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Aquesta memòria recull les activitats que s’han realitzat durant
el 2021, així com l’impacte en les
persones que hem acompanyat, la
sensibilització i la investigació.
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LA FUNDACIÓ

RECERCA
Volem que la ciència avanci en el
coneixement de l’ictus i millori la
seva atenció. El 2021 hem participat en tres projectes:
ICTUSNET
LA MARATÓ DE TV3
RACECAT

L’ICTUS A
CATALUNYA
A Catalunya es produeixen més
de 13.000 ingressos anuals per
l’ictus. Presentem algunes de les
dades més destacades d’aquesta
emergència mèdica. En aquest
apartat també trobaràs la carta
del president de la Fundació Ictus, Xavier Trias.

ACCIÓ SOCIAL
L’ictus és la primera causa de discapacitat adquirida. Per amortir
el seu impacte, la Fundació impulsa dos projectes:
ABRIC ofereix informació i formació des del moment en què el pacient pateix l’ictus.
VIURE DESPRÉS D’UN ICTUS treballa conjuntament amb les associacions de pacients en la promoció de l’autonomia.

Coneix la Fundació, formada per
un equip multidisciplinar i sota el
paraigües del Patronat. Treballem
dia a dia per assolir els objectius
fundacionals.

SENSIBILITZACIÓ
És clau tant en la prevenció com
en la detecció i per reduir l’impacte. Divulguem l’ictus a través
del web fundacioictus.com, les
xarxes socials, els butlletins i les
campanyes de divulgació:
#CuidaElQueMésTimporta
HEROIS DEL RÀPID
DIA MUNDIAL DE L’ICTUS

COL·LABORA
DADES
ECONÒMIQUES

Busca la forma que més s’adeqüi a les teves necessitats per
sumar-te a la lluita a favor de les
persones que pateixen un ictus i
els seus familiars.

Volem ser transparents i que coneguis quines són les principals
despeses de la Fundació i d’on
provenen els fons per tirar endavant els projectes i estar al costat
de les persones que han patit un
ictus i les seves famílies.

Memòria elaborada per CAF Gestión
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CARTA DEL PRESIDENT
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L’ICTUS A CATALUNYA
L’ictus és una urgència mèdica, a la qual cal
donar resposta immediata. Cada minut que
passa moren dos milions de neurones. La
rapidesa determinarà, en bona mesura, el
grau de discapacitat causat per la malaltia.
El temps de resposta és molt important, ja
que es tracta d’una malaltia aguda que afecta
el cervell i pot comprometre una o més funcions cognitives, motores i sensitives, entre
d’altres.

+13.000

ingressos anuals

1.300 persones

MEMÒRIA 2021

Benvolguts/des,
Les xifres parlen per si soles: cada any es registren
uns 13.000 ictus a Catalunya i una de cada tres persones tindrà seqüeles permanents. Tot i que les conseqüències físiques i emocionals depenen de cada
persona, haurà d’afrontar un canvi de vida brusc
que també afectarà el seu entorn i família. Per reduir
aquest impacte, des de la Fundació Ictus ens posem
a la seva disposició en tot el procés.

QUÈ ÉS
L’ICTUS?
UN ICTUS ÉS L’ALTERACIÓ SOBTADA
DE LA CIRCULACIÓ DE LA SANG AL
CERVELL. LA INTERRUPCIÓ DEL FLUX
SANGUINI POT SER PEL TAPONAMENT
–LA MAJORIA DELS CASOS– O
EL TRENCAMENT D’UNA
ARTÈRIA CEREBRAL.

menors de 55 anys
afectades anualment

40 infants

afectats cada any

En aquesta memòria, us volem donar a conèixer els
projectes que vam desenvolupar el 2021 per al compliment dels nostres objectius fundacionals: estar al
costat de les persones que l’han patit, promoure la
investigació i sensibilitzar sobre l’ictus.

