MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2017

TENIM UN GRAN COR,
I VOLEM AJUDAR
Associació Trasplantats Cardíacs corsnous
Mare de Déu de Bellvitge, 20 Hotel d’Entitats (despatx núm. 5)
08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
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1.- Dades de l'Entitat
1.1 Denominació: Associació de Trasplantats Cardíacs i Pacients amb Insuficiència
Cardíaca corsnous
1.2 CIF: G-61095220
1.3 Adreça postal: Av. Mare de Déu de Bellvitge, 20 Despatx 5
Hotel d'Entitats
08907 L’Hospitalet del Llobregat – Barcelona
1.4. Contacte: T. 932 635 181 M. 635 422 737
e-mail: associacio@corsnous.org Web: wwww.corsnous.org
1.5 Dades de l'associació en 2017:
Junta Directiva:
Presidenta: Rosa Mª Pàmies Hurtado
Secretaria: Aïda Morgades Agüera
Tresorer: Antonio Bou Chiva
Vocal: Francisco Codina Fernández
1.6 Número de socis trasplantats i col·laboradors: 215
1.7 Número de voluntaris: 7
La Associació el 25 de abril de 2016 fou declarada de Utilitat Pública.
La Asociación disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i de voluntariat.
La Asociación ha firmat un conveni de col·laboració amb l'Hospital Universitari de
Bellvitge HUB i Unitat de Trasplantament Cardíac pera poder exercir un voluntariat
específic, hospitalari i testimonial.
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2.- Orígens de l'Entitat
La "Associació de Trasplantats Cardíacs corsnous", de caràcter social i d'àmbit
no lucratiu, fou constituïda l'any 1995, quedant reconeguda oficialment per la
Generalitat de Catalunya a Barcelona, amb el núm. de Registre 18.340 Secció 1ª,
de la mateixa forma més tard inscrita en el Cens d'Entitats de Voluntariat de
Cataluña amb el núm. 000091 i en el registre d'Entitats de l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat amb el núm. 793.
3.- Principals objectius de l’associació
a)

Donar suport a tota persona en espera de rebre un trasplantament de cor.

b)

Ajudar als nous trasplantats en la seva recuperació total, mitjançant
atenció psicològica, informació i assessorament, entre d'altres.

c)

Fer extensiu aquest suport i aquesta ajuda als familiars dels pacients.

d)

Fomentar activitats que millorin les relacions i el coneixement entre els
membres d'aquest col·lectiu.

e)

Oferir al acompanyant desplaçat poder estar en el Pis d'acollida que te
l'Associació m'entres el pacient està ingressat.

