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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

Tenim la seu central a Barcelona i delegacions a

necessitats de les persones que viuen amb una

Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida.

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 2021) per
463 socis i sòcies, un equip de voluntaris i
voluntàries, una Junta Directiva, un equip de

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.
Mitjançant el projecte Cors Valents arribem a
aquells infants i joves amb cardiopatia dels
camps de refugiats del Sàhara Occidental.

professionals, un Comitè Científic i un Comitè
d'Honor. Descobreix qui som

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.
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Avaluació, adaptació i resolució
han estat les consignes del 2021.

Enfortiment de la gestió i administració de l'entitat.
Vam començar l'any pensant que el viuríem sense l'impacte de la crisi sanitària per la
COVID-19 i no va ser així. Ja estàvem avesades a viure en la incertesa i, per tant, vam
avaluar cada moment, vam buscar la solució adient i ens hi vam adaptar. Tot plegat amb
un pressupost molt més reduït.
Vam voler mantenir-nos i seguir creixent, vam treballar amb un alt nivell d'exigència per
garantir la gestió i el bon govern de l'entitat i vam comptar amb professionals
especialitzats externs en cada temàtica.
La reducció en el pressupost del 2021 va ser gràcies a la disminució de la despesa de
personal. Per una banda, vam poder ampliar l'ERTO parcial tot l'any i, per l'altra, dues
persones que teníem en plantilla a l'AACIC, a partir del mes de juny, van passar a formar
part de la plantilla de CorAvant. A més, la contractació de personal per part de CorAvant
va suposar una reducció considerable en la factura per prestació de serveis que tenen
estipulada segons conveni les dues entitats.
Tot i l'impacte de la COVID-19, el nombre de beneficiaris i beneficiàries ha
augmentat el 71 % respecte al 2020.

39 SUBVENCIONS GESTIONADES
23 A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
16 A FUNDACIONS I EMPRESES

27 RESOLTES POSITIVAMENT
12 DENEGADES
L'equip de subvencions està format per un professional extern de captació
de fons i el suport de gerència i d'administració.
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2.1
Els ingressos de l'AACIC
Total ingressos: 274.933 €
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L'any 2021 va suposar una recuperació lenta del motor de l'AACIC.
Vam tenir una davallada en la prestació de serveis, ja que no vam comptar
amb el contracte del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i la facturació per prestació de serveis a CorAvant va ser menor.
Les colònies d'estiu i la Festa del Cor al Tibidabo van ser les capdavanteres
en la recuperació de les activitats de l'entitat.
Continuem estant lluny de 2019 en donacions, sobretot particulars, ja que
l'acció de l'arrodoniment de Bonpreu i Esclat va fer pujar molt aquesta
partida.
Les subvencions d’entitats privades va ser inferior, perquè la Fundació "la
Caixa" ens va denegar la sol·licitud.

2.2
Les despeses de l'AACIC
Total despeses: 274.326 €
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2.778 beneficiaris i beneficiàries
dels nostres serveis i projectes
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Serveis i projectes d’atenció
psicosocial a infants i adolescents
que viuen amb una cardiopatia

3.1

Fem més agradable les estades a
l'hospital

Aquest projecte es va adaptar en format virtual per tal de continuar entretenint als
infants i adolescents hospitalitzats durant les restriccions per la COVID-19.
De gener a març: el voluntariat d'hospital va estar treballant en el projecte virtual
anomenat Batecs Voluntaris, que consistia en una sèrie de 13 audiovisuals gravats
per ells mateixos de tutorials de treballs manuals, contacontes i vídeos de presentació.
De març a octubre: es presenta el projecte al personal sanitari de la primera i segona
planta de l'Hospital Infantil i Hospital de la Dona Vall d'Hebron, perquè el puguin oferir
als infants i adolescents hospitalitzats. Els 13 audiovisuals van tenir una mitjana de
53 visualitzacions totals (a 31/12/2021).
Novembre i desembre: finalment, vam poder tornar a l'hospital. 13 voluntaris i
voluntàries van poder retornar presencialment a les plantes per fer l’atenció a peu de
llit amb totes les precaucions establertes per l’hospital i els 20 pallassos i pallasses van
amenitzar els caps de setmana.
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3.2
3.2

54 infants i adolescents van
participar en les Aventures.Cor, les
nostres colònies

Les Aventures.Cor de Nadal i les de Setmana Santa van haver de celebrar-se
virtualment. Malgrat tot, el taller "La màgia del Nadal" i l'"Among Us", el joc virtual de
moda, van entretenir als 21 participants en les dues edicions.