Xavier Trias
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ ICTUS

La sensibilització sobre l’ictus ens permet donar a
conèixer els factors de risc que ajuden a prevenir;
com detectar-lo i que cal actuar ràpid, i com superar-lo. Entre altres accions, vam posar en marxa
#CuidaElQueMéstImporta i vam col·laborar en la
campanya Herois del RÀPID per a la sensibilització
a les escoles.
En l’acompanyament a les persones afectades, vam
consolidar el programa ABRIC, a través del qual vam
atendre més de 300 persones afectades i familiars,
oferint suport, assessorament, informació i formació
des de l’ingrés i en tota l’etapa post-ictus. Actuar colze
a colze amb les associacions de pacients d’arreu de
Catalunya és un pilar en aquest suport a les persones
afectades i per al seu retorn a l’entorn comunitari.
També m’agradaria destacar la importància del treball en xarxa. És essencial seguir caminant amb el
Pla director de malalties vasculars cerebrals de la
Generalitat de Catalunya i amb tots els professionals
sanitaris per oferir el millor acompanyament; així
com amb d’altres entitats que, com nosaltres, lluiten
per a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de
persones que han viscut un ictus.
Per últim, vull agrair a totes les persones, empreses i fundacions que ens van donar el seu suport
durant el 2021. A totes elles, gràcies!
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ACCIÓ SOCIAL
L’ictus és la primera causa
mèdica de discapacitat al món.

ACCIÓ SOCIAL

MEMÒRIA 2021

Quan una persona té un
ictus, la vida s’atura.
Un cop viscut l’ictus, tot torna a començar i la rutina canvia. S’han de reaprendre moltes coses,
adaptar-se a la nova situació i cercar noves motivacions. Alguns dels canvis que haurà d’afrontar:
• Ha de reorganitzar la seva vida.
• Adaptació de la llar.
• Incapacitat laboral o adaptacions en la reincorporació a la feina.
I no només canvia la situació de la persona que ha
patit la malaltia, també de la seva família. La persona cuidadora també necessita suport.

15.000.000

d’ictus cada any
Cada any es produeixen al món 15.000.000
d’ictus, essent la primera causa de discapacitat.

Al web de la Fundació trobaràs més informació
sobre la vida després d’un ictus.

LA VIDA DESPRÉS
D’UN ICTUS

La Fundació Ictus acull a la persona afectada i als seus familiars
Acompanyem a les persones que han patit un ictus
a través del programa ABRIC i VIURE DESPRÉS D’UN
ICTUS.

500.000

persones afectades cada any
A Europa, l´ictus cada any provoca
discapacitat a prop de 500.000 persones.

“Quan el meu pare va sortir de l’hospital, vam
trucar perquè necessitàvem una guia sobre
aquesta nova situació i va ser la millor decisió
que vam prendre. Ens va anar molt bé tant per
al meu pare, que és qui va patir l’ictus, com per
a tota la família. Estàvem molt perduts! He
d’agrair a la Mercè tota les converses i el suport
que ens va donar”.
El Luis i la seva filla Aurora expliquen el seu testimoni i com l’equip del
programa ABRIC els va
ajudar després de patir
un ictus.

33%

amb seqüeles permanents
Una de cada tres persones afectades
tindrà seqüeles permanents.
6
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ABRIC
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L’EQUIP D’ABRIC

“El més bonic és escoltar-los dir
que els hi hem donat Abric”.

Mercè Ayesta

Mireia Soler

Roser Boza

Sònia Quiñones

COORDINADORA I INFERMERA

TREBALLADORA SOCIAL

METGESSA REHABILITACIÓ

NEUROPSICÒLOGA

“Jo realitzo la primera
entrevista i, juntament
amb la persona afectada
i/o la família, marquem
el pla d’assessorament”.

“Els familiars pregunten
sobre quins recursos tenen al seu abast, com
tramitar ajuts o sol·licitar el certificat de dependència, per exemple”.

“Assessoro i informo des
de la vessant mèdica i els
acompanyo en la necessitat d’ajustar les expectatives de recuperació”.

