
20
21
MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS   



2021Índex
1. Presentació

2.Activitats 2021
 

3. Formació

4. Serveis ADC

5. Organs de participació 
 
6. Imatge i comunicació

7. Convenis col.laboració

Activitats pròpies

Activitats externes amb participació

100%



L’ADC, l’Associació de Diabetis de Catalunya, és una entitat creada 
amb la finalitat de que els seus membres i tota la població amb 
diabetis en general, puguin assumir la convivència amb la malaltia i 
contribuir a la normalització de la vida de les persones amb diabetis.

És una entitat totalment desvinculada de qualsevol afany de lucre, 
ideari polític o religiós.

o Els seus objectius passen per:

• INFORMAR les persones amb diabetis, els seus familiars i el seu entorn 
social, i FORMAR-LOS per tal que puguin dur la seva vida amb tota 
normalitat, completant la informació i la formació facilitades pels 
professionals sanitaris.
• AJUDAR les persones que es vegin limitades per motiu de la seva 
diabetis.
• DEFENSAR-LES de tota discriminació, individual o col·lectiva.

o Alhora, l’ADC vetlla per potenciar:
• la INVESTIGACIÓ científica en diabetis;
• la QUALITAT de l’assistència sanitària pública i
• la SENSIBILITZACIÓ de tota la societat sobre la problemàtica específica 
que afecta a les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
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Què és l’ADC?
Presentació



• AMPOSTA (Amposta)
• ANOIA (Igualada)
• BARCELONA (Barcelona)
• COMARQUES GIRONINES (Girona)
• L’EBRE (Tortosa)
• LLEIDA (Lleida, Tàrrega i les Borges Blanques)
• L'HOSPITALET (L’Hospitalet de Llobregat)
• SABADELL - SANT CUGAT (Sabadell)
• TARRAGONA - REUS - MONTBLANC 
• TERRASSA (Terrassa)
• ALT URGELL
• ALT PENEDÉS 
• OSONA

Les delegacions de l’ADC són:

Els càrrecs actuals de la junta són: 

Francesc Fernàndez
President

Ruben Celada
Vice-president

Cesar Garcia
Tresorer

Maria Tache
Secretaria   
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L'Associació ofereix serveis de suport tipus: nutrició, educació en 
diabetis, psicologia, endocrinòleg i aspectes legals.

Facilita l’adquisició de material diabetològic a preus més 
assequibles i té convenis de col·laboració tant en productes i serveis 
per oferir avantatges pel fet de ser soci.

Les diferents delegacions programen acompanyaments, cursos de 
formació, cicles de xerrades i conferències per a persones amb 
diabetis.  

Alhora s’organitzen activitats de tot tipus com poden ser: 
participació a fires d’entitats i de salut, organització de tallers de 
diferents temàtiques, revisions de contingut, sortides, trobades de 
pares, espais d’escolta psicològica, etcètera.

Què fa l’ADC?
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• Servei de dietista-nutricionista, endocrí, psicòleg i seguiment 
esportiu, i advocat a preus reduïts. 

• Conferències/tallers en diabetis.

• Formació a les escoles en les que hi ha un infant amb diabetis. 

• L’ADC disposa d’una llista d’acompanyants per a sortides escolars 
(servei extern).

• Colònies i campaments de diabetis de: colònies (6-12 anys), 
Campaments 1 (12-14 anys) i Campaments 2 (14-17 anys). Són de 
gran ajuda per augmentar l’autoestima i l’autonomia dels infants i 
joves amb diabetis. 

• Així com material diabetològic amb preus reduïts a la nostra 
botiga. 

• Hi ha el grup de WhatsApp de joves amb diabetis, i el grup de pares 
i mares d'infants amb diabetis. 

• Molts descomptes en productes i serveis (a la pàgina web 
Diabetika, entre d'altres), i el Carnet de soci/sòcia, amb el qual 
disposes de descomptes en alguns serveis (gasolineres, cine, 
excursions per Catalunya, etc.).

