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QUÈ FA L´ADC?
L'Associació de Diabetis de Catalunya dona suport al col•lectiu de pacients amb
diabetis i als seus familiars. L’ADC ofereix entre altres serveis els de nutrició,
educació en diabetis, psicologia, endocrinologia, legals/laborals i relacions
institucionals amb les administracions públiques de l’àmbit de la salut.
Facilita l’adquisició de material diabetològic i realitza col•laboracions amb altres
entitats o empreses per tal d’oferir avantatges de tot tipus a les persones
associades.
Les vies d’actuació inclouen: l’educació en diabetis als infants a través d’estades
d’oci com les colònies i els campaments especialitzats, així com la formació al
professorat o als monitors d’acompanyament per tal de millorar la qualitat de
l’alumnat amb aquesta patologia.
L’ADC compta amb diferents delegacions arreu del territori on es realitzen cursos
de formació, conferències, tallers, trobades de famílies, espais d’escolta
psicològica o sortides lúdiques, entre d’altres.
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A C T I V I TAT S PRÒPIES //

Les activitats de l’ADC han estat marcades per la pandèmia,
per això s’han suspès les colònies i campaments, i les xerrades han passat
al format digital.

DiabetesLAB
Exposició itinerant instal·lada
del 18 de gener al 6 de febrer al
Centre Cívic Joan Oliver de
Barcelona. Espai interactiu on
aprendre i comprendre a
gestionar la diabetis i amb el
pacient i la seva família com a
protagonistes.
Durant el temps d’exposició
també es van dur a terme
xerrades sobre nutrició, esport i
psicologia aplicats a la diabetis.
ACTIVITATS PRÒPIES//

II Jornada de diabetis i esport
Segona edició de la Jornada de diabetis
i esport, de la mà del nutricionista
Serafín Murillo, de l’Institut Diabetis
Activa, i tots els seus col·laboradors
esportistes on aprendre i motivar-se per
a fer esport tenint present la diabetis.

ACTIVITATS PRÒPIES//

Pots veure el vídeo
al nostre canal de YouTube

Webinar: confinament, alimentació i diabetis
Conferència digital amb les
dietistes-nutricionistes Noemí Cuenca,
Mariona Balfegó i Marta Ros, per donar
consells sobre alimentació adaptada a
les necessitats de les persones amb
diabetis i la situació de conﬁnament i
disminució d’activitat física.

ACTIVITATS PRÒPIES//

Challenge:
el repte dels “UNS”

Nova informació dels mites en la diabetis
i els dolços

Repte per fomentar l’activitat física durant la

La diabetis és una de les malalties que més mites

pandèmia i motivar per mantenir un bon control

genera. Un dels més estesos és que les persones

de la diabetis a través de diferents propostes

amb diabetis no poden menjar dolços o que

d’exercicis com ara, caminar 1 hora i 11 minuts,

només menjar aquest tipus d’aliments és el que la

fer 1.111 passes o córrer uns 11 km. Alhora,

produeix. Des de l’ADC hem creat material

aquest repte es va portar a les xarxes socials per

divulgatiu amb més de 10 mites amb l’objectiu de

crear comunitat entre les persones amb diabetis.

trencar amb aquestes idees errònies.

Concurs de relats de Sant Jordi

Concurs de receptes de cuina d’estiu

En motiu de la diada de Sant Jordi vam

Concurs per compartir receptes de rebosteria i

realitzar el primer concurs de relats per

plats principals tenint en compte les racions i

premiar, amb les valoracions de socis i

altres indicacions per a les persones amb

sòcies de l’ADC, els millors contes sobre

diabetis. Les persones guanyadores van rebre un

la diabetis escrits per infants de 6 a 12

llibre de cuina signat per Ferran Adrià i les

anys.

receptes van ser publicades a la revista
Paraules que curen.
ACTIVITATS PRÒPIES//

Pots veure el vídeo
al nostre canal de YouTube

Webinar: COVID-19 i les persones
amb diabetis com a grup de risc
Xerrada virtual per parlar de la COVID-19 i com pot
afectar a les persones amb diabetis en tractar-se
d’un grup de risc, amb tertúlia participativa dels
assistents. Conferència amb la participació del Dr.
Víctor Manuel Vallejo, metge d’Atenció Primària al
CAP Manso; el Dr. Eduard Montanya, endocrinòleg i
cap de la secció de diabetis a l’Hospital de
Bellvitge; i la Sra. Carme Sánchez, educadora en
diabetis a la Fundació Hospital Esperit Sant.
Concurs per compartir receptes de rebosteria i
plats principals tenint en compte les racions i
altres indicacions per a les persones amb
diabetis. Les persones guanyadores van rebre un
llibre de cuina signat per Ferran Adrià i les
receptes van ser publicades a la revista
Paraules que curen.