“El meu assessorament
és sobre els canvis cognitius, emocionals i de
comportament que poden aparèixer després
d’un ictus”.

LEGAL

LABORAL

REHABILITACIÓ

175 AFECTATS/ES

15 consultes legals resoltes.

1 inserció laboral d’èxit.

Consultes de rehabilitació.

134 CUIDADORS/ES

ADAPTACIÓ A LA LLAR

SERVEI DE CUIDADORS

RESIDENCIAL

37 assessoraments d’adapta-

Ofereixen els seus serveis de

Solució per finançar la resi-

ció a la llar.

cuidadors professionals.

dència o la llar adaptada.

HEM ORIENTAT 309 PERSONES AFECTADES I ELS SEUS
FAMILIARS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABRIC
Des del programa ABRIC de la Fundació Ictus acompanyem les persones que han patit un ictus i els
seus familiars de forma inmediata i gratuïta, des de
l’ingrés i en tota l’etapa post-ictus en el procés de
recuperació.

ACCIÓ SOCIAL

RESULTATS DE L’ANY 2021

2625 ASSESSORAMENTS

El 90% de les persones usuàries venen derivades
de les unitats d’ictus hospitalàries, millorant la
cadena assistencial.

Cada família ha rebut de
10 a 15 assessoraments.

79

96

COL·LABORADORS

El 80% són majors
de 70 anys.
ASSESSORAMENT

FORMACIÓ

· LEGAL

· TALLERS PER A

· ORIENTACIÓ SOCIAL

PERSONES

· ADAPTACIÓ A LA LLAR

CUIDADORES

· LABORAL
· ORIENTACIÓ EN LA
REHABILITACIÓ
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· CURS SOBRE ICTUS

102

32

El 58% són els fills/es;
el 30% la parella;
l’11% altres.

PER A VOLUNTARIAT
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ACCIÓ SOCIAL
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VIURE DESPRÉS
D’UN ICTUS

ENS UNIM AMB LES ASSOCIACIONS PER ACOMPANYAR EL

OFERIM UN SERVEI DE FISIOTERÀPIA A LLEIDA ALS INFANTS

PACIENT EN EL SEU DIA A DIA

QUE HAN PATIT UN ICTUS

Un cop tornes a casa, què passa?
Després de patir un ictus, moltes
vegades s’ha de fer front a una
nova realitat. El xoc pot arribar a
ser tan gran que es precisa ajut.

tat de vida. Treballa conjuntament
amb les associacions de pacients
del territori per tal d’oferir activitats setmanals que aporten un doble benefici:

En aquesta situació, la Fundació
acompanya les persones que han
patit un ictus i els seus familiars en
el desenvolupament de la seva autonomia per millorar la seva quali-

D’una banda, la millora en la rehabilitació i, de l’altra, un espai social on compartir experiències amb
altres persones que estan passant
per un procés similar.

Hem millorat la qualitat de vida de 540 persones
supervivents d’ictus i 1.080 familiars.

QUINES
ACTIVITATS
OFERIM?
NEUROREHABILITACIÓ I
TERÀPIA COGNITIVA.
LOGOPÈDIA I ESTIMULACIÓ
DEL LLENGUATGE.
GIMNÀSTICA TERAPÈUTICA.
TERÀPIA MULTISENSORIAL.
MINDFULNESS.

A l’Estat espanyol es diagnostiquen
a l’any 120 casos d’ictus a infants.
De mitja, l’ictus infantil tarda més
en detectar-se ja que en la majoria
dels casos s’acostuma a pensar en
altres causes més freqüents.
El 2021 hem desenvolupat un projecte per donar suport en la rehabilitació d’aquests infants a Lleida,
gràcies a la col·laboració de l’Asso-

ciació de Malalts i Familiars d’Ictus
de Lleida i al suport econòmic de
la Fundación Nuria García.
A través del joc, s’aconsegueixen
millores en la mobilitat, la força,
l’equilibri i la coordinació. Aquestes sessions són imprescindibles
per a la rehabilitació però suposen una sobrecàrrega econòmica
molt important per a les famílies.