Després d'un any i mig de veure'ns, parlar i
jugar a través de la pantalla, ens vam poder
trobar presencialment a les Aventures.Cor
d'estiu, a Can Maiol, prop de Girona.
Van participar-hi 33 infants i adolescents
amb qui vam treballar el positivisme
conscient a través del ioga, la dansa, el
futbol, la conversa i l'escolta activa.
Descobreix com s'ho van passar a les colónies
d'estiu, clicant aquí

3.3

27 persones participen en els tallers
i espais d'intercanvi d'experiències

Vam començar l'any amb una proposta virtual: el taller d'Art Teràpia on van
participar 10 infants. Al mes d'abril vam oferir un taller d'activitat física que es va haver
d'anul·lar per la baixa participació. Les extraescolars tornaven a funcionar amb certa
normalitat i els infants volien sortir de casa.
A l'Espai virtual de joves entre 15 i 18 anys van connectar-se regularment 4
persones.
En el taller infantil de la Trobada virtual de l'AACIC del mes de maig hi van
participar 6 infants. El mes de setembre, tant a Girona com a Tarragona, van començar
els espais presencials amb una participació de 7 infants.
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Serveis i projectes d’atenció
psicosocial a famílies amb fills i
filles amb cardiopaties pediàtriques

Vam atendre a 55 famílies des del Servei d'Atenció Psicosocial, una xifra considerablement
menor que l'any 2020, ja que, tot i la incertesa, les famílies ja estaven adaptades a la crisi
sanitària. Els temes més comuns de consulta van ser la por als canvis en l’estat de salut i les
situacions relacionades amb l’evolució de la patologia.
L'atenció a famílies des del Servei d'atenció a les escoles va ser lleugerament menor perquè no
hi havia tanta por i la majoria dels infants hi assistien amb normalitat.
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4.1

52 famílies ateses en 219
intervencions des d'A cor obert

Projecte d'atenció psicosocial a famílies amb
fills i filles hospitalitzades
Aquest projecte va continuar afectat per la pandèmia.
A l'Hospital Sant Joan de Déu vam poder treballar
en les zones permeses i a Vall d'Hebron vam iniciar l'activitat
a partir del mes de novembre.
L'any 2021 la nostra presència als hospitals va ser limitada. El personal sanitari
informava del nostre projecte a les famílies amb fills i filles hospitalitzades i quan no es
podia atendre presencialment es feia per videoconferència.

4.2

133 beneficiàries ateses en 353
intervencions des d'Et mirem

Projecte de suport a parelles que esperen un
bebè amb cardiopatia congènita
Durant el 2021 vam poder informar i
donar suport psicosocial davant
l’impacte del diagnòstic de cardiopatia
congènita en el fill o filla gestant
presencialment a consultes externes de
l'Hospital Sant Joan de Déu. I a les
parelles de l'Hospital Infantil i
Hospital de la Dona Vall d’Hebron i
de l'Hospital Sant Joan de Reus vam
fer-ho, majoritàriament, via telefònica o
per videoconferència.
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4.3

Activitats grupals: espais
d'intercanvi d'experiències, tallers i
la Trobada

62 persones van participar en la
Trobada de l'AACIC: Optimisme
conscient
Un any més, vam haver de celebrar la
trobada virtualment. Vam organitzar dos
webinars adreçats a famílies i adults, un
taller de ioga dedicat als infants, i es van
obrir les portes virtuals dels tallers de
relaxació.
En general, la gent va mostrar interès
pels espais que oferíem, però hi va
haver molts inscrits que no es van
arribar a connectar. L'elevat nombre de
visualitzacions dels vídeos dels dos
webinars de la Trobada que vam penjar
al canal de Youtube, 135
visualitzacions de mitjana (a
31/12/2021), ens indica l'elevat interès
de les temàtiques que es van tractar
durant la Trobada del 2021.
La Dra. Queralt Ferrer, especialitzada
en cardiologia pediàtrica i fetal de
l’Hospital Vall d’Hebron i la Dra. Georgia
Sarquella, especialitzada en cardiopatia
pediàtrica, cardiopatia familiar i arrítmies
de l’Hospital Sant Joan de Déu, ens van
parlar de la importància de l’actitud
positiva davant de la malaltia del nostre
fill o filla.