ACTIVITATS PRÒPIES//

Pots veure el vídeo
al nostre canal de YouTube

Dia mundial de la diabetis
2n congrés Diabetes Influencers
El 7 de novembre, vam dur a terme en format
virtual el II congrés Diabetes Inﬂuencers, una
trobada de persones inﬂuents i amb coneixements
sobre diabetis on tractar diferents temes respecte
d’aquesta malaltia, en motiu del
Dia Mundial de la Diabetis.

“Diabetes y deporte”
Sra. Andrea de Mata, escaladora i integrant de la primera expedició
internacional de dones amb diabetis a l’Everest.

“Diabetis i escola”
Sra. Imma Reguant, sub-directora general d’Educació Inclusiva
(Departament d’Educació-Generalitat de Catalunya).

“Les meves experiències en l’àmbit sanitari i la diabetis”
Sr. Carles Regordosa, infermer del SEM i membre de la delegació
de l’Anoia de l’ADC.

“Pàncrees artiﬁcial per a dummies”
Sra. Natàlia Calvet, coach i experta en hàbits saludables, amb
diabetis i porta un sistema de pàncrees artiﬁcial.

“Telemedicina y diabetes: un antes y un después del COVID19”
Dra. Cintia González, consultora del Servei d’Endocrinologia i
Nutrició de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.

ACTIVITATS PRÒPIES//

Activitats pel Dia Mundial
de la Diabetis
El 14 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Diabetis
amb diferents activitats com l’encesa de llums blaves a
diferents ajuntaments del territori. L’ADC també vam
realitzar el pòster del Dia Mundial, aquest any dedicat a la
infermeria.

Consell assessor sobre la
diabe s a Catalunya

ACTIVITATS PRÒPIES//

ACTIVITATS EXTERNES AMB PARTICIPACIÓ
Caminada per la diabetis

3ª Caminada per la Diabetis
entre els paratges més
emblemàtics de Sant Joan Despí
organitzada per la Comissió de
la Caminada a Montserrat 2020,
a beneﬁci de l’ADC, l’Hospital
Sant Joan de Déu i la Fundación
DiabetesCERO, amb l’objectiu de
donar suport a aquelles entitats
que treballen dia a dia amb els
pacients de DM1.

ACTIVITATS EXTERNES AMB PARTICIPACIÓ//

ACTIVITATS EXTERNES AMB PARTICIPACIÓ
Diabetes Experience Day

un esdeveniment on es reuneixen professionals i

Webinar:
“Diabetis Tipus 1.
Ho saps tot sobre
la teva teràpia?”

pacients de l’àmbit de la diabetis i on es duen a

Xerrada del Dr. Martín Cuesta,

terme ponències sobre la formació i les

endocrinòleg de l’Hospital Clínic San

aplicacions i tecnologies per poder millorar el

Carlos de Madrid, sobre les opcions

control de la diabetis.

terapèutiques disponibles i els beneﬁcis

Representació de la Junta Executiva l’ADC a la 7ª
edició del Diabetes Experience Day a Málaga,

de cadascuna d’elles, des de la

Correcció de textos i material de la UAB
en Neuropatia diabètica

monitorització aïllada ﬁns als sistemes
híbrids de nansa tancada. I el testimoni
d’Álex Seijo, amb Diabetis tipus 1, sobre la
seva experiència amb els diferents

Revisió des d’una perspectiva del pacient dels textos entregats

tractaments pels quals ha passat.

elaborats per professionals sanitaris.
ACTIVITATS EXTERNES AMB PARTICIPACIÓ//

ACTIVITATS EXTERNES AMB PARTICIPACIÓ
N o v a j o r n a d a d e Te l e m e d i c i n a i p a c i e n t s
amb DM, amb l’impacte de la COVID-19
Participació com a ponent del vicepresident de
l’ADC, Rubèn Celada, com a representant de
l’entitat al webinar “La Telemedicina en el manejo
de las personas con DM – Impacto de la COVID-19 y
propuestas de futuro” organitzat per Esade
Creapolis.

