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2020
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BALANÇ DE SITUACIO (EXPRESSAT EN EUROS)
Actiu
A) Actiu no Corrent
II. Credits a tercers
D) Actiu Circulant
III. Altres Deutors
IV. Invers.Financ. C.P.

VI. Tressoreria
TOTAL ACTIU

Exerc. 2020
0,00
0,00
55.317,01
39.175,62
12.000,00

Exerc. 2019
0,00
0,00
57.871,77
16.427,50

4.141,39
55.317,01

41.444,27
57.871,77

Passiu
A) Fons Propis
I.Dotació Fundacional
III.Resultats Ex. Anteri
V.Resultat Exercici
A-2) Subvencions
1. Subvencions ofic.
E) Acreedors Curt Term
TOTAL PASSIU

Exerc. 2020
41.958,82

Exerc. 2019
41.445,93

30.000,00
11.445,93
512,89
0,00
0,00
13.358,19
55.317,01

30.000,00
11.030,51
415,42
8.000,00
8.000,00
8.425,84
57.871,77

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (EXPRESSAT EN EUROS)

DEURE
A)Despeses
Altres Despeses
a)Serveis exterios
I)Resultats positius explo
Interessos
II)Resultats positius financers
III) Resultats positius activitat
V)Resultat Positu Abans Impostos
Impost Societats
VI)Excedent psotiu de l’exercici

Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Exerc. 20

Exerc. 19

69.543,76

64.194,31

0,00
512,89
512,89

0,12
415,42
415,42

512,89

415,42

FONS SOCIAL
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

RESULT. EX. ANT.

Vist-i-plau Patrona-Presidenta
Griselda Fillat Riberas
Barcelona a 10 de juny de 2021
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1.37
-4.121,75
-15.647,82
-15.275,62
-13.387,67
-11.893,91
4.829,52
9.330,17
9.531,55
9.812,28
11.030,51
11.445,93

HABER
B)Ingressos

Exerc. 20
70.056,65

I)Resultats negatius Explot
I)Resultats negatius Explot
Interessos - Ingressos
III)Resultats negatis activi.

RESULTAT EXERC.
1,37
-4.123,12
-11.526,07
372,20
1.887,95
1.493,76
16.723,43
4.500,65
201,38
280,73
1.218,23
415,42
512,89

TOTAL
30.001,37
25.878,25
14.352,18
14.724,38
16.612,33
18.106,09
34.829,52
39.330,17
39.531,55
39.812,28
41.030,51
41.445,93
41.958,82