Clica aquí
per veure
la webinar

En el webinar “Positivisme conscient,
l’art de mantenir l’ànim en temps
convulsos”, Sergi Valentín, de MRC
International Global Training, ens va
explicar que ser positiu és una actitud
que s’aprèn i s’entrena, que només
depèn de nosaltres.

Clica aquí
per veure
el webinar

56 persones van participar
regularment en els espais
d'intercanvi d'experiències per a
pares i mares
De gener a juliol, els espais de pares i
mares es van celebrar de forma virtual.
A partir del mes d'octubre, l'espai de
Tarragona va recuperar la presencialitat
i els participants a l'espai de Girona van
decidir fer un format híbrid, un mes
presencial i l'altre virtual.
Els pares i les mares van agrair l'espai
perquè els permetia expressar entre
iguals allò que sentien, validar els seus
sentiments i compartir situacions i
moments difícils. Els que ja portaven
més temps i ja tenien més assumides
les situacions que la patologia comporta
també es van sentir bé donant suport a
altres famílies.
10

5

Servei d’assessorament, informació i
formació a professionals

Durant el 2021 es van atendre a 153 professionals del món educatiu
i 50 alumnes i famílies es van beneficiar del servei d'atenció a les
escoles. És un servei que no s'ha hagut d'adaptar per l'impacte
COVID-19.
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20 persones participen
regularment en el projecte Cos i
Ment
El projecte Cos i Ment en el format virtual de dos tallers
de relaxació-meditació i relaxació activa
es va continuar oferint durant el 2021.
Va tenir una davallada de participació a l'inici de curs,
però es va continuar amb una participació fidel.
La pràctica continuada d’activitat física ens permeten connectar
amb el cos, ens ajuda a enfortir el sistema immunitari
i millorar les nostres defenses.
Aquest projecte es treballa conjuntament amb la Fundació
CorAvant gràcies al conveni que existeix entre ambdues entitats.

7
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 i
Hospital de la Dona Vall d’Hebron
Aquest projecte va continuar aturat durant l'any 2021. 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.
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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
Vam presentar els 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” que l'equip de l'AACIC ha
dut a terme des del 2015. L'informe del
grup de recerca es presentarà durant el
2022.
Aquest any també va finalitzar la recerca
"Desarrollo de Métodos de
Detección de Neurodesarrollo
Anómalo y Alteración Relación
Niño-Familia-Sociedad en las
cardiopatías congénitas":
"(...) aporta dades molt interessants per
a futurs projectes, ja que inclou
marcadors durant l’embaràs que ens
ajuden a monitorar millor les mares i a
determinar el millor moment del part. I
al mateix temps posa en relleu la
necessitat d’un bon acompanyament
psicològic a les famílies que passen per
aquest diagnòstic durant la gestació."
Elisa Llurba, directora del Servei de
Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.