4.- Nom i descripció dels últims projectes realitzats per l’ONG

-Servei d'atenció psicosocial a pacients trasplantats o en procés de ser trasplantats i
als seus familiars.
-Programa de voluntariat: informació, acompanyament i suport moral abans i
després de rebre un trasplantament al pacient hospitalitzat i als seus familiars en
l'Hospital Universitari de Bellvitge HUB.
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-Tallers informatius sobre insuficiències cardíaques en l'Hospital Universitari de
Bellvitge HUB, Hospital Universitari de Sant Pau, Hospital Clínic y Hospital de Vall
d’Hebron
-Informació i orientació al pacient trasplantat cardíac o en procés de ser
trasplantat .
-Pis d'acollida a Barcelona per familiars i pacients que necessiten estar allotjats prop
de les Unitats Hospitalàries de Barcelona. Especialment si aquests pacients són menors
d'edat.
5.- Duració i zona on s'ha realitzat el projecte
El projecte s'ha realitzat del 1/01/2017 al 31/12/2017
La Associació corsnous, té la seva seu a l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, a l'edifici
de l'Hotel de Entitats de la Generalitat de Catalunya, pròxim a l'Hospital de Bellvitge
HUB.
També disposa d'un pis d'acollida per pacients i familiars a la mateixa localitat, ben
comunicat amb les Unitats de Trasplantament Cardíac de Barcelona amb les que està
directament vinculada, on s'allotgen pacients i familiars procedents de tot l'Estat.
6.- Treballs i activitats realitzades durant el 2017
6.1 Assessorament e informació al pacient trasplantat cardíac a través de
l’associació.
Aquest contacte s'ha realitzat mitjançant una entrevista personal a l’associació, via
telefònica o per correu electrònic, els 365 dies de l'any.
També des de les Unitats Hospitalàries especialistes en trasplantament cardíac de
Barcelona hem informat als pacients i familiars de l'existència de l'Associació
corsnous i dels serveis i activitats que ofereix.
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Assessorament i informació a estudiants.
Per treballs d'Investigació i recerca sobre el Trasplantament Cardíac, mitjançant
entrevistes personals al despatx de l'associació o ve a l'hospital, inclús visitant algun
pacient en espera de trasplantament o desprès de trasplanta, d’aquesta manera
l’estudiant té l’oportunitat d’entrevistar al pacient directament i té una visió més
objectiva i directa, les entrevistes sempre amb el permís del pacient i els metges.
Aquestes activitats d'Assessorament i Informació s'han gestionat i
administrat per voluntaris trasplantats cardíacs i s'han ates al llarg de l'any
1218 persones.
6.2 Manteniment pàgina web i nou tríptic.
A través d'aquest suport de comunicació digital s'ha volgut que la persona trasplantada
o en procés de ser trasplantada i els seus familiars poguessin accedir a una primera
informació sobre el procés del trasplantament cardíac, dels serveis que ofereix
l'associació, a través de la web també acostar-los un mitjà on poder contactar amb
altres persones que han passat pel mateix i accedir a noticies d'interès.
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6.3 Trobades de trasplantats i familiars i grups d'ajuda
L'associació ha organitzat diverses trobades per familiars i pacients trasplantats o en
procés de trasplantament.
-Celebració del 25è aniversari del primer trasplantament cardíac a l’Hospital
de Bellvitge, 10/02/17.
Divendres 10 de febrer de 2017 es va celebrar 25è aniversari del primer
trasplantament de cor que es va realitzar a l’Hospital de Bellvitge. Per aquest motiu es
va fer un acte a la sala d’actes de l’hospital per tal d’explicar als mitjans i a tots els
implicats en el trasplantament cardíac els inicis, objectius i resultats obtinguts en el
transcurs d’aquests 25 anys. Acte en el qual la nostra associació vam ser convidats, en
especial la presidenta de l’associació, la senyora Rosa Mª Pàmies, que va donar veu i
testimoniatge en nom de tots els pacients com a ponent durant l’acte.
Durant l’acte van intervenir diferents metges i professionals de l’hospital de Bellvitge i
d’altres hospitals, els ponents van ser:
Dr. Albert Miralles, cap de Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari de
Bellvitge (HUB)
Dr. Nicolás Manito, cap clínic de la Unitat d’Insuficiència i Trasplantament Cardíac de
l’HUB.
Dr. José González Costello, metge adjunt del Servei de Cardiologia de l’HUB.
Dr. Daniel Ortiz, metge adjunt del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’HUB.
Dra. Eulàlia Roig, cap clínic de la Unitat de Trasplantament Cardíac de l’Hospital de
Sant Pau.
Dr. Salvador Gil-Vernet, director del Programa de Trasplantament de l’HUB.
Dr. Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantament (OCATT).
Dr. Eduard Castells, excap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’HUB.
Dr. Enric Esplugas, excap del Servei de Cardiologia de l’HUB.
Sra. Magda Nebot, infermera de la Unitat de d’Insuficiència i Trasplantament Cardíac
de l’HUB.
Sra. Rosa Mª Pàmies, presidenta de l’Associació de Trasplantats Cardíacs Corsnous.
L’acte es va cloure amb parlaments institucionals.
Després de l’acte va haver-hi un aperitiu per tots els assistents.
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Fotos del 25è aniversari del primer trasplantament a l’HUB.

Obertura de l’acte, moderadors: Dr. Miralles i

Intervenció Sra. Rosa Pàmies, presidenta de la nostra

Dr. Manito.

Associació.

La Sala d’Actes estava plena de persones

Dr. Castells, Dr. González, Dr. Roca, Dr. Manito i

relacionades amb el Trasplantament Cardíac.

Dr. Miralles.