Si vols fer-te soci/sòcia pots fer-ho en línia.

https://adc.cat/que-fem/serveis/
https://adc.cat/que-fem/formacio-en-escoles/formacio-en-escoles/
https://adc.cat/que-fem/formacio-en-escoles/acompanyament-en-sortides-escolars/
https://adc.cat/que-fem/colonies-i-campaments/
https://adc.cat/informacio-diabetis/infants-i-adolescents/
https://adc.cat/fes-te-soci/promocions-en-serveis/
https://adc.cat/fes-te-soci/
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L’ADC aporta un ajut de 14.000 euros per a la investigació en diabetis 
mitjançant la participació dels socis i sòcies. Tres projectes 
d’investigació en diabetis dels grups de recerca de Catalunya del 
CIBERDEM van optar a l’ajut. El projecte guanyador que va optar al 
finançament va ser: Obtenció de cèl·lules beta productores d’insulina 
a partir d’organoides pancreàtics humans. 

Més info

SUPORT A LA RECERCA 
EN DIABETIS 2021

https://adc.cat/actualitat/adc-ajut-a-la-investigacio/
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Conferència online sobre alimentació, a càrrec del Dr. en 
nutrició, Cristian Didier Hernández.
Més info

22 de febrer, 18:30 h

WEBINAR
Aprèn a realitzar la teva 
pròpia pauta de nutrició, 
com si fossis un nutricionista

WEBINAR

Trobada del grup de suport per parlar de la nostra 
diabetis després dels dies de festes de Nadal. La sessió 
va ser a càrrec  de Júlia Carmona, amb diabetis des de fa 
23 anys. Llicenciada en psicologia general sanitària, 
especialitzada en malalties cròniques avançades.
Més info

19 de gener, 19 h

GRUP DE SUPORT
La diabetis després 
de festes

Trobada on-line del grup de suport per parlar de la 
diabetis en relació amb la família. La sessió va ser a 
càrrec de Júlia Carmona, amb diabetis des de fa 23 anys. 
Llicenciada en psicologia general sanitària, 
especialitzada en malalties cròniques avançades.
Més info

25 de febrer, 19 h

GRUP DE SUPORT
Relació de la diabetis 
i la família

Xerrada virtual, a través de Google-Meet, a càrrec de 
Júlia Carmona (amb diabetis des de fa 23 anys i 
llicenciada en psicologia general sanitària).
Més info

25 de març, 19 h

GRUP DE SUPORT

Presa de decisions i diabetis

https://adc.cat/activitat/grup-de-suport-la-diabetis-despres-de-festes/
https://adc.cat/activitat/webinar-apren-a-realitzar-la-teva-propia-pauta-de-nutricio-com-si-fossis-un-nutricionista/
https://adc.cat/activitat/grup-de-suport-relacio-de-la-diabetis-i-la-familia/
https://adc.cat/activitat/grup-de-suport-presa-de-decisions-i-diabetis/
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A càrrec de Lídia Casellas, infermera i educadora de 
l'Hospital Josep Trueta. Xerrada virtual a través de 
Google-Meet. 
Més info

9 de juny, 19 h

22 de juny, 18 h

WEBINAR
Nous avenços en bombes 
d’insulina

WEBINAR
Síndromes menors en les 
persones amb diabetis

WEBINAR
“Herramientas para afrontar 
momentos de ansiedad en la 
diabetes”

Xerrada virtual a través de Zoom. 
Ponent: Psicòloga Teresa Boixadera de Disanta Nutrició. 
Més info

15 de juny, 18 h
Xerrada virtual sobre les síndromes menors que pateixen 
les persones amb diabetis i que s'han vist agreujats amb 
l'ús de productes sanitaris pel COVID. 
Més info

A càrrec de Júlia Carmona, amb diabetis des de fa 23 
anys. Llicenciada en Psicologia General Sanitària. 
Xerrada virtual a través de Google-Meet. 
Més info

22 d’abril, 19 h

GRUP DE SUPORT

Com s’ajuda amb la diabetis? 

https://adc.cat/activitat/grup-de-suport-com-sajuda-amb-la-diabetis/
https://adc.cat/activitat/nous-avencos-en-bombes-dinsulina/
https://adc.cat/activitat/webinar-herramientas-para-afrontar-momentos-de-ansiedad-en-la-diabetes/
https://adc.cat/activitat/webinar-sindromes-menors-en-les-persones-amb-diabetis/
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Des de l’ADC vàrem organitzar un any més les 
Colònies i Campaments d’Estiu per a infants i joves 
amb diabetis de 6 a 16 anys.