Exerc. 19
64.609,61

MEMÒRIA ABREUJADA EXERCICI 2020

Que va presentar la Sra. GRISELDA FILLAT RIBERAS, en la seva qualitat de PatronaPRESIDENTA, al Patronat de la Fundació CORAVANT, amb CIF G64925571 i domiciliada
al carrer Martí Alsina, núm. 22 de Barcelona, codi postal 08031, en compliment de l'
Art. 29.2c. de la Llei 05/2001, de 2 de maig.
1. Activitat de la Fundació
En l’exercici del 2020, la Fundació CORAVANT ha desenvolupat accions de suport
psicosocial i acompanyament a adolescents, joves i adults amb cardiopatia congènita o
cardiopatia manifestada durant l’edat pediàtrica i a les seves famílies en diferents
entorns relacionats amb l’impacta de la patologia i els seus tractaments. Per altre
banda, amb la finalitat de cercar suport en l’execució dels serveis d’atenció directa,
hem desenvolupat accions d’informació i col·laboració amb administracions, fundacions
i empreses privades.
Durant aquest exercici, s'han dut a terme accions d’enfortiment de l’entitat com son:
pla de sostenibilitat econòmica, compliance penal, codi de bon govern i ètica, protocol
d’ anticorrupció, Pla d’igualtat y es va finalitzar el pla de comunicació pels propers
exercicis. També s’han realitzat canvis en els Estatuts per tal d’adequar-los a la
utilització de mitjans virtuals i per millorar definicions de funcions. S’han desenvolupat
recerques i projectes molt específics, dins els fins i objectius de la Fundació.
Coravant ha col·laborat amb campanyes d’informació i sensibilització junt amb l’AACIC
i ha va adaptar els projectes d’atenció directa i grupal a la situació de la pandèmia
causada per la COVID19 a partir de meitats de març del 2020.
Per l’any 2021 la Fundació Coravant vol continuar desplegant el Pla Estratègic, posar
en marxa el pla de sostenibilitat econòmica per facilitar el creixement de l’entitat i
establir uns sistema de treball amb personal propi recolzat per la prestació de
professionals externs, ja siguin de l’AACIC, a través del conveni de col·laboració, com
d’altres professionals experts. També vol realitzar el protocol de prevenció de
blanqueig de capital i vol iniciar el Balanç social i estudi de la tramitació de la ISO
9001, ha ser possible.
La Fundació Coravant ha pogut realitzar totes els accions dels projectes de l’entitat
durant l’any 2020, gràcies a la contractació d’ empreses del Tercer Sector, a
professionals autònoms experts i a través del conveni-aliança amb l’Associació de
cardiopaties congènites, AACIC
La Fundació té el seu domicili al carrer Marti Alsina número 22 local D de Barcelona
(08031).
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els
comptes anuals, que s’expressen en euros, formulats de forma abreujada,
comprenen el balanç, el compte de resultats , l’estat de canvis en el patrimoni net i la
present memòria.
La memòria té com a finalitat completar, ampliar i comentar el balanç de situació
tancat a 31 de desembre de 2020, així com el compte de resultats del període que
comprèn des de 1 de gener al 31 de desembre del mateix any.
a) Imatge fidel:
a) Els comptes anuals, expressats en euros, s’han preparat segons els registres
comptables de la Fundació, aplicant-se les disposicions legals vigents en matèria
comptable, amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’entitat.
b) S’han aplicat totes les disposicions legals en matèria comptable per mostrar la
imatge fidel.
c) L’aplicació de les disposicions legals és suficient per mostrar la imatge fidel. No
s’inclou altra informació complementaria a la present memòria.
b) Principis comptables no obligatoris aplicats:
S’han aplicat els principis comptables que estableix el Codi de Comerç i el Pla de
Comptabilitat.
No existeix cap principi comptable d’aplicació
obligatòria, que tenint un efecte
significatiu en l’elaboració dels comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar. Per a la
consecució de la imatge fidel dels comptes anuals, no ha estat necessària l’aplicació de
cap principi comptable no obligatori.
c) Comparació de la informació:
No existeixen raons excepcionals que justifiquin la modificació de l’estructura del
balanç, del compte de resultats i de l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici
anterior.
Els comptes corresponents al present exercici no presenten cap tipus de problema de
comparabilitat amb els de l’exercici anterior. L’estructura dels comptes no ha sofert
cap variació d’un any a un altre i en els comptes anuals del present exercici, s’inclouen
xifres comparatives i informació rellevant de l’exercici anterior.
d) Agrupació de partides:
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de
resultats ni a l’estat de canvis en el patrimoni net.
e) Elements recollits en diverses partides:
No existeixen elements recollits en diverses partides.
f) Correccions d’errors:
No s’han realitzat ajustaments per correcció d’errors.

FUNDACIÓ CORAVANT. Comptes anuals exercici 2020

3. Excedent de l'exercici
Els ingressos i despeses de l’exercici es mostren en el compte de resultats adjunt.
La proposta d’aplicació de l’excedent positiu, per l’import de 512,89 euros, es:
a reserva Legal

512,89

4. Normes de registre i valoració
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la fundació en l’elaboració
dels seus comptes anuals del present exercici i de l’exercici anterior, d’acord amb les
establertes pel Pla de Comptabilitat han estat les següents:
a) Immobilitzat material.
No existeixen béns d’aquesta naturalesa.
b) Béns integrants del patrimoni cultural.
No existeixen béns integrats del patrimoni cultural.
c) Permutes.
No s’han realitzat permutes.
d) Actius financers i passius financers.
Els actius financers es classifiquen en alguna de les categories següents:
•

Actius financers a cost amortitzat:
Crèdits per operacions de les activitats que s’originen en la venda de béns i la
prestació de serveis per operacions de tràfic de la Fundació, així com els crèdits
originats per la resta de operacions diferents del tràfic de la Fundació.
Valoració inicial: Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada.
Els crèdits por operacions amb venciment no superior a un any es valoren pel
seu valor nominal.
Valoració posterior: Els actius amb venciment no superior a un any valorats
inicialment pel seu valor nominal es valoren per aquest import.
Deteriorament: Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives
necessàries sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d’un actiu
financer s’ha deteriorat. Les correccions valoratives per deteriorament, així com
la seva reversió quan l’import de la pèrdua disminueix es reconeixen com una
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.