Drs. de l’equip de la Unitat de Trasplantament Cardíac acompanyats pels membre de la junta actual de la
nostra Associació.
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Sortides Culturals de trasplantats i familiars
1 – Visita a la Casa Pairal Bofarull de Pallaresos i "14ª CALÇOTADA DE
TRASPLANTATS " a Vilallonga de Camp 18/03/17.
Els socis i familiars que van assistir a la visita van veure La Casa Pairal Bofarull que és
obra de l’arquitecte modernista Josep Mª Jujol i Gibert. El dia va acabar celebrant una
calçotada al restaurant “La Montoliva” de Vilallonga del Camp.

2 – Sortida a Ripoll i la Gleva 25/11/17.
Els socis i familiars que van acudir a la sortida van visitar un dels edificis més bells i
evocadors de Catalunya. La portalada, la basílica i el claustre fan del Monestir de Santa
Maria de Ripoll un dels més bonics de la nostra terra. També van visitar la Gleva,
localitat que forma part de Les Masies de Voltregà on van visitar el Santuari de Nostra
Senyora de la Gleva i van acabar amb un dinar a la mateixa localitat.
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3 – 22è Dinar d'Aniversari corsnous 24/05/17
El mes de maig, amb motiu de la celebració dels 22 anys de la fundació de
l'Associació vam organitzar el dinar anual de socis amb l'assistència de metges i
personal d'infermeria del Programa de Trasplantament Cardíac de l'Hospital Universitari
de Bellvitge HUB, i com des de fa uns anys es van atorgar trofeus al trasplantats que
complien 10 anys del seu trasplantament i també als que en complien 20. En aquesta
ocasió l’associació també va fer entrega d’una escultura de ceràmica personalitzada als
metges i cirurgians en motiu del 25è aniversari del primer trasplantament de cor a
l’Hospital de Bellvitge, com a mostra de l’agraïment profund que sentim per haver-nos
tornat la vida a nosaltres, els trasplantats, i l’alegria a les nostres famílies.

Associats i metges que van assistir al dinar
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Dr. Castells entregant la placa a una sòcia trasplantada que complia 20 anys del seu trasplantament

El Dr. Manito (cardiòleg) amb la seva escultura

La Sra. Magda Nebot (infermera de cardiologia) amb

de ceràmica personalitzada.

la seva escultura de ceràmica personalitzada.
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6.4 Voluntariat hospitalari, específic i testimonial.
Cinc dies per setmana (1 o 2 voluntaris cada dia) els voluntaris hospitalaris de
l'associació, tots trasplantats de cor, visiten als pacients hospitalitzats i als seus
familiars per donar-los suport, assessorament i acompanyament.

Els voluntaris degudament documentats per circular per l'hospital, al llarg de
l'any han realitzat 355 visites.
DADES DE L'ANY 2017
Núm. Voluntaris Hospitalaris
Núm. Visites realitzades
Temps total en hores de voluntariat

5
355
192

Els voluntaris durant l'any han assistit a cursets de formació dins i fora de l'hospital
amb professionals, reben així una formació multi disciplinar, per afavorir
l'estat d'ànim i la millora més ràpida del pacient durant la seva estància al hospital.
Aquest servei s'ha convertit en un dels més valorats per els pacients hospitalitzats i els
seu familiars, així com per el propi equip metge de les Unitats Hospitalàries, ja que
veuen reduït el estrés emocional que suposa un trasplantament cardíac i enfrontar-se
a tal operació. Aquest servei es totalment desinteressat.
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Cursets per voluntaris:
-ATURADA CARDIORESPIRATORIA, 18/05/17.
Els voluntaris de la nostra Associació, vam assistir al curset de Formació en aturada
cardiorespiratòria organitzat per la Unitat de Voluntariat de l’Hospital Universitari de
Bellvitge. Formació que van impartir professionals d’infermeria de la Unitat de
Reanimació i Urgències. Els nostres voluntaris van poder formar-se i practicar amb un
maniquí tot el que es va explicar durant la formació.
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-GESTIÓ DE LES EMOCIONS 18/10/2017.
Curset organitzat per la Unitat de Voluntariat de l’HUB, a la que van assistir els
voluntaris de la nostra Associació. La formació la van donar Drs. i Professors
especialitzats en Psicologia Clínica de la Unitat de Psicologia de l’Hospital Universitari
de Bellvitge.
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6.5 Pis d'acollida per els trasplantats cardíacs, pacients en espera i/o els
familiars desplaçats.