• Data d’inscripcions: 
o Socis: a partir del 14 d’abril.
o No socis: a partir del 3 de maig.

• Colònies (de 6 a 12 anys) 
Data: del dissabte 3 al dissabte 10 de juliol de 2021.
• Campaments 1 (de 12 a 14 anys) 
Data: de diumenge 4 a diumenge 11 de juliol de 2021.
• Campaments 2 (de 14 a 16 anys) 
Data: de diumenge 11 a diumenge 18 de juliol de 2021.

Més info

Colònies i Campaments d’Estiu
Del 3 al 18 juliol

https://adc.cat/que-fem/colonies-i-campaments/
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Conèixer els diferents parcs promovent la salut! 
Enfocat a reduir l’estrés que hem acumulat durant 
aquest període on la natura s’ha trobat a faltar i 
els parcs resulten ser petits oasis.

25/09 10.15 h Parc del Migdia, Girona

16/10 10.15 h Montjuïc, Barcelona

Taller de mindfulness a l’aire lliure

 Barcelona i Girona

25 de setembre i 16 d’octubre 

https://adc.cat/activitat/sessio-de-mindfulness-a-girona/
https://adc.cat/activitat/barcelona-mindfulness-a-laire-lliure/
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El 6 de novembre vàrem celebrar el Diabetes Influencers, 
una jornada on diferents persones vinculades al món de 
la diabetis van parlar de les seves experiències i de tot 
allò aprés al voltant de la diabetis. 

Els influencers convidats van ser:
• Dra. Rosa Corcoy, endocrinóloga i Directora Unitat de Diabetis de 
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, Professora agregada UAB.
• Dra. Montserrat Nacher, Biòloga i investigadora a l’Hospital de 
Bellvitge i a l’IDIBELL.
• Cristina Perez, psicòloga clínica.
• Javier Sanhonorato, Abogado Especialista en Derecho 
Sanitario. 

DIABETES INFLUENCERS CONGRESS

Edifici Margalef (Aula Magna)
Facultat de Biologia – Universitat de Barcelona

6 de novembre, 10 h

#DiaMundialdelaDiabetis

Veure el vídeo al nostre canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=O1Qkj1cB6xM


Per tal de promoure l’activitat física i aprofitant el Dia 
Mundial de la Diabetis, l’ADC Sabadell - Sant Cugat i ADC 
Terrassa van organitzar un dia d’excursió a La Mola. 

Excursió pujada La Mola
14 de novembre, 10 h

 Sabadell/Terrassa

En el Dia Mundial de la Diabetis, l’ADC Amposta i ADC 
l’Ebre van organitzar una caminada per la ciutat per a fer 
visible i conscienciar sobre aquesta malaltia.

Caminada Dia Mundial de la Diabetis
14 de novembre, 10 h

 Amposta

#DiaMundialdelaDiabetis

https://adc.cat/activitat/pujada-a-la-mola/
https://adc.cat/activitat/caminada-dia-mundial-de-la-diabetis-a-amposta/


Va haver-hi una carpa informativa sobre diabetis a la 
Plaça Miquel Santaló de Girona; es van fer controls de 
glucèmia gratuïts i es va brindar informació sobre com 
confeccionar una alimentació saludable.

Carpa informativa sobre diabetis
15 de novembre, 9.30 a 18 h

 Girona

Enric Aparicio, Responsable de la delegació de l’ADC a 
Terrassa ens va parlar de la insulina a l’Ateneu 
Terrassenc.

Xerrada “La insulina i la diabetis” 
18 de novembre, 19 h

 TERRASA

#DiaMundialdelaDiabetis

https://adc.cat/activitat/carpa-informativa-sobre-diabetis-a-girona/
https://adc.cat/activitat/la-insulina-i-la-diabetis-a-terrassa/


Caminada cultural guiada per la ciudat
20 de novembre, 16 h

 L'Hospitalet

El tractament amb cambra hiperbàrica per als pacients 
afectats de glaucoma genera una disminució de la 
pressió intraocular, per als pacients afectats de 
vasculitis elimina la manca d’oxigen als teixits, per als 
afectats de peu diabètic combat la manca d’oxigen que 
els provoca la infecció, etc.

