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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. 

La nostra missió consisteix a oferir resposta a les necessitats psicosocials de
les persones amb cardiopatia congènita o altres patologies del cor, a les seves
famílies i als professionals de la xarxa amb els que es relacionen. Volem
afavorir el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciar 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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Els números de CorAvant

Total ingressos: 66.995,11 € 

Total despesa: 60.745,07 € 
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18 SUBVENCIONS GESTIONADES 
8 A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

10 A FUNDACIONS I EMPRESES
 

11 RESOLTES POSITIVAMENT
7 DENEGADES
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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 continuar 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.

Al mes de juny, la fundació contracta a dues professionals, una psicòloga i una
periodista, i al novembre s'afegeix un administratiu a l'equip.

L'any 2021, el nombre de beneficiaris i beneficiàries va augmentar un 38 %
respecte al 2020 (any pandèmia). 

L'augment d'adults en l'atenció directa es deu, per una banda, en l'impacte de la crisi
sanitària que provoca especial preocupació en aquest col·lectiu i, per l'altra, en
l'augment d'adults amb cardiopaties pediàtriques respecte de la població infantil amb el
mateix grup de patologies.

Avaluació, adaptació i resolució 
han estat les consignes del 2021
Enfortiment de la gestió i administració de l'entitat
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El projecte Connecta't, que vam iniciar a l'Hospital Clínic a la
Unitat de rehabilitació cardíaca, ha donat molt bons resultats i
ens ha obert les portes a atendre adults amb diagnòstic de
cardiopatia congènita i d'altres patologies del cor. 

Des del Servei d’atenció psicosocial vam atendre a 123 joves i adults i 54
familiars.

Durant el 2021,  l'atenció individual a persones majors de 18 anys, tant joves i adults
com familiars, va tenir un augment del 29 %. Tot i que vam atendre moltes més
consultes de joves i adults que de les famílies. El sotrac del 2020 ja havia passat, però
els joves i adults amb cardiopatia continuaven amb la preocupació i la por per la
incertesa de la situació. L'atenció es va realitzar, en gran part, telefònicament i
virtualment. 
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48 joves i adults i 29 familiars atesos des del projecte Connecta't.
Projecte d'atenció psicosocial a la Unitat de joves i adults dels
hospitals de referència.

Durant el 2021 vam atendre presencialment als hospitals quan podíem i
seguint els protocols establerts a cada hospital, o telemàticament quan la
situació no ho permetia o la persona ens ho demanava. 
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254 persones ateses individualment



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.

Segueix el webinar clicant aquí.

Els joves fins a 25 anys van tenir una
conversa amb la Dra. Sílvia
Montserrat, cap del Departament
de Cardiologia Congènita de l’adult
a l’Hospital Clínic de Barcelona, i la
Patrícia, una noia amb cardiopatia,
totes dues van parlar de com és
d'important treballar l'actitud que es té
davant la patologia. Al final de les seves
intervencions, els joves participants van
compartir la seva experiència i es va
obrir un acollidor espai de diàleg.

Segueix la conversa clicant aquí.

Els adults a partir de 25 anys van poder
conversar amb la Dra. Berta
Miranda, de la Unitat Integrada de
Cardiopaties Congènites de
l’Adolescent i de l’Adult a l’Hospital
Vall d’Hebron, i la Laia, una jove
amb cardiopatia. Van parlar de la
importància de l'actitud positiva per fer
front a les noves situacions i girs
inesperats de la vida. 

Segueix la conversa clicant aquí

42 joves i adults van participar en els
espais d'intercanvi d'experiències en
línia.

L'espai d'adults de més de 25 anys és el
que més ha crescut degut a l'impacte de
la crisi sanitària per la COVID-19. Durant
el 2021 van participar assíduament 35
persones i es van fer dues franges
horàries per tal que tothom pogués tenir
una estona on poder expressar-se. La
valoració per part dels participants va
ser molt positiva i les dues franges
horàries van funcionar amb normalitat.

L'espai de joves fins a 25 anys es va anar
consolidant durant l'any i vam
aconseguir una participació assídua de 7
persones. 

102 participants en la Trobada
CorAvant 2021, de nou, en format
virtual. 

Sota el lema "Positiu o negatiu, tu
decideixes" vam organitzar tres
webinars i vam obrir les portes "virtuals"
dels tallers de relaxació. La gent va
mostrar interès per les activitats que
vam oferir, encara que, tot i estar
inscrites, algunes persones no es van
connectar. Els participants van valorar
positivament els continguts i
l'organització.

164 beneficiaris i beneficiàries van
participar en activitats grupals de la
Fundació
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https://youtu.be/mK756SuZYTw
https://youtu.be/mK756SuZYTw
https://youtu.be/zrFKhuWZDic
https://youtu.be/zrFKhuWZDic
https://youtu.be/U6eUGNTjR2Q


Projecte Cos i ment
Dos tallers dirigits a joves i adults per
fomentar el benestar físic i psicològic 
Aquest projecte en 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 i la
ment, ens ajuda a enfortir el sistema immunitari i a millorar les nostres
defenses.

Aquest projecte es treballa conjuntament amb l'AACIC, gràcies al conveni que
existeix entre ambdues entitats. 