Vista des de la terrassa del menjador.

Menjador del pis d’acollida.
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El projecte es un servei per el col·lectiu de
trasplantats cardíacs, persones en llista
d'espera i familiars o acompanyants
desplaçats.
Aquest servei ha contribuït a fer més
còmode tot el procés de trasplantament, la
recuperació conseqüent i les revisions
mèdiques periòdiques, per facilitar
l'acompanyament familiar dels pacients en
aquestes situacions.
Tenim una instal·lació adequada per
aquest col·lectiu amb tots els avantatges
que això suposa: evitar desplaçaments,
agilitzar gestions, facilitar el contacte
familiar, estalvi econòmic, facilitar l'apropament a l'Associació, etc...
La finalitat del projecte és donar suport a tota persona en espera de trasplantament, a
les persones que n’acaben de rebre un i als acompanyants.

Són menys els ingressos de pacients
amb insuficiències cardíaques dels que
poden atendre, per això els equips
mèdics contacten amb l'associació per
poder acollir els pacients al pis al donarlos l'alta ja que no està lluny de
l'hospital, si viuen fora i lluny de
Barcelona els és més fàcil anar a
l’hospital a fer les revisions dels primers
dies o si tenen alguna urgència els
permet arribar a l’hospital ens pocs
minuts.
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El pis d'acollida disposa de 5 places en 3 habitacions (dos habitacions que disposen de
2 llits individuals cada una i un altra habitació amb un llit individual), rebedor, cuina
amb galeria, 1 bany, terrassa i menjador.
Núm. de pernoctacions en 2017: 832 (entre adults i menors, pacients i
acompanyants).

6.6 Campanya de sensibilització social per la donació d'òrgans:
NO TEL'S EMPORTIS, DONA VIDA !!!
Al llarg de l'any l'associació ha organitzat i participat en diferents actes de
sensibilització social per la prevenció de les insuficiències cardíaques i per el foment i
promoció dels donants d'òrgans.
El trasplantament es una teràpia que serveix per millorar les condicions de vida d’uns
determinats malalts i per oferir a altres l'única esperança de vida que tenen.
La donació es un acte generós i altruista pel qual una persona manifesta la voluntat
que, a partir del moment de la seva mort, qualsevol part del seu cos apta per el
trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar a altres persones.
-Campanyes de donació d'òrgans:
Execució i participació en diferents campanyes durant tot l'any, a més de col·laboració
amb estudiants com Treballs de Recerca i Investigació, i amb tots els medis de
comunicació (premsa, programes de TV, emissores de radio, etc...) per poder ensenyar
la nostra realitat sempre que sigui possible als demes i així afavorir la sensibilització a
la donació d'òrgans.
-Actes Dia del Donant:
Organització, col·laboració i assistència als diferents actes que es van portar a terme
per la celebració del “dia del donant” el primer dimecres del mes de Juny, amb taules
informatives en l'Hospital Universitari de Bellvitge HUB.
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6.7 Treball en coordinació amb altres entitats i agents del territori.
-Reunions OCATT: Com associació de trasplantats cardíacs, hem assistit a les
diverses reunions i hem col·laborat amb els actes organitzats per l'Organització
Catalana de Trasplantaments (OCATT) per obtenir i oferir una informació total y
verídica sobre el trasplantament.
-Assistència a cursets o xerrades:
ELS TRASPLANTATS TAMBÉ PODEM SER DONANTS 13/07/17.
L’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (ATH) van organitzar una xerrada
en la que el Dr. Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantament
(OCATT), va explicar que els trasplantats també podem ser donants. I va mostrar
varies estadístiques de la evolució i supervivència dels diferents òrgans trasplantats
en els últims anys.