•

Actius financers mantinguts per a negociar:
Actius adquirits amb el propòsit de vendre’ls a curt termini.
Valoració inicial: Els actius financers mantinguts per a negociar es valoren
inicialment pel cost que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada.
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Valoració posterior: Els actius financers mantinguts per a negociar es valoren
pel seu valor raonable. Els canvis que es produeixen en el valor raonable
s’imputen en el compte de resultats de l’exercici.
•

Actius financers a cost:
En aquesta categoria es classifiquen les inversions en el patrimoni d’entitats del
grup, multigrup o associades i la resta d’instruments de patrimoni.
Valoració inicial: Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta
categoria es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada més el costos de transacció directament atribuïbles.
Valoració posterior: Es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’import acumulat
de les correccions valoratives per deteriorament.
Deteriorament: Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives
necessàries per reflectir el deteriorament experimentat.

Els passius financers es classifiquen en alguna de les categories següents:
•

Passius financers a cost amortitzat:
Dèbits per operacions de les activitats originats en la compra de béns i serveis
per operacions de tràfic de la Fundació i dèbits per operacions que no tenen el
seu origen en les activitats de la Fundació
Valoració inicial: Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda.
Els dèbits per operacions amb venciment no superior a un any es valoren pel
seu valor nominal.
Valoració posterior: Els passius amb venciment no superior a un any valorats
inicialment pel seu valor nominal es valoren per aquest import.

•

Passius financers mantinguts per a negociar:
No existeixen passius classificats en aquesta categoria.

Baixes d’actius financers i passius financers
Els actius financers causen baixa quan expirin els seus drets derivats o s’hagi cedit la
seva titularitat. Els passius financers causen baixa quan l’obligació s’hagi extingit.
Inversions amb entitats del grup, multigrup i associades
Les inversions amb entitats del grup, multigrup i associades es classifiquen a la
categoria d’”actius financers a cost”. Es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’import
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
e) Existències
Donada l’activitat de l’entitat, no hi ha béns d’aquesta naturalesa.
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f) Impost sobre beneficis
D’acord amb la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense
ànim de lucre, les fundacions estan exemptes de l’Impost sobre Societats. Aquesta
exempció no serà aplicable als rendiments obtinguts en l’exercici d’una explotació
econòmica per a la qual el Ministeri d’Economia i Hisenda no hagi concedit l’exempció,
els rendiments procedents dels béns i drets que integrin el patrimoni de l’entitat, ni
determinats increments i disminucions de patrimoni.
L’Impost sobre Societats es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impostos,
augmentat o disminuït segons correspongui, per les diferències permanents i
temporàries amb el resultat fiscal, entenent-ho com la base imposable de l’esmentat
impost, minorat, en el seu cas, per les bonificacions i deduccions de la quota, excloses
les retencions i els pagaments fraccionats.
L’origen de les diferencies temporaries entre la base imposable i el resultat comptable
abans d’impostos, es troben en els diferents criteris temporals d’imputació empleats
per a determinar ambdues magnituds i que, per tant, reverteixen en períodes
següents.
D’acord amb el principi de prudència, nomes es reconeixen actius per impost diferit en
la mesura en que resulti probable que la empresa disposi de guanys fiscals futurs que
permetin l’aplicació d’aquests actius.
g) Ingressos i despeses.
Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de producció del corrent real
de béns i serveis que aquests representen, independentment del moment en què es
produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva.
Els imports reflectits en els comptes comptables que els recullen estan formats pel
total pagat per cada despesa, ja que la Fundació no es pot deduir l’IVA suportat. Els
ingressos estan representats per tots els imports que la Fundació rep, ja sigui en
concepte de subvencions o donacions.
h) Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions que rep la Fundació estan destinades a la realització dels objectius
marcats per a l’any en què s’han rebut. Per aquest motiu, s’apliquen al resultat a l’any
en què es reben.

5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni cultural
La Fundació no disposa encara d’actiu immobilitzat.

6. Béns del patrimoni cultural
La Fundació no posseeix aquest tipus de béns.
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7. Passius financers
El valor en llibres de cada una de les categories de passius financers és el següent

Instrume
nts de
patrimoni

CATEGORIES

1
Actius financers
mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost
amortitzat
TOTAL

93
16
93
17
93
15

CLASSES
Exercici Actual
Valors
Crèdits,
represent
derivats i
atius de
altres
deute
2
3

TOTAL
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.358,19

13.358,19

0,00

0,00

13.358,19

13.358,19

CLASSES
Instrume
nts de
patrimoni

CATEGORIES

19
Actius financers
mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost
amortitzat
TOTAL

93
16
93
17
93
15

Exercici Anterior
Valors
Crèdits,
represent
derivats i
atius de
altres
deute
29
39