Durant el 2021 es van presentar els
informes de les recerques "Relacions
familiars durant la crisi d’alerta
sanitària" i "Impacte de la crisi per
alerta sanitària en persones amb
problemes de cor en la infància".
Aquestes dues recerques les vam portar
a terme juntament amb 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 (la referent a
famílies), i l'Hospital Clínic (la referent als
adults).
També vam entrar a participar de la mà
del Dr. Joan Sánchez de Toledo, cap
de Cardiologia Pediàtrica de
l'Hospital Sant Joan de Déu, en una
nova recerca impulsada per Tiny
Brains: Prevenir el dany cerebral als
nadons amb cardiopaties
congènites.
La recerca està finançada per la Unió
Europea. L’equip de recerca està format
per equips de sis institucions d’Espanya,
França, els Països Baixos i Irlanda. A
Catalunya hi participen l’ICFO, Institut de
Ciències Fotòniques; HemoPhotonics,
una empresa emergent especialitzada
en les tecnologies d’espectroscòpia de
l’infraroig proper; i l’Hospital Sant Joan
de Déu, a través de l’equip del Dr. Joan
Sánchez de Toledo.
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Comunicació, sensibilització,
participació i captació de fons
Totes les accions, campanyes i actes solidaris que duem a terme es fonamenten en tres
pilars: sensibilització, participació i captació de fons. Les campanyes marquen el ritme
anual de la nostra tasca i els actes, excepte la Festa del Cor, van sorgint durant l'any
gràcies a la implicació i participació del voluntariat motor.

9.1

5 campanyes solidàries

El tret de sortida de l'any 2021
comunicatiu va ser el 14 de febrer amb
la celebració del Dia Internacional
de les Cardiopaties Congènites, sota
el lema #COVIDdesdelcor. Tot el mes
de febrer es va dedicar al cor, tot i que,
a causa de les restriccions, només vam
poder fer les accions virtuals
programades:
Acció viral a XXSS, del 14 al 28 de
febrer, al voltant de l'impacte de la
COVID-19 a les nostres vides. Van
participar-hi 100 persones i vam
tenir 80 publicacions.
Mencions especials a XXSS.
Venda de productes solidaris des
de la web de l'AACIC. Vam
aconseguir 211 € en productes
solidaris.
La campanya de Sant Jordi també va
ser virtual #SANTJORDIdesdelcor:
Vam recuperar un dibuix/conte de la
Cristina Subirats com a regal
virtual pel dia de Sant Jordi.
Vam fer promoció de llibres a la
web.
Vam promoure la nova plataforma
WAPSI per la compra de llibres amb
l'aportació econòmica a l’AACIC
sense haver de pagar més.
Vam aconseguir 750 €, una mica
més que en l'edició anterior.

La novetat de la Campanya de regals
de Nadal 2021 van ser les
il·lustracions exclusives que la
Lourdes Ferreras ens va donar:
Es van oferir digitalment per a
personalitzar regals.
Els originals es van subhastar a
finals d'any i van tenir una bona
acceptació.
Vam aconseguir 1.351 € de tota la
campanya, força menys que el 2020
on vam aprofitar el boom de les
mascaretes.
Campanya Giving Tuesday: no vam
tenir cap resultat amb el projecte
presentat.
Campanya de la Loteria de Nadal i la
Grossa de Cap d'Any: són campanyes
molt rendibles que podem fer gràcies a
la tasca del voluntariat. L'any 2021
vam tenir premi a la Loteria de Nadal,
9,60 € per butlleta i 288 € per talonari. I
de la Grossa ens va tocar 1,80 € per
butlleta.
Campanya de captació de fons de
final d'any: pensant en el tancament
fiscal de l'any es va fer una campanya de
captació de donacions amb un total de
2.140 €.
14

9.2

Tornen els actes i les festes
solidàries

Al juny vam participar en la Fira
d'entitats de l'Hospitalet promoguda
pel Bus de la Sang. Va ser el primer
acte presencial que vam poder fer
des del març del 2020.
Vam aconseguir 52 €.
Torneig de Pàdel Solidari a Tortosa,
del 5 al 10 de juliol
Van inscriure's 88 persones (44 parelles)
i vam tenir una bona repercussió en la
premsa local: articles al Diari de
Tarragona i reportatges del Canal Terres
de l’Ebre i del Canal 21.
Vam aconseguir: 1.119 €.
Festa del Cor al Parc d'Atraccions
Tibidabo, 23 i 24 d'octubre
L'objectiu era tornar a celebrar-la i el
vam aconseguir. 10.500 persones van
poder gaudir de la festa. Vam
aprofitar l'acte d'Inauguració per
presentar el Consell de la Infància i
l'Adolescència que es va crear a les
colònies d'estiu de l'AACIC. La festa
va tenir una recaptació de 10.000 €.