Sessió de cambra hiperbàrica gratuïta 
pel #DiaMundialdelaDiabetis 

#DiaMundialdelaDiabetis

Dissabte 20 de novembre a tarda a la Plaça de 
l’Ajuntament, Hospitalet de Llobregat es va iniciar 
aquesta activitat gratuïta guiada pel Sr. Lluís Solà.

https://adc.cat/activitat/caminada-cultural-guiada-per-la-ciutat-hospitalet/
https://adc.cat/activitat/sessio-de-cambra-hiperbarica-gratuita-pel-diamundialdeladiabetis/


Taller per conèixer les senyals i repassar conceptes 
per a un òptim control de la diabetis. 

Taller “Regles d’or sobre tècniques d’Injecció” 
14 de desembre, 18 h

Ponents d’aquest taller realitzat a les nostres instal·lacions:

• Dr. Daniel Figuerola
Endocrinòleg, Fundació Rossend Carrasco i Formiguera.

• Sra. Gloria Arbonés
Farmacèutica. Vivència de 66 anys amb insulinoteràpia.

Taller: “L’empoderament de la persona amb DM1”
17 de novembre, 18 h

Veure el vídeo del taller al nostre canal de YouTube

Veure el vídeo del taller al nostre canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EKFFt9PPTH0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=sv9Ye7UxxcQ&t=1142s


“Contras y beneficios del ayuno intermitente 
en la salud, el deporte y la diabetes”

16 de desembre, 19.30 hLleida
A la Biblioteca Centre Cívic Balàfia (Lleida) a càrrec de Cristian 
Didier Hernández, doctor en metabolisme i nutrició i Director 
de Disanta Nutrició.
Més info

XERRADA PRESENCIAL WEBINAR

Xerrada virtual a càrrec de Sílvia Masaneda. Llicenciada 
en Psicologia. Especialista en Psicologia de l’Educació, 
màster en Neuropsicologia. Edat entre 15 i 22 anys.
Més info

20 de desembre, 19 h

GRUP DE SUPORT
Et fa sentir diferent 
la diabetis?

Trobada virual amb el Pare Noel on tots els 
infants van demanar els seus desitjos.
Activitat fins a 12 anys.
Més info

Trobada virtual amb el Pare Noel
22 de desembre, 17.30 h

https://adc.cat/activitat/xerrada_nutricio_lleida/
https://adc.cat/activitat/grup-de-suport-et-fa-sentir-diferent-la-diabetis/
https://adc.cat/activitat/trobada-virtual-amb-el-pare-noel-santa-claus/


//Activitats externes
amb participació

Repte per mostrar com la vida amb diabetis tipus 1 és un 
equilibri constant. És com mantenir un globus a l’aire i és 
hora que es comenci a parlar-ne.

CHALLENGE/ CAMPANYA BLUE BALLOON 
#T1Dballoonchallenge

Es va comptar amb la participació de Juan Francisco 
Perán, president de FEDE; Antonio Pérez, presidente de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED) i Diego Ayuso, 
secretario del Consejo General de Enfermería.
Més info

6 d’abril , 17 h

WEBINAR AMB FEDE
“Prioridades en diabetes 
2021: cuáles y por qué 
motivos”  

Webinar sobre la relació entre la diabetis i el risc 
cardiovascular, amb la participació del Dr. Pedro Rozas 
Moreno, especialista en Endocrinologia i Nutrició de 
l’Hospital General Universitari de Ciudad Real.
Més info

20 d’abril, 18 h

WEBINAR

Diabetis i risc cardiovascular

https://fb.watch/aMX39nnpq_/
https://adc.cat/es/activitat/prioridades-en-diabetes-para-2021-cuales-y-por-que-motivos/
https://adc.cat/activitat/webinar-diabetis-i-risc-cardiovascular/
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A càrrec del Dr. Javier González Pérez, endocrí infantil i 
diabetòleg d'esportistes d'alt rendiment.
Més info