ACTIVITATS EXTERNES AMB PARTICIPACIÓ//

FORMACIÓ //

F O R M A C I Ó P E R A A C O M PA N Y A M E N T S
L’ADC i el Departament d'Educació, mitjançant empreses
externes, promovem els acompanyaments professionalitzats
per tal de donar normalitat i suport a l’alumnat amb diabetis i a
les seves famílies en les sortides escolars, fent formacions a
monitors de lleure per tenir coneixement de com actuar en cas
d’urgència o descompensació de la diabetis i com atendre
l’infant o jove durant aquestes sortides. Els cursos formatius,
estructurats en 18 h i amb avaluació, s’han realitzat a
diferents províncies.

DIABETIS I ESCOLA

Continuïtat del procés acordat amb el Departament
d’Educació fent formacions en centres educatius per,
principalment, donar a conèixer la diabetis al professorat i
facilitar eines per conviure amb infants i joves amb aquesta
malaltia.
Aquestes formacions tenen molta demanda, sobretot en
moments de debut o quan l’alumnat amb diabetis comença a
una nova escola.
FORMACIÓ//

F O R M A C I Ó P E R A L P R O F E S S O R AT
L’ADC posa a disposició del professorat i tot aquell col·lectiu
involucrat d’alguna manera en el mon de la diabetis i
l’educació, una formació intensiva d’aproximadament dues
hores per tractar totes les qüestions que envolten l’infant amb
diabetis a l’entorn escolar.

TEMARI
- Què és la diabetis, quins són els trets basics per reconèixer una situació
extrema i com cal actuar.
- Saber utilitzar aliments rics en hidrats en cas d’hipoglucèmia.
- Conèixer la situació de salut més complexa que es pot presentar en els infants
amb diabetis a l’escola o altres ubicacions i quina és la pauta a seguir.
- Què cal tenir en compte durant les sortides escolars.

ELABORACIÓ DE LA GUIA ‘ESTIGMES I DIABETIS’
P E L D E PA R T A M E N T D ’ E D U C A C I Ó
Col·laboració amb el Departament d’Educació en el programa perquè la diabetis no
resulti un estigma en l’àmbit escolar. Per aquest motiu, i en compliment d’un dels
principis rectors del sistema educatiu d’universalitat i equitat i atenent les necessitats
dels infants i els joves que pateixen la malaltia; dins de l’horari escolar s’han ampliat els
protocols d’actuació orientatius per als centres educatius i les famílies.

FORMACIÓ//

SERVEIS //
SEGUIMENT DE QUEIXES
Facilitació per a la presentació de queixes
trameses pels socis i el col·lectiu de
pacients amb diabetis en general a
l’administració sanitària, per ajudar a què
aquestes incidències arribin al lloc adequat,
es resolguin i no es tornin a repetir.

E S PA I D E P S I C O - S A L U T
Espai de psico-salut individualitzat per a
socis i familiars de primer grau (tant per a
pares/mares com a infants), per a donar
suport pel control psicològic, la gestió
emocional i el repte diari de la diabetis.
Realitzat per Cristina Pérez Torres, psicòloga
especialista en clínica amb diabetis tipus 1
des de fa 14 anys. Actualment, utilitza
tractament ISCI (Bomba d’insulina).

N O U S S E R V E I S T E L E M À T I C S D E N U T R I C I Ó,
PSICOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA I
EDUCACIÓ DIABETOLÒGICA
Durant aquest any, els serveis s’han adaptat a la situació de pandèmia i s’han ofert
de manera telemàtica.

Ò R G A N S D E PARTICIPACIÓ //
Consell Assessor
L’ADC, com a representant del pacient, compareixem davant d’aquest consell per posar en
comú totes les necessitats que es deriven de la malaltia.
La participació al Departament de Salut garanteix els drets dels pacients a una informació
complerta, adequada, comprensible i de fàcil accés sobre la salut.

Revisió de la guia ‘L’alimentació saludable en l’etapa escolar’
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Una guia molt extensa per a famílies i escoles on l’ADC i el nostre equip
de nutricionistes hem fet revisions, aportacions i correccions per a
l’edició del 2020.
La trobes en línia en aquest enllaç

I M AT G E I COMUNICACIÓ
CAMPANYES
2020
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C A M PA N Y E S 2 0 2 0
• Campanya ‘Com portes el conﬁnament?’