Cors valents
Projecte de suport a infants refugiats amb
cardiopatia a Grècia, Turquia i el Sàhara
Occidental
Aquest projecte va continuar
pràcticament aturat durant el 2021.
Els infants del projecte Cors valents
al Sàhara Occidental van seguir un
control mèdic a través del pediatre
dels campaments, que va rebre el
suport virtual de l’equip de metges
de la Unitat de Cardiologia
Pediàtrica de l’Hospital Infantil Vall
d’Hebron.
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A l'agost, un grup de famílies sirianes del projecte Cors valents,
establertes a Catalunya, van poder gaudir d'un dia  

al parc d'atraccions gràcies a la Fundació Port Aventura.



Aventures.Cor
Colònies inclusives i terapèutiques
L'any 2021, CorAvant va finançar part de les activitats virtuals de les
colònies de Nadal i Setmana Santa i de les activitats presencials de
l'edició d’estiu. En total van participar 54 infants i adolescents.
 
Els participants de les colònies d'estiu, finalment, van poder retrobar-se
presencialment i s'ho van passar tan bé que van proposar poder allargar
tres dies més l'edició d'estiu del 2022. 
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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” on es va poder quantificar i conèixer l’impacte
psicosocial i familiar davant un diagnòstic prenatal de cardiopatia. L'informe del
grup de recerca es presentarà durant el 2022. 

Aquest any va finalitzar la recerca "Desarrollo de Métodos de Detección de
Neurodesarrollo Anómalo y Alteración Relación Niño-Familia-Sociedad
en las cardiopatías congénitas", dirigit per la Dra. Elisa Llurba, directora del
Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Els
resultats han permès conèixer les possibles alteracions en el
neurodesenvolupament amb infants amb cardiopatia.

Vam presentar els informes: "Impacte de la crisi per alerta sanitària en
persones amb problemes de cor en la infància", que vam dur a terme
juntament amb l'Hospital Clínic i que ens va permetre conèixer les vivències i
experiències davant la COVID-19 i adequar millor la resposta a les necessitats
detectades; i "Relacions familiars durant la crisi d’alerta sanitària", que
es va realitzar 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 recerca conclou que les famílies amb fills i filles amb cardiopatia
presenten una major capacitat d’adaptació a les situacions de crisi o davant
dels canvis. 

Es va establir el conveni de col·laboració amb l’Institut de Ciències de
Fotònica i l’Hospital Sant Joan de Déu per dur a terme el projecte de
recerca Tinybrains i desenvolupar un dispositiu de monitoratge òptic no
invasiu.
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Campanyes de captació de fons: 

Campanya de captació del Fons
Aventures.Cor, 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 va col·laborar en el
projecte. 

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
1.050 €

Campanyes de sensibilització:

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. 

Per Sant Jordi vam enviar la felicitació
de la diada per whatsapp i xarxes
socials. 

Al juny vam participar en la Fira
d'entitats de l'Hospitalet promoguda
pel Bus de la Sang. Va ser el primer acte
presencial on vam participar des del
març de 2020. 

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. Griselda Fillat,
presidenta de CorAvant, va presentar els
resultats de la recerca "Impacte de la
crisi per alerta sanitària en persones
amb problemes de cor en la infància" a
l'acte inaugural de la festa. 
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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 van sorgint
durant l'any gràcies a la implicació i participació del voluntariat motor.
Moltes de les campanyes i les festes que promovem són compartides amb
l'AACIC i organitzades pels equips d'ambdues entitats. 
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Griselda Fillat en un moment de la seva intervenció a la Gran
Festa del Cor 2021



Durant l'any 2021 vam treballar el web
perquè complís els estàndards de
transparència que ens demanen des de
les administracions. I es va començar a
traspassar la informació pel públic adult
que fins ara es podia trobar a la web de
l'AACIC.  

Tan 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. 

Bizum: amb el codi d'entitat 08002 és
un sistema de donacions molt útil que
va en augment.

Vam continuar avançant 
en la digitalització de CorAvant
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Material de difusió que ens va definir

La Revista 26 va publicar-se en línia
durant el mes de febrer de l'any 2021.
Sis membres del nostre Patronat van
explicar com havien viscut la crisi
sanitària de la COVID-19. El mes de
febrer començàvem a sospitar que a
crisi sanitària no havia acabat. 

La Memòria és una altra eina que
descriu la nostra tasca i ens serveix de
presentació.

La Lourdes Ferreras, sòcia de
CorAvant, va dibuixar la il·lustració de la
Nadala 2021.
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Pel que fa al lloc web, durant el 2021  
vam tancar l'any amb 1.473 visites.  

Aquesta xifra és inferior a les visites
dels anys anteriors. De mica en mica
anem nodrint els continguts del web

perquè els joves i adults puguin trobar
la informació que necessiten.

Visibilitat

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. 

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

part del públic participant. 

155 subscriptors i subscriptores
Vam tancar l'any 2021 amb 4.313

visualitzacions totals 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. 

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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Som CorAvant

7.4

138 donants periòdics van ser el motor
de l'entitat.

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

7 persones formen part del Patronat

3 persones de l'equip de CorAvant i 7
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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Descobreix com pots col·laborar amb nosaltres, clicant aquí

Gràcies per formar-ne part

Seu Central: Carrer Martí i Alsina, 22 local. 08031 Barcelona · 93 458 66 53 · coravant@fundaciocoravant.org
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https://fundaciocoravant.org/ca/com-pots-colaborar/
https://www.facebook.com/coravantaacic
https://www.instagram.com/coravantaacic/
https://twitter.com/Coravant
https://www.youtube.com/user/AACICThe
https://fundaciocoravant.org/ca/