Hem realitzat 50 sessions de fisioteràpia pediàtrica a
més de 40 infants amb un alt grau de vulnerabilitat.

ASSOCIACIONS DE PACIENTS
D’ ICTUS AMB LES QUE TREBALLEM
CONJUNTAMENT
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MEMÒRIA 2021

SEGUIM AMB LA RECERCA

El 2021 han finalitzat tres estudis impulsats o que han rebut el suport de la
Fundació Ictus.

IctusNET
Ha estat un projecte constituït per un consorci de 10
socis, entre els quals hi ha la Fundació Ictus, que ha
reunit institucions de salut i d’investigació públiques
i privades, coordinades per l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
La seva missió ha estat promoure la col·laboració
en la investigació i la innovació per a la millora de
l’atenció integrada dels pacients afectats per un ictus i millorar la qualitat de vida.

ELS COSTOS DE L’ICTUS
El 21 de juny vam organitzar, juntament amb el
Col·legi d’Economistes de Catalunya, el webinar
virtual Els costos de l’ictus, estalviar per invertir?
En aquesta jornada vam reflexionar sobre l’impacte
econòmic de l’ictus a Europa.
CONFERÈNCIA

Va tenir una duració de 36 mesos i va acabar el juliol
de 2021. És la base de la campanya #CuidaElQueMésTImporta. Més informació.

xes de teràpies de reperfusió són de les més altes
d’Europa, i s’ha analitzat quants pacients que es perden serien tractables.

La Marató de TV3

Estudi RACECAT

L’estudi Afrontar els reptes de l’atenció aguda a les persones amb ictus al segle XXI: assolir les màximes taxes
de tractaments de reperfusió, eliminar les desigualtats
en l’accés i el maneig de les macrodades és un projecte
finançat per La Marató 2016.

Finalitzat el 2021, l’objectiu ha estat comparar el
trasllat directe d’un pacient amb ictus isquèmic agut
amb sospita d’oclusió de gran vas a un centre endovascular i al centre local d’ictus més proper per saber
qui ofereix un millor pronòstic en la distribució de
l’escala modificada de rànquing als 90 dies de l’ictus.

L’objectiu ha estat avaluar el funcionament del sistema de codi ictus de Catalunya i l’equitat d’accés a les
teràpies de reperfusió - els tractaments més efectius
perquè els ictus deixin les mínimes seqüeles possibles-, entre d’altres.
A l’octubre de 2021 s’ha lliurat l’informe final d’aquest
projecte que ha durat 3 anys. El principal investigador ha estat el Dr. Miquel Gallofré, de la Fundació
Ictus, en col·laboració amb el Dr. Antonio Martínez
Yélamos, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge, IDIBELL, i el Dr. Alfonso Valencia Herrera,
del Barcelona Supercomputing Center.
Els investigadors han analitzat si el sistema de
Codi ictus garanteix l’equitat. A Catalunya, les ta-
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Els resultats s’han presentat al congrés anual de l’European Stroke Organisation.

També segueixen en curs els dos registres sobre
hemorràgies cerebrals, l’HIC-Cat (hemorràgies intracerebrals) i l’HSA-Cat (hemorràgia subaracnoidal espontània), becats per la Fundació Ictus des
del 2018. Al llarg del 2021 s’han estat introduint
dades dels dos registres que acabaran l’1 de març
del 2022, acomplint els dos anys finançats.
RECERCA
I ICTUS
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SENSIBILITZACIÓ
La divulgació ens permet
prevenir, disminuir l’impacte
i minimitzar les seqüeles.

SENSIBILITZACIÓ

MEMÒRIA 2021

EL 90 DELS ICTUS
SÓN PREVENIBLES
El 2021 hem impulsat i treballat en les
següents campanyes per complir amb
el nostre objectiu fundacional de prevenir i sensibilitzar:

Utilitzem els canals propis (xarxes, web i butlletins)
i impulsem campanyes per donar a conèixer la prevenció i les conseqüències de l’ictus.