6 de octubre, 19 h

WEBINAR
“Gestión de la diabetes con un 
monitor continuo de glucosa”

Organitzat per FEDE que va comptar amb la participació 
de Francesc Fernández, president de l'Associació 
Diabetis de Catalunya, i Josep Lluís Bedini, cap del 
laboratori Core de l' Hospital Clínic de Barcelona.
Més info

28 de juliol , 10.30 h

WEBINAR AMB FEDE
“Participación de los pacientes 
en la toma de decisiones: 
La experiencia de Catalunya” 

Jornada presencial a l'auditori Hospital Universitari 
Dexeus, realitzada amb la col·laboració de l’ADC. 
Va ser transmesa per streaming.
Més info

“Jornada Diabetes y riesgo cardiovascular. 
Preguntas y respuestas”

14 de desembre, 18 h

https://www.youtube.com/watch?v=TSX2nSzq0jU
https://adc.cat/activitat/jornada-diabetes-y-riesgo-cardiovascular/
https://adc.cat/activitat/webinar-gestion-de-la-diabetes-con-un-monitor-continuo-de-glucosa/


Serveis ADC

Formació Formació dirigida a persones que 
acompanyen infants amb diabetis mellitus 
tipus 1 durant les sortides escolars. 
Lleida, 29 d'octubre.

Amb l'objectiu de millorar dia a dia i 
poder oferir el millor servei, l'ADC 
posa a la vostra disposició diferents 
eines per tal de fer reclamacions.
Més info

Debats i inquietuds dels agents que 
formen l’organització: els que no van 
poder anar: hem establert un nou canal 
d’implicació amb l’objectiu de fomentar 
la comunió i que no es percebi la junta 
com un òrgan allunyat de la base social. 

Més info

Seguiment 
de queixes

Nova plataforma 
participativa 

https://adc.cat/dubtes/
https://adc.cat/nosaltres/plataforma-participativa/


El mentoring és una pràctica destinada a desenvolupar el potencial de les persones, 
basada en la transferència de coneixements i en l’aprenentatge a través de 
l’experiència. Una relació personal i de confiança entre un/a mentor/a que guia i 
encoratja a una altra persona, segons les seves necessitats. 

Els requeriments són:
• Ser jove, entre 20 i 30 anys.
• Tenir disponibilitat presencial o virtual per informar i donar suport a la persona que vol rebre 
la mentoria.
• Ser una persona oberta, assertiva, responsable i amb capacitat d’escolta.

Més info

Nou servei Mentoria en diabetis de l’ADC

Espai on poder compartir les experiències com a esportista d’èlit amb diabetis tipus 
1, ajudant i guiant a les families a fer esport, amb i per la diabetis.

Realitzat per Sílvia Serrat, ex-jugadora professional de bàsquet i creadora del blog 
www.vidaenraciones.com, graduada en ciències de la salut i nutrició a la University of South 
Florida.
Servei a través de Zoom.

Més info

Nou Consultori de diabetis i esport

https://adc.cat/actualitat/mentoria-en-diabetis-de-ladc/
https://adc.cat/que-fem/serveis/


Organs de participació
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ADC, com a representant del pacient compareix 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.

Presentació Rutes Assistencials 2.0 i Projecte Innovació en Atenció Primària, en el marc de l'Atenció Integrada i el nou Pla de Salut.

Consell assessor sobre la diabetis

Revisió de Guies de l’alimentació saludable en l’etapa escolar de l’Agència de Salut pública de Catalunya. 
Guia per a famílies i escoles 

Participació en el concurs de subministraments i material diabetològic ICS

Col·laboració Jornada d'Innovació en Salut

L'Associació de Diabetis de Catalunya va ser present al V Congrés Nacional de la 
Federació Espanyola de Diabetis (FEDE) que es va dur a terme el passat dissabte 18 de 
setembre a Elx (Alacant). El lema d'aquesta edició va ser "LES ASSOCIACIONS, MÉS 
NECESSÀRIES QUE MAI". Entre altres activitats, ADC ha participat en el Focus Group de la 
conscienciació de les persones amb diabetis en la vacunació antigripal.