49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.425,84

8.425,84

0,00

0,00

8.425,84

8.425,84

8. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats
Figura el import pendent de cobrar de subvencions rebudes.
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TOTAL

9. Subvencions, donacions i llegats
Durant aquest any hem rebut les següents subvencions i donacions:

FEDERACIO CAIXA ESTALVIS

27.500,00

FUNDACION ONCE

1.345,00

GENERALITAT DE CATALUNYA

15.665,00

DIPUTACIO DE BARCELONA

1.015,21

AJUNTAMENT DE BARCELONA

1.500,00

DONACIONS PARTICULAR I ALTRES

13.086,44
TOTAL

60.111,65

L’import de les donacions de particulars i d’activitats pròpies ha sigut de 9.945,00
euros.
10. Deutes més significatius
La Fundació no té deutes significatius.
11. Situació fiscal
Cal fer esment que l’entitat només tributa pels beneficis que no estan relacionats amb
l’activitat de la Fundació.

2020
Resultat

2019
512.89

415,42

0,00

0,00

512,89

0,00

Base Imponible IS

0,00

415.42

Tipus de gravamen

0,10

0,00

Quota Integra

0,00

0,00

Retencions, pag, compte

0,00

0,00

Quota Líquida

0,00

0,00

Augments
Disminucions
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12. Ingressos i despeses
Els càrrecs representats en el Patronat de la Fundació tenen caràcter gratuït.
Dins de l’apartat “9. Subvencions, donacions i llegats”, s’ha fet una descripció de les
partides que componen els ingressos de la Fundació.
La Fundació no té encara personal contractat.
13. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
La Fundació Coravant ha destinant el 100% dels seus ingressos de l’exercici al
compliments dels fins fundacionals.
•

Activitats:
Nom de l’activitat Serveis d’atenció psicosocial a joves i adults amb
problemes de cor congènits o adquirits en l’edat
pediàtrica, i a familiars de persones afectades.
197 beneficiaris. Es van realitzar entrevistes i sessions
terapèutiques
d’informació,
atenció
psicosocial,
Tipus d’activitat
assessorament i suport emocional a persones amb
cardiopatia congènita i a les seves famílies a nivell
individual o familiar.
Servei d’atenció a les persones amb cardiopatia
congènita a nivell individual: S’han atès 143 joves
i adults. Es realitzen entrevistes i plans de treball
Identificació de individuals per abordar diferents aspectes relacionats
amb les repercussions de la patologia en el dia a dia i
l’activitat per
fora del context clínic (món laboral, preparació
sectors
psicològica i emocional per a la intervenció quirúrgica,
conviure amb les limitacions que van apareixent,
aspectes emocionals, l’autonomia, la família, entre
d’altres). A partir del mes de març de l’any 2020 i en
motiu de la pandèmia que es va viure, es van realitzar
les entrevistes de forma virtual i telefònica. Les
demandes més freqüents van anar destinades ha
rebre informació i suport davant l’impacte de la
COVID19 que va provocar un augment important de la
por, la incertesa i l’angoixa. Es van atendre a menys
joves i adults que els altes anys però es van haver de
fer més intervencions i amb més temps de dedicació.
Es van realitzar 370 accions d’informació i suport.
Servei d’atenció a les famílies: Hi ha hagut 54
famílies beneficiaries de les entrevistes d’informació i
suport psicosocial i emocional. S’han ates aspectes
relacionats amb les repercussions de les cardiopaties
congènites dels fills i filles en l’etapa de la joventut i
amb les famílies amb un dels progenitors amb
problemes de cor, que en la gran majoria han estat
les parelles. Les demandes més freqüents han estat
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relacionades amb l’impacte de l
laboral, psicològic i emocional.

Lloc de l’activitat

•

COVID19 a nivell

Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les persones i
les famílies son de tot Catalunya i l’atenció directa es
pot realitzar en qualsevol municipi del territori.

Beneficiaris o usuaris de l’activitat
Nombre
Tipus
Persones
físiques
Persones
jurídiques

Previst
Realitzat
220
197
beneficiaris beneficiaris
0

0

Nom de l’activitat Projecte de colònies terapèutiques Aventures.Cor.
ESTIU 2020
Les colònies terapèutiques es porten a terme durant
les vacances de Nadal, Setmana Santa i l’estiu,
Tipus d’activitat
destinades a infants i adolescents amb cardiopatia
congènita perquè puguin gaudir d’un espai lúdic i
d’acompanyament coincidint amb les vacances
escolars. A més de passar-s’ho bé, comparteixen
experiències amb altres infants i adolescents que
viuen una mateixa situació i preocupacions.
Aquest projecte es realitza conjuntament
l’Associació de Cardiopaties Congènites AACIC.