#CuidaElQueMéstImporta
El tret de sortida de la campanya va ser el 29 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial de l’Ictus. Es
tracta d’un projecte per sensibilitzar sobre la prevenció, detecció i superació de l’ictus. Aquesta acció es realitza a Catalunya, Aragó, les Illes Balears,
Navarra i Portugal, territoris de les cinc entitats
que la impulsem, i la Comunitat Valenciana.
La primera fase desenvolupada el 2021 va ser digital i es va difondre a través de les xarxes socials
i del web del cuidaloquemasteimporta, que inclou 4 jocs interactius per compartir.

3.878

seguidors xarxes socials

24.844

usuaris web

Nº de visites web: 14.892
Nº d’usuaris únics: 2.330
Nº de partides al joc ‘Salvar vides’: 1.109
Nº de jugadors: 416

442

JUGA I
APRÈN

subscriptors butlletí

Herois del RÀPID
La campanya Herois del RÀPID és una iniciativa educativa a nivell europeu, en què hi participa la Fundació Ictus, amb l’objectiu d’augmentar el coneixement
en els més petits sobre l'ictus i els seus símptomes, i
aconseguir la propagació del coneixement a la resta
de la seva família, especialment els seus avis.
S'ha implementat a 22 escoles (11 a Barcelona, 5 a
Tarragona, 4 a Lleida i 2 a Girona). Hi ha participat
1.235 alumnes.

68%

FACEBOOK
2.647

3%

29%

70%

1.109

17.267

TWITTER

DONES

30%

HOMES
7.577

58%

OBERTS
255

42%

NO OBERTS
187

HEROIS
DEL RÀPID

LINKEDIN
14

122
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DIA MUNDIAL DE L’ICTUS,
29 D’0CTUBRE

SENSIBILITZACIÓ

DADES ECONÒMIQUES

Els comptes de la Fundació Ictus estan auditats per una consultoria externa per
tal de promoure la confiança de totes aquelles persones que ens donen el seu
suport i de tota la societat.

D’ON
PROVENEN ELS
INGRESSOS?
Els ingressos ens permeten
seguir treballant en la missió de la Fundació Ictus. Les
principals fonts provenen
dels projectes de recerca i
de les subvencions públiques.

1%

19%

ALTRES
INGRESSOS

SUBVENCIONS
PÚBLIQUES

4.489,29 €

112.986,04 €

600

. 6 2 2, 1 9

5%

€

SUBVENCIONS
PRIVADES
27.000,00 €

4%

DONACIONS
25.062,25 €

66%

6%

PROJECTES
RECERCA

ACTIVITATS
PATROCINADES

396.279,61 €

34.805,00 €

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

ON VAN
DESTINATS
ELS FONS?

El 29 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Ictus,
una jornada per donar visibilitat a aquesta urgència
mèdica que cada any pateixen 13.000 persones a
Catalunya i 780.000 a Europa, provocant algun tipus
de discapacitat a prop de 500.000 persones.
Què vam fer? Vam participar en l’acte institucional
en què el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va
signar la carta que adhereix Catalunya al Pla d’Acció
sobre l’Ictus per a Europa 2018-2030, impulsat per
l’European Stroke Organization (ESO), en col·laboració amb l’Aliança per l’Ictus per a Europa/Stroke Alliance for Europe (SAFE).
El Pla director de malalties vasculars cerebrals i la
Fundació Ictus coordinen el comitè assessor que
inclou professionals i entitats de pacients i que té
com a fi complir els objectius europeus en quant a
l’atenció integral del pacient en totes les etapes de
la malaltia.
16

Acte a Tarragona

Acte a Tarragona, un homenatge als pacients.
Vam donar suport a l’Associació Sobreviure a l’Ictus
Tarragona, que va organitzar una jornada per reconèixer els pacients i, més concretament, aquells
que treballen en pro d’altres persones afectades en
benefici de l’associacionisme. L’acte va incloure la
presentació de la Federació Ictus Catalunya (FIC),
formada per entitats de pacients i amb el suport de
la Fundació Ictus.