Campanya realitzada a través d’Instagram per a compartir situacions i
experiències durant el conﬁnament entre les persones que viuen amb
diabetis, amb un resultat molt variat en les respostes dels participants.
• Campanya ‘Cistelles contra la Covid. Acció solidària d’abastiment
alimentari per la prevenció del contagi del virus de la Covid al col·lectiu
de risc amb diabetis’
Aquesta campanya és una iniciativa de l’ADC i l'Ajuntament de
Barcelona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, Correus,
Linesport i un conjunt de marques col·laboradores, on s’ofereix un
repartiment gratuït a domicili d'una cistella amb aliments per una
setmana, a col·lectius d'especial risc per facilitar-los el manteniment
del conﬁnament i minimitzar els riscos de contagi de la COVID-19.
Durant l’abril es van repartir als socis barcelonins aliments bàsics com
pasta seca, arròs, salses, caldo, fruita, verdura...
• Campanya ‘Conﬁnactivitats’
Acció a través de les xarxes socials per fomentar els bons hàbits per
a la gestió de la diabetis a través d’activitats per a infants per poder
realitzar a casa durant l’etapa de conﬁnament.
• Exercicis de mindfulness durant la quarantena
Realització d’una guia on-line breu amb diferents exercicis per a
relaxar-se a casa durant el conﬁnament.
IMATGE I COMUNICACIÓ//

• Realització del vídeo informatiu per
a Centres d’Atenció Primària
Realització del vídeo ‘Què és la diabetis?’,
en col·laboració amb el Departament de
Salut, per a la difusió a través de diversos
canals on-line de CatSalut i dels monitors
de les sales d’espera dels CAPs d’arreu de
Catalunya.

• Campanya de conscienciació a FGC

• Blog Paraules que curen

Campanya de conscienciació de la
importància de la diabetis, destacant el
gran nombre de decisions que prenen les
persones que viuen amb aquesta malaltia.
En el cas dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, amb la posada de cartells a
les estacions de Plaça Catalunya, Sant Boi i
Sant Cugat, entre d’altres, i a dins dels
vagons tant a les línies del Llobregat com a
les del Vallès.

Blog Paraules que curen, amb articles
d’opinió, reportatges i entrevistes fets per
professionals i pacients on parlar de tot allò
que envolta la diabetis.

IMATGE I COMUNICACIÓ//

Comunicacions sobre la COVID-19
L’ADC durant el període d’emergència hem comunicat entre xarxes socials i web més de 50 peces informatives
relacionades amb la Covid-19. Notícies, entre d’altres, del tipus:
• Respecte del pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada i la Diabetis
• Preguntes freqüents sobre coronavirus i diabetis
• Com gestionar la situació laboral ocasionada per la Covid-19
• Comunicat en referència al coronavirus i les colònies
• Emocions, COVID-19 i diabetis

Funcionament intern
• Assemblea General de socis.
• Edició i venda de participacions de la Loteria del sorteig del 22 de desembre.
• Actualització diària de notícies i de l’agenda d'activitats, i altres apartats del web com el de nous serveis i productes, i altres
recursos o informació d’interès, etc.
• Xarxes socials: presència a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn i Google My Business amb un compte general de l'ADC i
de diferents delegacions. Promocionem totes les activitats i fem divulgació d’informació, amb un alt impacte i resposta dels nostres
seguidors.

IMATGE I COMUNICACIÓ//

CONVENIS DE COL•LABORACIÓ //
• Esadecreapolis: per a crear un Hub de diabetis global, amb la participació de l’ADC com a representant dels pacients.
• Fundació Salut i Envelliment UAB: col·laboració en l’activitat informativa ‘Neuropatia diabètica’, amb la revisió de l'edició
d'unes guies de salut dirigides a la població en general, elaborades per professionals de la salut per a posar-les a
disposició de persones afectades.
• Fundació renal Tarragona: polítiques de conscienciació als pacients amb diabetis sobre nutrició i patologia renal.
• Amnistia Internacional Catalunya: col·laboració en l’informe de la situació assistencial en l’atenció primària durant la
pandèmia per la Covid-19.
• Sistema sanitari català mConnecta: col·laboració amb l’equip de treball per incorporar les dades generades pels
ciutadans amb diabetis al Sistema Sanitari Català a través de la futura plataforma mConnecta vol crear una solució
tecnològica que permetrà integrar en el procés assistencial solucions de mobilitat, contribuint a la necessària
transformació que ha d’afrontar el sistema sanitari i social català, donant suport als objectius i línies estratègiques.

MOLTES
GRÀCIES

PER ACOMPANYAR-NOS
EN AQUEST ANY TAN ESPECIAL

www.adc.cat
Aquesta memòria vol ser un referent informatiu públic per mostrar algunes de les activitats principals que hem
realitzat durant l’any 2020. Per saber els detalls, totes les que hem efectuat al territori o d’altres dubtes, ens pots
contactar al correu adc@adc.cat.