-Federació FATCAT (Federació d'Associacions de trasplantats de Catalunya):
La nostra Associació te la Vicepresidència d'aquesta Federació, com membre d'aquesta
Federació i Associació de trasplantats cardíacs, hem assistit a les diverses reunions i
col·laborat amb els actes organitzats per l'Organització.
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-Federació ECOM (Federació d'Entitats de persones amb discapacitat física):
La nostra Associació va sol·licitar poder formar part d'aquesta Federació i ens van
concedir l’alta definitiva el 30/06/17, durant la seva Assemblea General.
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Jornades, Homenatges, Congressos, Entrevistes:
Des de la Presidència s'ha representat, col·laborat, assistit o participat als següents
actes:
-Màster d’infermeria, el mes de maig, com cada any, la Presidenta de la nostra
Associació va assistir al màster d’infermeria on es fa una Conferència, a la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona, de l'Hospital de Bellvitge HUB, en la qual ella
realitza un testimoniatge com a trasplantada i representant dels trasplantats.
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-Congrés "PER PACIENTS AMB MALALTIES CARDIOVASCULARS"•
La Presidenta Sra. Rosa Pàmies acompanyada de la Secretaria Aida Morgades, van
assistir els dies 14 y 15 de setembre del 2017 al III Congrés "PARA PACIENTES
CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES" organitzat per CARDIOALIANZA
(Associació de Pacients Cardiovasculars) a la ciutat de Sevilla (Andalusia).
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-18ht Congrés Europeu de Trasplantaments.
Els dies 24, 25 i 26 de setembre de 2017, es va celebrar el Congrés al Centre Auditori
Fòrum de Barcelona situat al Parc del Fòrum. La nostra associació va ser convidada a
formar part de la primera taula de pacients, de la qual formaven part associacions de
trasplantats de tot Europa. La presidenta de la nostra associació, la Sra. Rosa Mª
Pàmies, va formar part d’aquesta taula representant als trasplantats cardíacs de
Catalunya. La va acompanyar la secretaria, Aida Morgades, com a espectadora.
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7. Número y tipus de persones que hi sortiran beneficiades
El projecte (en conjunt) ha beneficiat directament a més de 1218 persones,
trasplantats de cor o en procés de ser trasplantades, als familiars, així como a la
societat en general per disposar d'una associació que vela pels interessos dels afectats
i que contribueix a la sensibilització de la donació d'òrgans i la salut cardíaca.
8. Número de voluntaris i medis materials necessaris
Medis/RRHH
RRHH:
-

1 empresa externa per subvenciones i comptabilitat, i implementació de
projectes.

-

7 Voluntaris amb una Assegurança de Responsabilitat Civil i Voluntariat.

RRMM:
-

Despatx de l'Associació

-

Pis d'acollida

-

Material d’oficina

-

Material informatiu

9. Metodologia i gestió interna
-Reunions de Junta: Mensualment els membres de la Junta Directiva es reuneixen
per poder estar en contacte contínuament afavorint el tracte entre nosaltres, per
detectar i dur a terme tot l’exposat anteriorment i treballar a favor de tots els que
formem la nostra Associació de Trasplantats Cardíacs corsnous.
-Assemblea: Anualment es celebra la Assemblea General Ordinària Anual de
socis, al mes de març/abril a la Sala d'Actes de l'Hospital Universitari de Bellvitge HUB,
per complir i donar compte de la feina que es dur a terme durant l’any a l’associació.
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-Cursets de Formació: Assistim a cursets de formació de voluntaris de l'Hospital
Universitari de Bellvitge HUB, al mateix hospital i també fora (Federació del Voluntariat
de Catalunya).
Els membres de la Junta, també acudim a formacions per estar al dia de les novetats
en gestió i eficàcia per l'associació.
10. Finançament
L'Associació conta amb finançament propi mitjançant les quotes de socis, donacions
de particulars i d'empreses privades.
11. Subvencions
L'associació s'ha presentat durant l'any a subvencions públiques: (Ajuntament de
l’Hospitalet, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, al Departament de
Benestar Social i Família i també del Departament de Salut) i subvencions privades
(Fundación Carmen, Serra Santamans i Mª José Godó).

Secretaria, Aida Morgades

Presidenta, Rosa Mª Pàmies
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