Ceba’t Festival, 6 i 7 de novembre a
La Fira de Sabadell
El primer acte sense control
d'aforament i 11.000 persones van
passejar per la fira. Vam comptar amb
el suport de 12 voluntaris i voluntàries
per atendre el taller de dibuix i la
paradeta solidària.
Vam recollir 405 dibuixos pels
infants i adolescents hospitalitzats i
vam aconseguir 650 € en productes
solidaris.
Concert de Tot Cor a càrrec de Black i
Blanc al Foment Hortenc, el 17 de
desembre. Tornaven les restriccions,
però vam aconseguir celebrar el concert
de Nadal presentat per Màrius Serra i
omplir un 50 % de l'aforament. Al final
de l'acte la Rosa Armengol va recollir
un taló de 1.460 €.
Jornada solidària a Sarrià de Ter, el
18 de desembre: vam muntar la
parada solidària i vam comptar amb el
suport de 2 voluntàries. Al final del dia
vam aconseguir 154 €.
Des de l'entitat es va fer la proposta de
convertir en un acte solidari els
Pastorets i l'Estel de Nadal,
representats arreu de Catalunya. Es van
adherir a la proposta l'Estel de Nadal
del Centre Moral i Cultural del Poble
Nou i de Calella de la Costa i els
Pastorets dels Lluïsos d'Horta, del
Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú
i de la Selva del Camp. Degut a les
restriccions de la sisena onada, moltes
de les sessions es van haver de
cancel·lar. Només el Círcol Catòlic va
poder fer-les totes. Tot i això, vam
aconseguir 1.372 €. És una iniciativa
que funciona i hem de continuar
potenciant.
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9.3

Continuem avançant
en la digitalització de l'AACIC

La crisi sanitària ens va donar una bona excusa per promoure eines digitals i descobrirne de noves. Durant el 2021 vam consolidar, potenciar i descobrir noves eines que ens
poden ser útils en el dia a dia de l'entitat.

La pàgina web es va anar nodrint de
notícies i material de divulgació que
vam publicar durant l'any i es va crear
un apartat específic de Transparència
que recull tota la informació relativa a la
tasca de l'entitat.

La nova Base de Dades ens va
permetre poder segmentar millor els
missatges que enviàvem. Tant en la
mitjana del percentatge d'obertura (41
%) com en la mitjana del percentatge
d'interacció (7,5 %) estem per sobre de
la mitjana del sector d'organitzacions
sense ànim de lucre*.
*Segons dades Mailchimp

El Whatsapp es va consolidar com a
canal de comunicació útil i àgil de la
nostra entitat. Serveix no només per
comunicar-nos amb els nostres públics,
sinó que també promou que ens
puguin compartir missatges amb
facilitat.

Teaming: plataforma de
microdonacions, 1 € al mes.
Durant el primer trimestre del 2021, es
va fer una campanya dirigida a
empreses que no va tenir èxit. Les
empreses encara estan patint les
conseqüències de la crisi sanitària. Així i
tot, vam continuar potenciant el teaming
a particulars. Tancàvem l'any amb 29
teamers (25 nous teamers) i 248 €.

Wapsi: compra per internet i dona a
l’entitat que escullis sense haver de
pagar més. Una de les accions del mes
del cor va ser presentar aquesta nova
plataforma de fundraising. Vam
aconsegui 27 €. La introducció d'aquest
tipus de fundrainsing és lenta, hem de
seguir-hi treballant.

Bizum: aquest sistema de donacions és
molt útil i va en augment.
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9.4

7.4

Visibilitat

Pel que fa al lloc web, durant el 2021
vam tancar l'any amb 78.906
visites. Ens vam aproximar a les
visites de 2019 (72. 596), perquè
l’any 2020 va ser excepcional
en nombre de visites.

968 usuaris i usuàries
Continua avançant lentament. Any rere
any s'aprecia més activitat i interès per
part del públic participant.

8
155 subscriptors i subscriptores
Vam tancar l'any 2021 amb 4.313
visualitzacions i 47 seguidors més. Tal
com passa a la resta de xarxes, el nostre
públic seguidor és majoritàriament
femení: 80 % entre els 35 i els 54 anys.