Identificació de
l’activitat per
sectors

amb

Les activitats programades per les colònies d’estiu del
2020 es van realitzar de forma virtual degut a que el
col·lectiu al que van destinada l’activitat eren de risc
per causa de la COVID19 i no es va valorar realitzar-la
de forma presencial.
L’any 2020, la Fundació CorAvant va col·laborar en el
projecte de colònies cobrint la despesa de les colònies
virtuals del mes de juliol.
Es van realitzar activitats amb una durada de 2 hores
durant 3 dies amb un grup d’infants d’edats
compreses entre els 8 i els 12 anys amb un total de
27 participants.
El grup de 13 a 18 anys van decidir que no volien
realitzar l’activitat de forma virtual i es va organitzar
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activitats presencials per poder realitzar durant un
dia. Al final no es va poder dur a terme l’activitat per
problemes en els desplaçaments, hi havia participants
de diferents llocs de Catalunya i no es va veure viable
el desplaçament de forma segura.

Lloc de l’activitat

•

VIRTUAL.

Beneficiaris o usuaris de l’activitat
Nombre
Tipus
Persones
físiques
Persones
jurídiques

Previst
70 places

Realitzat
27
participants

0

0

Nom de l’activitat Un impuls a la recerca.

Tipus d’activitat

Identificació de
l’activitat per
sectors

CorAvant dóna suport i realitza projectes
d’investigació per millorar la qualitat de vida de les
persones amb malalties de cor congènites o
adquirides durant la infància.
Durant l’any 2020, la fundació va col·laborar i dut a
terme 3 projectes d’investigació:
- Finalització del treball de camps i valoració de dades
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. Es van
extreure les primeres conclusions i es va escriure un
article científic i es va buscar un revista a la que
interesses publicar. Es va aconseguir i actualment
està en procés de revisió per la seva publicació.
-Recerca sobre l’impacte de la COVID en les famílies
amb fills i filles amb problemes de cor conjuntament
amb la Facultat Blanquerna i l’AACIC. Es van adaptar
els qüestionaris, distribuir i avaluar les més de 130
respostes. Es van extreure i publicar els primers
resultats.
-Recerca sobre l’impacte de la COVID19 en els hàbits i
activitats dels joves i adults amb cardiopatia
congènita, conjuntament amb la Facultat Blanquerna,
l’AACIC i la Unitat de cardiopatia congènita de l’adult
de l’Hospital Clínic de Barcelona. Es van adaptar
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Lloc de l’activitat

qüestionaris de qualitat de vida i hàbits saludables i
de relacions socials i familiars. Es van extreure els
primers resultats de més de 110 respostes.
Seu social de la Fundació Coravant i Hospital Materno
Infantil de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Nom de l’activitat Activitats grupals per a joves i adults amb cardiopatia
congènita
Tipus d’activitat Organització i realització de 2 grups d’intercanvi
d’experiències i xerrades dirigides a joves i adults
salut.
Coravant compta amb dos grups d’intercanvi
d’experiència i suport mutu dirigit per una psicòloga.
Identificació de
l’activitat per
sectors

Lloc de l’activitat
•

-Grup de joves de 18 a 25 anys: Es van fer trobades
virtuals un cop al mes des del mes de maig fins al
desembre amb un total de 28 participants. Es van
tractar temes molt relacionats amb la pandèmia i el
seu impacte.
-Grup d’adults amb cardiopatia. Aquest grup va
continuar l’activitat que provenia de l’any anterior i es
va ampliar el nombre de participants i sessions. De
gener a desembre es van fer 14 sessions amb un total
de 37 participants. Els temes més recurrents van
estar relacionats amb l’impacte de l’estat de salut i
tractaments al desenvolupament del seu projecte de
vida i de la COVID19.
-Es van organitzar 3 webinars temàtics amb un
participació de 161 persones. Dos dels webinars es
van fer amb la col·laboració de cardiòlegs de les
unitats de cardiologia congènita de l’adult dels dos
hospitals de referencia per tractar temes d’actualitat
sobre la COVID19 i van tenir molt èxit. El 3er webinar
anava destinat promoure l’exercici físic adaptat i va
tenir un alt grau de valoració.
VIRTUAL.

