitat Pública

Seu Central: Carrer  Martí i Alsina, 22 local 08031 Barcelona · 93 458 66 53 · info@aacic.org
 

 
aacic.org                            aacic                               aaciccoravant                 coravant                          aacic

 

https://www.aacic.org/ca/que-pots-fer-tu/fes-te-soci-o-socia-aacic/
https://www.teaming.net/group/list?q=aacic
https://www.wapsi.org/ong/aacic,-associacio-de-cardiopaties-congenites
https://www.facebook.com/aacic
https://www.instagram.com/aacic.coravant/
https://twitter.com/Coravant
https://www.youtube.com/user/AACICThe
https://www.aacic.org/ca/