2.800 seguidors i seguidores
L'any 2021 es va crear l'empresa META
que inclou, entre altres, Facebook i
Instagram. Tot i que Facebook encara és
la xarxa que més persones segueixen, va
patir una forta recessió si ho comparem
amb el creixement d'Instagram.

1.417 usuàries i usuaris
Instagram és la xarxa que va créixer més
durant el 2021, les dones entre els 25 i
els 54 anys, representen el 78 % del
públic seguidor.

35 aparicions en mitjans de
comunicació en línia i en paper
Així que vam començar a celebrar actes
presencials, les insercions en mitjans de
comunicació van començar a augmentar.
L'any 2021 vam doblar el nombre
d'insercions de l'any anterior.
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7.4
427 voluntaris i voluntàries, la força
de la constància

Els 13 voluntaris i voluntàries i
els 20 pallassos i pallasses
d'hospital van posar en marxa el
projecte virtual Batecs Voluntaris
en espera que els tornessin a donar
entrada a l'Hospital Vall d'Hebron. A
través de vídeos tutorials i
contacontes penjats al Youtube de
l'entitat, oferien als infants i joves
hospitalitzats l'oportunitat de
distreure's durant la seva estada a
l'hospital. Finalment, al mes de
novembre es va recuperar l'activitat
presencial.
374 persones voluntàries van
col·laborar en les festes solidàries i
la campanya de la loteria de Nadal.
2 voluntàries han participat en
els tallers virtuals que vam dur a
terme des de l'entitat.
2 voluntàries a l'espai infantil de
Girona. L'any 2021 vam comptar
amb dues estudiants de pràctiques
de criminologia i enginyeria
biomèdica que ens van ajudar a
gestionar el taller infantil.

Gràcies a la inestimable tasca dels voluntaris i voluntàries
vam poder celebrar al mes de novembre
el Ceba't Festival a Sabadell
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21 persones voluntàries van ser el
motor d'iniciatives solidàries

1. 33 persones han compartit el seu aniversari solidari a Facebook en benefici de
l'AACIC: 625 €.
2. Les dessuadores Mou el teu Cor de l'Anna Puig segueixen a la nostra botiga
solidària.
3. La Bea Ferriz ens va ajudar a fer que l’AACIC participés al Ceba't Festival de
Sabadell (+ informació pàg.12).
4. En Jesús Pérez del Cor de Gòspel Black i Blanc va ser el promotor del concert de
Nadal (+informació pàg. 12).
5. En Borja Antón i el seu equip van organitzar un torneig de Gamers a Gavà i van
aconseguir 482 €.
6. La família Vilardell Trayter, un any més, ens va oferir un cap de setmana en el
seu apartament rural Can Salva pel sorteig de la Festa del Cor.
7. La Carme Hellín, presidenta de l'AACIC, ens va aconseguir un dels concerts
solidaris a un local de Santa Coloma de Gramenet.
8. El Centre Esportiu d’Horta, un any més, per Nadal va fer la recollida de
joguines noves que ens van donar pel projecte Fem més agradables les estades
a l'Hospital.
9. La Griselda Fillat, presidenta de CorAvant, va contactar amb el Centre Moral i
Cultural del Poble Nou perquè l'Estel de Nadal el fessin solidari amb l’aportació
d’1 € per entrada. Només es va poder fer una sessió a causa de les restriccions i van
aconseguir 110 €.
10. El Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú van contactar directament amb nosaltres
per oferir-nos 1 € per entrada dels Pastorets. Van fer una donació de 1.097 €.
11. Clauers solidaris, la iniciativa de la Cristina Garcia per celebrar el Dia
Internacional de les Cardiopaties Congènites (70 €).
12. La Cristina Sendra, un any més, va aconseguir un torneig de Pàdel a Valls en
suport als infants amb cardiopatia: 200 €.
13. La família Rabascall va aconseguir un espectacle solidari de màgia que es va
haver de suspendre a causa de les restriccions per la COVID-19.
14. En Francesc Penalba i l'equip del Foment Hortenc van organitzar el Concert de
Nadal en benefici de l'AACIC (+ informació pàg. 12).
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15. Venda de mascaretes, la campanya solidària de la Ingrid Grau i IMG
Sportswear (50 €). També van col·laborar amb regals solidaris pel
torneig de pàdel de Tortosa.
16. La Míriam Marré va engrescar a la Joventut Artística de Calella per fer
un Estel de Nadal Solidari (165 €).
17. Els Pastorets dels Lluïsos d'Horta havien de fer-se solidaris, però a
causa de les restriccions per COVID-19 es van suspendre.
18. La Lourdes Ferreras ens va regalar els dibuixos que va fer per a la
campanya de Nadal i la il·lustració de la Nadala 2021 (+ informació pàg. 11).
19. En Luís Aused i la Sònia López van ser els artífexs de la jornada solidària de futbol
a Sarrià de Ter (+ informació pàg. 12).
20. La Mònica Roig va donar una part de les inscripcions dels cursos que
organitza a Glutoniana.com i dels beneficis de la venda del seu llibre
a l'AACIC pel Dia de les Cardiopaties Congènites.
21. La Verònica Ros va sortejar una panera de productes cosmètics a Instagram
durant el mes de novembre i la recaptació la va donar a l'AACIC: 100 €.