Participació en el Congrés 5è de FEDE     



Imatge i comunicació
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Campanya “La importància de fer-se soci/a” 
Campanya per conscienciar sobre el valor
de l’associacionisme.  

Campanyes durant l’any:
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Campanya “Una agulla una punxada”
Difusió de consells, informació i activitats sobre les injeccions 
d'insulina, per a evitar la reutilització 
d’agulles.
Més info

  #unaagullaunapunxada

Dinar SoparEsmorzar Berenar

Campanya per promoure la bona alimentació i el 
mètode del plat 
Al novembre, el mes de la diabetis, estrenem nostre 
vídeo sobre la bona alimentació i la diabetes a les 
pantalles dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC).
També difonem els díptics informatius de l'ADC a les 
estacions de Provença i de Plaça Catalunya.



Campanya “Centenari el descobriment de la insulina”
Realització d’ una infografia cronograma donant a conèixer la 
evolució històrica i la importància que ha tingut per la salut 
aquesta substancia.  

Campanya “Any internacional de les fruites i verdures per 
la FAO”
Des de l'ADC donem alguns consells per al consum d'aquests 
aliments, tenint en compte l'Índex Glucèmic i com afecta la 
diabetis. Realització d’un vídeo propi.

https://www.youtube.com/watch?v=jWN7DBcQc_Y
https://www.youtube.com/watch?v=jWN7DBcQc_Y


Activitat “Mural dels desitjos”
Aprofitant el nadal els nostres socis van voler començar l’any 
posant frases del que els hi agradaria veure complert. 

Més info

Concurs “Que faràs aquest estiu?”
L’estiu és aquell moment de l’any on es fan vacances i la calor i les ganes de desconnexió laboral o 
la d’estudis comencen a fer acte de presència. Participa amb els teus comentaris es tractava d’anotar què 
tens pensat fer a les teves vacances i així de pas, ajudar als indecisos. Més info

Els plans més originals optaran a premi!

CONCURS

“Que faràs 

aquest estiu?”

Anima't a compartir amb nosaltres què 
tens pensat fer a les teves vacances

CONCURS

Que faràs 
aquest estiu?

Anima't a compartir 
amb nosaltres què 
tens pensat fer a les 
teves vacances.

Resultat del concurs

https://adc.cat/activitat/resultats-desitjos-2021/
https://adc.cat/activitat/concurs-que-faras-aquest-estiu/
https://adc.cat/activitat/resultat-del-concurs-estiu/


Expo glucòmetres itinerant 
Una nova exposició de sensibilització i informació sobre els glucòmetres que té per objectiu donar a 
conèixer i mostrar a la població com els mesuradors de glucosa en sang capil·lar han avançat al llarg del 
temps. S’exposen els mesuradors autèntics, incloent informacions útils per als qui l’utilitzen.
Aquesta exposició també està pensada com a material de suport per utilitzar en jornades formatives. 

Més info

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ADC 2021

Glucòmetres 
Un instrument amb moltes històries
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https://adc.cat/activitat/expo-glucometres/
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Incidències amb el subministrament 
de material al teu CAP

Un 23% dels pacients amb diabetis considera que 
hi ha hagut una davallada de la qualitat en el material 
subministrat sobretot, les agulles.

Un 22% ens comenta que el format d’entrega del 
material és inadequat.

Un 14% els hi entreguen el material equivocat i 
un 41%, opina que li donen material insuficient.

Un 80% dels pacients NO presenta 
cap queixa davant l’Administració.

Queixa’t! 
La qualitat en sanitat també depèn de tu!

On he de gestionar les queixes? 
Consulta el nostre apartat del web 

www.adc.cat/dubtes/

Campanya “Queixa’t”
Una campanya per conscienciar de la importància 
de reclamar. 

Més info

Campanya “Preguntes freqüents»
Publicació de dubtes relacionats amb la diabetis i els seus 
aspectes legals, psicològics, tecnològics etc. 

Més info

Resultat de l'enquesta

https://adc.cat/dubtes/
https://adc.cat/wp-content/uploads/2021/11/Preguntes-Diabetes-Influencers-2021.pdf
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Publicació del 1er número de la revista Paraules que curen
Disponible per a socis i sòcies el primer número de la revista física de l’ADC, Paraules que curen. 
Totes aquelles persones associades a l’ADC que la van voler rebre a casa seva, van fer la inscripció. 