El 84% de les despeses es
destinen als fins fundacionals: la recerca, l’acompanyament a les persones
que han patit un ictus i les
seves famílies, i a la sensibilització. La resta van dirigits al manteniment de l’estructura de l’entitat.

10%

ACCIÓ SOCIAL
57.338,46 €
58

7 .3 7 1, 78 €

5%

SENSIBILITZACIÓ
29.026,68 €

16%

ESTRUCTURA

69%

RECERCA
405.999,28 €

95.007,36 €
FIN

S FUNDACIONALS

84%
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FUNDACIÓ ICTUS

Uneix-te! Sobren motius

La Fundació Ictus treballa des de 2007 per donar a
conèixer l’ictus, impulsar la recerca de la malaltia i
donar suport a les persones que l’han patit.

QUÈ POTS FER TU?
Si vols col·laborar amb la Fundació Ictus ho pots fer a
través d’una donació o de voluntariat.

Fes-te voluntari.

QUI EN FORMA PART?
PATRONAT
Xavier Trias, President
Mariona Creus, Vicepresidenta
Elisabet Ortínez, Secretària
Esther Duarte, Vocal
Antonio Charrua, Vocal
Antoni Dávalos, Vocal
Emili Alberich, Vocal
Pere Andrés, Vocal
EQUIP TÈCNIC
Francesc Iglesias, Gerent
Miquel Gallofré, Recerca
Mercè Ayesta, Responsable programa ABRIC
Mireia Soler, Treballadora Social
Roser Boza, Metgessa rehabilitació
Sònia Quiñones, Neuropsicòloga
Nerea López, Comunicació (contracte en pràctiques)

TREBALL EN XARXA
L’entitat és membre de l’aliança europea Stroke
Alliance for Europe (SAFE), que engloba 33 entitats
de tota Europa, com la Fundació Ictus, per donar a
conèixer la malaltia i l’impacte sobre les persones que
l’han patit.

SERVEIS EXTERNS
Roca Junyent, assessoria legal
Sanctum, gestoria i comptabilitat
Garcia Ripoll, gestoria laboral
CAF Gestión, subvencions i comunicació
Núria Jar, comunicació (fins a l’agost)
COL·LABORADORS
Pleta Auditors, auditoria econòmica
DPO & It law, auditoria LOPD
Eurecat, aplicatiu ABRIC
Boira Studio, web
A17, campanya #CuidaElQueMésTimporta
Airun, campanya Herois del RÀPID

Fes-te amic de la Fundació fent una donació periòdica o puntual.
Fes-te Teamer! Amb només 1 euro al mes, pots
donar el teu suport als projectes de la Fundació en
benefici de les persones que han patit un ictus i les
seves famílies.
Converteix la teva festa en solidaritat. Si et
cases, celebres el teu aniversari o qualsevol altre
esdeveniment, et podem oferir detalls a canvi d’un
donatiu.

COL·LABORA

MOLTES GRÀCIES A TOTES LES PERSONES, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EMPRESES I FUNDACIONS QUE ENS HAN DONAT EL SEU SUPORT AQUEST 2021.

Projectes Acció Social

La Fundació està en contacte amb el Pla director de
malalties vasculars cerebrals de la Generalitat de
Catalunya, que té com a objectiu abordar la prevenció de l’ictus, l’atenció a la fase aguda i hospitalària, la
rehabilitació i el retorn del pacient a la comunitat.

#CuidaElQueMésTImporta

Herois del RÀPID
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1 DE CADA 4
PERSONES PATIRÀ UN ICTUS

C/Aribau, 162-166 Entl. K
93 270 35 63
ictus@fundacioictus.com

www.fundacioictus.com
WWW.FUNDACIOICTUS.COM