Aquests voluntaris i voluntàries, amb la seva empenta i implicació,
contribueixen a la continuïtat dels serveis i projectes que duem a terme des de
l'AACIC i, sobretot, que moltes més persones coneguin la realitat dels infants i
adolescents amb cardiopatia. Moltes gràcies de tot cor a cadascun d'ells i a les
persones del seu entorn que els han ajudat.
Si tens alguna idea, t’ajudem a donar-li forma i posar-la en marxa. Posa't en
contacte amb nosaltres: 93 458 66 53 / comunicacio@aacic.org

8

Dibuix cedit per la Lourdes Ferreras per a la Nadala 2021
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Som AACIC

463 socis i sòcies que van ser el
motor de l'entitat.
427 voluntàries i voluntaris van
col·laborar en diversos serveis i
projectes que va dur a terme
l'AACIC.
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.
Erundina González Monfort, vocal.
Xavier Real Balaguer, vocal.
Maria Teresa Conesa, 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.
Maria Valldeneu, comunicació digital.
Berta Giménez, comunicació.
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Comitè Científic

Comitè d'Honor

Dr. Ferran Roses, cap del Servei de
Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital
Infantil i Hospital de la Dona Vall
d'Hebron.
Dr. Joan Sánchez de Toledo, cap del
Servei de Cardiologia Pediàtrica de
l’Hospital 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 Sant Joan de Déu.
Dra. Sílvia 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.

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.

El suport de la junta i els
comitès de l'AACIC van ser molt
importants en la tasca de
l'equip tècnic de l'entitat durant
la crisi sanitària.
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Gràcies a les nostres 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.

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, COOP57, ECOM,
FCVS, FEDER, Federació Mestral Cocemfe Tarragona, FESalut, Fundació Cinca
Piqué, Gpartners Asesores Forenses y Financieros, Hospital Clínic Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, Hospital Infantil i de la Dona, 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, Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa, Lexben, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramon
Llull, Universitat Abad Oliba CEU, Uría i Menéndez, Xarxa Sanitària Santa Tecla
de Tarragona, Xarxa Vives d’Universitats.

La Federació Catalana del Voluntariat Social (FVCS) ens
va demanar la nostra col·laboració a la fira itinerant
arreu de Catalunya que van organitzar l'any 2021.
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Gràcies per ser-hi i formar-ne part
Com pots col·laborar amb nosaltres:
Fes-te soci o sòcia de l'AACIC
Bizum: aportació solidària amb el CODI: 00801 Associació de Cardiopaties Congènites

Teaming.net, col·labora amb 1 € al mes

Compra a Wapsi.org i col·labora sense haver de pagar més.

Associació declarada d'Utilitat Pública
Seu Central: Carrer Martí i Alsina, 22 local. 08031 Barcelona · 93 458 66 53 · info@aacic.org
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