
PROGRAMA D'ACTIVITATS

 de 10 a 14 h

Dissabte
12 de novembre

      Lloc
Espai Centre Civic Nord
Carrer de Sant Martí de Tous, 6,
Igualada.

Caminada per la Diabetis 
a Igualada
Inscripció per la nostra web o bé a la delegació 
ADC Anoia.

Organitzador: ADC Anoia.
+ Cliqueu aquí per més informació

Dissabte
5 de novembre

Lloc
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

Diabetes Influencers 
a Barcelona
El quart congrés d’aquest estil on s’aplegaran 
diferents influencers reconeguts a nivell nacional 
i internacional vinculats a la diabetis. Aquesta 
edició, persones vinculades al món de la diabetis 
ens parlaran de les seves experiències i de tot allò 
aprés al voltant de la diabetis.

Organitzador: ADC.
Activitat organitzada amb el suport de Abbott.
+ Cliqueu aquí per més informació

(Veure programa a 
la nostra web)

#DiaMundialdelaDiabetis
14 de novembre 

10:00

10:00

Dia Mundial de la Diabetis

Diumenge
13 de novembre

      Lloc
Aparcament “Les guilloteres”
Bescanó, Girona.

Passejada pel volcà de la Crosa
A càrrec de Lluís Borrell membre de l’Associació 
del Jardí de Plantes Medicinals de Gombrèn i del 
Col·lectiu EIXARCOLAN que ens explicarà l’entorn i 
les plantes silvestres.
Circuit de 4.5 km, una hora de caminada. Apte per 
totes les edats.

El 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis,  
s'il·luminarà de blau la façana de l'Ajuntament de 
Girona i Sarrià de Ter.

Organitzador: ADC Comarques Gironines.
+ Cliqueu aquí per més informació

https://adc.cat/wp-content/uploads/2022/10/Programa-2022.pdf
https://adc.cat/activitat/diabetes-influencers-2022/
https://adc.cat/activitat/caminada-dia-mundial-de-la-diabetes-igualada/
https://adc.cat/activitat/passejada-pel-volca-de-la-crosa/


      Lloc
Delegació Barcelona: 
C/Consell de Cent 143 1-3. 
Barcelona.

"TICs per a la diabetis"
Taller presencial sobre recursos i eines útils per a 
les persones amb diabetis.

Organitzador: ADC Barcelona.
+ Cliqueu aquí per més informació

18:00 

Dilluns
21 de novembre

Enceses de llums blaves als ajuntaments d'arreu de tot el territori català (Barcelona, Lleida, 
Girona, etc.)
*Aquest programa pel Dia Mundial de la Diabetis està subjecte a possibles modificacions, 
així com a l’ampliació d’activitats. 

10:00

Diumenge
13 de novembre

      Lloc
Pàrquing Can Robert
Carrer de les Boixaderes, 33, 
08230 Matadepera, Barcelona

Pujada a La Mola

Inscripció per la nostra web o bé de manera
presencial a les delegacions participants:
Sabadell-Sant Cugat/Terrassa.
Punt i hora de trobada: a les 10:00

Estarem de baixada a les 12:30 h.

Organitzador: ADC Sabadell – Sant Cugat i ADC 
Terrassa.
+ Cliqueu aquí per més informació

Dilluns
14 de novembre

      Lloc
Plaça Miquel Santaló de Girona 
(davant la Clínica Girona)

Punt informatiu a Girona

Hi haurà una carpa informativa on farem controls 
de glucèmia gratuïts a qui ho desitgi i brindarem 
informació de com confeccionar una alimentació 
saludable d'una manera senzilla i fàcil.
Ens trobarem a les 9 h a la Plaça Miquel Santaló.

Sil·luminarà de blau la façana de l'Ajuntament de 
Girona.

Organitzador: ADC Comarques Gironines.
+ Cliqueu aquí per més informació

 de 9 a 14 h

https://adc.cat/activitat/pujada-a-la-mola-2/
https://adc.cat/activitat/carpa-informativa-sobre-diabetis-girona/
https://adc.cat/activitat/barcelona-taller-tics-per-a-la-diabetis/
https://www.facebook.com/ADC.CAT/
https://twitter.com/ADC_CAT
https://www.instagram.com/adc_cat/