Més info

https://adc.cat/noticies/paraules-que-curen/
https://adc.cat/noticies/paraules-que-curen/
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Elaboració d’una Guia per a periodistes: Com comunicar la diabetis
Recopilació de material i fonts fiables per a l'edició de la guia. Revisió i correcció.
Publicació en línia de la guia i difusió en principals mitjans especialitzats en salut.
Hem elaborat aquesta guia amb l’objectiu de posar a l’abast dels periodistes i altres professionals de la 
comunicació una sèrie de recomanacions per fomentar el correcte i acurat tractament mediàtic de la 
diabetis.
Aquí trobareu a més d'informació i definicions, recomanacions per comunicar sobre la diabetis i per 
combatre els mites sobre la malaltia.

Més info

Guia per a periodistas i altres professionals de la comunicació

 
“Com comunicar 
la diabetis?”

https://adc.cat/


MEMÒRIA D’ACTIVITATS ADC 2021

Funcionament intern

Assemblea General de socis i extraordinàries si es requereixen.

Edició i venda de participacions de la Loteria del sorteig del 22 de 
desembre: Es juga a un sol número i les paperetes es distribueixen entre 
totes les delegacions de l'ADC. Més info

Actualització diària de notícies i de l’agenda d'activitats i altres apartats 
del web com nous serveis i productes i altres recursos o informació 
d’interès, etc.

Xarxes socials: presència a Facebook ,Twitter, Instagram, YouTube, 
LinkedIn amb un compte general de l'ADC i altres perfils de diverses 
delegacions. Promocionem totes les activitats i divulgació d’informació a 
través d’aquesta xarxa, amb un alt impacte i resposta dels nostres 
seguidors.

El portador interessa la quantitat 
2,50 euros en el número 28.992.

Nº 28.9923 €

https://adc.cat/actualitat/ha-arribat-la-loteria-de-nadal-de-ladc/


Codi amb un 15% de descompte i enviament 
a domicili gratis en comprar la polsera del 
color i talla que prefereixin. Més info

Col·laboració Polsera Silincode SOS

Convenis col.laboració
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Podràs beneficiar-te, com a titular i fins a 3 
acompanyants, d’un descompte del 35% en 
la compra a les taquilles de PortAventura 
Park d’una entrada d’adult, júnior o sènior d’1 
dia per a PortAventura Park. Més info

Col·laboració amb Port Aventura

(60 minuts de sessió de cambra hiperbàrica 
gratuïta)
Oksygen Experience vol contribuir amb el 
#DiaMundialdelaDiabetis i amb l’ADC posant 
gratuïtament a disposició dels socis/es 
aquesta experiència. Més info

Col·laboració Oxygen Experience

La IDF Europe (International Diabetes Federation) participa 
actualment en cinc projectes finançats per la UE per garantir que 
la veu de les persones amb diabetis estigui representada al llarg 
del projecte: des del desenvolupament fins a la promoció i la 
difusió dels resultats.
L’ADC ha col·laborat a nivell europeu amb la IDF, en la recerca de 
persones amb diabetis tipus 2 que vulquin estar directament 
amb la IDF Europe (voluntàriament i amb el reemborsament de 
les despeses que puguin sorgir, per exemple, per a assistir a 
reunions a altres països).
Més info

Col·laboració amb la IDF per a la recerca

https://adc.cat/actualitat/idf-europa-diabetis-tipus-2/
https://adc.cat/fes-te-soci/promocions-en-serveis/
https://adc.cat/fes-te-soci/promocions-en-serveis/
https://adc.cat/fes-te-soci/promocions-en-productes/


www.adc.cat

Aquesta memòria vol ser un referent informatiu públic per mostrar algunes de les activitats principals que hem 
realitzat durant l’any 2021. Per saber els detalls, totes les que hem efectuat al territori o d’altres dubtes, ens pots 
contactar al correu adc@adc.cat.

Gràcies per ser-hi!

https://adc.cat/



