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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. 1

La nostra missió consisteix a oferir resposta a les necessitats socials de les
persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la
xarxa amb els que ens relacionem, afavorint el coneixement d’aquesta patologia a
la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions, tot això garantint la
sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que es
mantenen aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.

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

18 SUBVENCIONS GESTIONADES 
7 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
11 A FUNDACIONS I EMPRESES. 

 
9 RESOLTES POSITIVAMENT

9 DENEGADES
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L'any 2020 es va poder defensar el pressupost aprovat el juny del 2020, que era
un 20% menys que el que es va aprovar de forma provisional el desembre de
2019. Aquesta reducció es va fer amb motiu de la situació de crisi sanitària que
estàvem vivint en aquell moment. 

Va haver-hi un augment significatiu de subvencions d'empreses privades i
fundacions i un descens important en donacions particulars. La subvenció extra
per la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya va ser un ingrés no previst que va
contribuir a l'acompliment del pressupost anual. 

Pel que fa a les despeses, va haver-hi un increment en la despesa del Servei
d'atenció directa per l'augment en la demanda a causa de l'impacte de la
pandèmia en els joves i adults amb cardiopatia. 

Els números de CorAvant

Total ingressos: 70.056 € Total despesa: 69.543 € 
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Beneficiaris dels serveis i projectes de la Fundació
CorAvant durant l'any 2020
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3.1

Serveis i projectes d’atenció individual a
persones que viuen amb una cardiopatia des
de la infància

Durant el 2020 es va incrementar l’atenció
als joves i adults amb cardiopatia, ja que van
viure amb especial preocupació la pandèmia
per la COVID 19. 
L'atenció es va realitzar telefònicament i
virtualment. El temps dedicat en cada
intervenció es va augmentar en la majoria de
casos, ja que  la persona atesa  necessitava
compartir experiències, temors, sentir-se
acompanyat i poder consultar sobre la
situació que estava vivint, entre altres
situacions. 

130 beneficiaris des del Servei d’atenció amb
un total de 343 accions de suport psicosocial

Moltes de les persones ateses van patir
moments de por i angoixa per la pandèmia  
i les possibles conseqüències que podia
tenir en la seva cardiopatia. Moltes d'elles
van romandre més temps a casa sense
sortir, per prescripció mèdica o per por, i
això va tenir efectes importants en la salut
física i emocional. 
A més a més, les visites mèdiques o, fins i
tot, algun tractament van ser ajornats des
dels hospitals, fet que va contribuir a un
sentiment d'un cert descontrol,
mèdicament parlant. 



3.2

L

13 beneficiaris d'A cor obert amb 27 accions
de suport emocional
Projecte d'atenció psicosocial a la Unitat de joves i adults
dels hospitals de referència
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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.

L'any 2020 es va reduir l'atenció assistencial en els hospitals pel que fa a patologies
no COVID-19. El personal sanitari informava d'aquest projecte a les persones amb
cardiopatia  hospitalitzades i se'ls atenia via telèfon o videoconferència. 

El projecte pilot d'A cor obert, que vam dur a terme a l'Hospital Clínic durant el 2019
va ser molt ben valorat i aprovat a principis del 2020, però no es va poder engegar
fins al desembre i amb les restriccions pertinents. 

3.3

54 familiars atesos en 54 accions de suport
puntuals.

L'entorn proper dels joves i adults amb cardiopatia contacta de forma
puntual amb la fundació per demanar informació i suport. L'any 2020,
especialment, les consultes van estar relacionades amb la COVID-19.
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Trobada CorAvant : Adaptant-nos a la
nova realitat

Des de la plataforma Zoom, vam organitzar
dos  espais informatius adreçats als joves i
adults amb cardiopatia. Va haver-hi un gran
nivell de participació i es va valorar molt bé
l'organització i les temàtiques escollides. 

La Webinar amb la Dra. Sílvia Montserrat,
cap del Departament de Cardiologia
Congènita de l’adult a l’Hospital Clínic de
Barcelona, a aportar tranquilitat i esperança
al públic participant. Van connectar-se 105
persones.

Clica aquí per veure la webinar

Els joves entres 18 i 25 anys es van trobar
virtualment amb les piscòlogues de l'equip
tècnic per posar en comú i intercanviar
recursos per fer front a la nova situació de
desescalada i obertura. Van participar en
l'activitat 15 joves. 

Els grups online per a joves i adults
estaven programats amb una periodicitat
mensual i amb un màxim de 20 participants i
així es va dur a terme fins al mes de març de
2020. La pandèmia i el confinament van
provocar un increment en la periodicitat de
les sessions, i així poder compartir més
sovint, les pors i les angoixes que la nova
situació els generava. La majoria dels
participants en aquests grups són persones
de risc per la seva cardiopatia i, en molts
casos, amb diagnòstics complexos.

Durant el confinament les inscripcions es van
obrir per tal que poguessin entrar i participar
més persones. Un cop finalitzada l'etapa més
dura del confinament, es va valorar que es
podia seguir amb un nombre ampli de
participants i es van reduir les sessions a
mensuals. 