Beneficiaris o usuaris de l’activitat
Nombre
Tipus
Persones
físiques
Persones
jurídiques
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Previst
Realitzat
200
226
participants participants
0

0

Nom de l’activitat Projecte Cors Valents: suport als infants amb
cardiopatia en situació de refugiats
Organització i gestió de recursos mèdics adequats per
l’atenció dels infants amb aquesta patologia en
Tipus d’activitat
situació de refugiats. Aquest projecte es desenvolupa
gràcies a convenis de col·laboració amb la Fundació
CorAvant, l’AACIC, la Federació d’associacions
amigues del poble sahrauí, el Front Polisàri i l’Hospital
infantil de la Vall d’Hebron i d’altres entitats de suport
a les persones refugiades.
A l’any 2020 i degut al tancament de les fronteres a
causa de la pandèmia no es van poder realitzar
trasllats als hospitals de Barcelona. Es va col·laborar
Identificació de al trasllat d’un infant en el mes de febrer cap a la casa
d’acollida d’infants malalts d’Alacant. També es va
l’activitat per
poder fer un seguiment telefònic amb el pediatre dels
sectors
campaments per tal de donar suport als seguiments
mèdics dels 21 infants (3 nascuts durant l’any
2020)diagnosticats de cardiopatia i que viuen en els
campaments de refugiats del Sàhara Occidental. No es
va poder fer el viatge programat als campaments
dels cardiòlegs pediàtrics.
Lloc de l’activitat Seu social de la Fundació CorAvant, Hospital Infantil
Vall d’Hebron de Barcelona, camps de refugiats al
Sàhara Occidental.
•

Beneficiaris o usuaris de l’activitat
Nombre
Tipus
Persones
físiques
Persones
jurídiques

Previst

Realitzat

21

1

0

0

Nom de l’activitat TALLER Cos i Ment
Tipus d’activitat

Identificació de

Organització de 2 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
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l’activitat per
sectors

Lloc de l’activitat
•

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.
VIRTUAL

Beneficiaris o usuaris de l’activitat
Nombre
Tipus
Persones
físiques
Persones
jurídiques

Previst

Realitzat

20

86

0

0

Nom de l’activitat Sensibilització i divulgació

Tipus d’activitat

Identificació de
l’activitat per
sectors

Lloc de l’activitat

Donem a conèixer entre la ciutadania les malalties de
cor congènites i des de la infància, al mateix temps
que donem visibilitat a les persones que les pateixen.
Durant el 2020 s’havien programat diferents
exposicions de la DESCORDA’T, exposició fotogràfica
itinerant. Es va poder organitzar a l’Hospital de Mora i
a un espai de la Universitat de Girona fins a meitat de
març que es va suspendre en motiu de la pandèmia.
Es van organitzar algunes campanyes virtuals com: la
celebració del Dia Internacional de les Cardiopaties
Congènites, una campanya per la captació de fons pel
projecte de colònies, que no es sabia si es podria dur
a terme, la campanya de mascaretes i Bataguets i una
campanya de captació de donacions.
D’altra banda, es van utilitzar els següents canals per
donar visibilitat:
- www.coravant.org: 2.576 usuaris i usuaries amb
5296 visites
- Facebook: 2.740 seguidors/es.
- Twitter: 930 seguidors/es.
- Instagram: 1.168 seguidors/es.
-Es va reactivar el canal de yotube amb 14 vídeos
informatius sobre temàtiques d’interès sobre el
moment que es va viure relacionat amb la COVID19.
-Van disminuir molt les aparicions als mitjans de
comunicació
Els actes es van dur a termes a Mora d’Ebre, Girona i
Virtualment.
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•

Beneficiaris o usuaris de l’activitat
Nombre
Tipus

Previst

Actes
Persones
jurídiques

15

Realitzat
2
presencials

0

0

14. Fets posterior al tancament
No es coneixen fets rellevants posterior al tancament que puguin alterar la imatge fidel
reflectida en aquests comptes anuals.
15. Altra informació
El Patronat de la Fundació està format per:
Griselda Fillat Riberas (Presidenta)
Borja Pardo Ibáñez (Secretari Patró)
Neus Clofent Vilaplana (Vocal)
Carmen Hellín Gonzàlez (Vocal)
Salvador Mas de Xaxas Rovellat (Vocal)
Jaume Comas Gras (Vocal)

Vist-i-plau Patrona-Presidenta
Griselda Fillat Riberas
Barcelona, a 10 de juny de 2021
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