Activitats grupals que porta a terme la Fundació

La Fundació va contribuir al
finançament de les activitats virtuals
de les colònies d’estiu que organitza

AACIC i on van participar 27 infants i
adolescents.

https://youtu.be/3ni-_y0cvVc


Projecte Cos i ment
Dos tallers dirigits a
joves i adults per
fomentar el benestar
físic i psicològic. 
A principis d'any estava previst realitzar
el taller presencialment en dos
municipis. A causa de la pandèmia i el
seu impacte vam adaptar el projecte
Cos i ment organitzant setmanalment
dos tallers online de relaxació, un de
meditació i l'altre de relaxació activa. 
 L'objectiu principal va ser contribuir en
la millora de l'estat de salut, fer exercici
físic i facilitar l'equilibri psicològic i
emocional. 
La valoració dels participants va ser
molt bona i es van repetir fins al
desembre amb una inscripció mensual.
En total, es van realitzar 56 tallers i
vam tenir 86 beneficiaris. 
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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. Tot i que, els 
17 infants del projecte seguien un control mèdic a través del pediatre dels
campaments que va rebre, quan va ser possible, el suport virtual de l’equip de metges
de Barcelona. Durant el 2020 van néixer tres nadons amb cardiopatia que van poder
ser diagnosticats a hospitals d'Algèria. 
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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, la Fundació
CorAvant, l'AACIC,  l'Hospital Clínic 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 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,  Van participar 104 persones
majors de 16 anys. clica aquí.

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 i CorAvant
duen 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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Comunicació, sensibilització,
participació i captació de fons
L'any començava ple d'activitats i iniciatives. Al mes de gener, la Descorda’t,
exposició fotogràfica realitzada per la Raquel Llorenç i que la Fundació CorAvant
i l'AACIC promouen arreu de Catalunya per tal de donar visibilitat a les persones
que han nascut amb una cardiopatia, estava l'Hospital de Mora d'Ebre. Al mes de
febrer, el vam inaugurar a la Biblioteca de la facultat de medicina la Universitat
de Girona i teníem un calendari pràcticament tancat per portar l'exposició a
diversos espais. 
El 14 de febrer vam celebrar el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites
amb la campanya viral #bateguemjunts #bateguemjuntes. També vam publicar
digitalment la Revista 25 de CorAvant i d'AACIC que va ser una edició
commemorativa pel 25è aniversari de l'AACIC. 
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https://www.aacic.org/ca/research/formacio-i-recerca/
https://www.aacic.org/wp-content/uploads/2021/02/LA-REVISTA-26-AACIC-CorAvant.pdf
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10 Newsletters (català i castellà)
que tractaven temàtiques tan
diverses com el teletreball, el
confinament, fer front a la
desescalada, entre altres, sempre
des de la perspectiva de la persona i
les seves emocions. 

29 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 al lloc web de
CorAvant on es penjava 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
3 Webinars de 161 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 joves i adults. 

La base de l'estratègia de crisi va ser destriar
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. La comunicació es
treballa conjuntament amb AACIC per tal de
rendibilitzar recursos i la informació. 

Comunicació de crisi per
la COVID-19 i avenços en
la digitalització de
l'entitat.

8.1

11

https://fundaciocoravant.org/ca/especial-covid-19/


Bizum
Es va promoure i difondre el codi Bizum 00802 de CorAvant perquè les donacions
fossin més àgils i senzilles. 

Campanya de colònies.
Al mes de juliol vam enviar la campanya de colònies als donants dels Fons
Aventures.Cor. Vam aconseguir 3.800 € entre donacions de particulars i la d'Elix
Polymers que una vegada més col·labora en el projecte. 

Campanya de captació a CorAvant
Al mes de novembre, es va llençar una campanya on demanàvem la implicació i
col·laboració dels donants. Vam rebre 1.225 € de donacions puntuals de
particulars. 

Campanya de Nadal
La Fundació CorAvant va participar en el finançament d'un 25% de l'enviament de la
campanya de Mascaretes i Bateguets que va realitzar l'AACIC per Nadal. D'aquesta 
 campanya vam aconseguir 500 € nets.
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Un cop la fase de crisi va estar controlada, es va avaluar un primer impacte econòmic
de la pandèmia i des de comunicació es va treballar per donar suport en la captació
de fons.

Captació de fons digital, el gran repte

8.2



2.576 usuaris i usuàries a la web
enfront dels 2.151 de l'any 2019 

i 5.296 visites enfront de les 2.428 de
l'any anterior. 
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8.3 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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*Les dades de la web són de CorAvant, la resta són de les XXSS compartides amb l'AACIC.

Visibilitat*
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Som CorAvant

9 7.4

136 donants periòdics que van ser el
motor de l'entitat.

4 voluntàries i voluntaris van col·laborar
en diversos serveis i projectes que va
dur a terme la Fundació. 

7 persones formen part del Patronat

9 persones de l'equip de professionals de
l'AACIC a través del conveni de prestació
de serveis. 

4 professionals externs. 

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.
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Com pots col·laborar amb nosaltres?

Fes una aportació a CorAvant

Bizum aportació solidària amb el CODI: 00802 Fundació CorAvant de Cardiopaties Congènites

 
 

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

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

 
coravant.org                          aacic                           aaciccoravant                  coravant                   aacic

 

Gràcies per formar-ne part

https://fundaciocoravant.org/ca/que-pots-fer-tu/fes-una-donacio-a-la-fundacio-coravant/
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://fundaciocoravant.org/ca/

