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L’ADC, les seves delegacions i la junta 

Delegacions 

Rubèn Celada
Vicepresidència

César García
Tresoreria

Maria Tatché
Secretaria

Francesc Fernàndez
Presidència

L’ADC té 13 delegacions:


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 Penedès, Osona.



Els càrrecs actuals de la junta són:

https://adc.cat/nosaltres/associacio-diabetis-catalunya/
https://adc.cat/nosaltres/delegacions/
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Què fa l’ADC?
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 o sòcia.



Les diferents delegacions programen acompanyaments, 

cursos de formació, cicles de xerrades i conferències per a 

persones amb diabetis. Alhora, s'organitzen activitats de tota 

mena com poden ser tallers de cuina, participació en fires 

d'entitats i de salut, organització de tallers de diferents 

temàtiques, revisions de contingut, sortides, trobades de 

famílies, espais d'escolta psicològica, etc.

https://adc.cat/que-fem/
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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 què 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 6-12 anys, de 13-14 i de 


15 a 17 anys, respectivament. 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 grup de WhatsApp de joves amb diabetis, adults amb diabetis i 

grups de famílies d'infants amb diabetis.


• Molts descomptes en productes i serveis (a la pàgina web Diabetika, 

entre d'altres), i el Carnet de soci, amb el qual disposa de descomptes 

en alguns serveis (gasolineres, cine, excursions per Catalunya, etc.).

https://adc.cat/que-fem/


06 (28)Activitats ADC 2022

https://adc.cat/activitats/
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 Expo glucòmetres a 

Girona, Lleida i Terrassa

Del gener 2022 a l’octubre de 2022. 

Entrada lliure i gratuïta. El 
material té caràcter itinerant i 
podrà ser sol·licitat per 
qualsevol ens municipal.

 Diu la teva! trobada virtual 

entre famílies de nens amb dt1

1a sessió: Dj 3 de febrer a les 18:30h. 


2a sessió: Dj 3 de març a les 18:30h.


3a sessió: Dj 12 de maig a les 18:30h. 


4a sessió: Dj 28 de setembre a les 18:30h. 


Moderat per l'equip de l'ADC Central: 


Andrea de la Torre, dietista-nutricionista 

experta en diabetis i Sandra Canudas 

Gerent d'ADC i psicoterapeuta.

Espai per veure'ns i poder 
compartir experiències, 
vivències i també angoixes. 



El Ioga Terapèutic en concret 
és una pràctica adaptada a les 
necessitats i condicions 
físiques del participant, capaç 
d’alleujar el dolor i el sofriment 
que ocasionen patologies com 
els mals d’esquena...

 Taller Nutrició i conductes 

de risc a les xarxes socials

Dimarts 22 de març a les 19:30 h

Trastorns alimentaris en la 
diabetis. Xerrada presencial a 
Lleida. Ponent: Cristian Didier 
Hernández. Doctor en 
metabolisme i nutrició i 
director de Disanta Nutrició.

 Sexe, drogues, alcohol

 i diabetis

Dm 15 de febrer a les 17.30 h

Xerrada participativa online 
sobre els efectes del consum 
de l'alcohol i de les drogues en 
la diabetis i aspectes a tenir en 
compte a l’hora de tenir 
relacions sexuals. 

Tot allò que vols saber i no 
t’has atrevit a preguntar.

 Webinar: Calculem i posem 

ordre als hidrats de carboni

Dim 23 de febrer a les 19h


Organitza: ADC Comarques Gironines,


a càrrec de Paula Bernabeu i Martínez. 

Dietista-Nutricionista i Infermera. Màster 

en atenció a les persones amb Diabetis.

 Diu la teva! Trobada 

presencial per adults amb 

diabetis tipus 1, tipus 2 o LADA

1a sessió: Dim 16 de març a les 18:00h. 


2a sessió: Dim 11 de maig a les 18:00h. 


3a sessió: Dim 15 de setembre a les 18:00h. 


4a sessió: Dim 15 d’octubre a les 18:00h. 


A ADC Serveis Centrals 

Espai per veure'ns i poder 
compartir experiències, 
vivències i també angoixes. 
Moderat per l'equip de l'ADC: 
Andrea de la Torre, dietista-
nutricionista experta en 
diabetis i Sandra Canudas, 
gerent d'ADC i psicoterapeuta.

 Taller de ioga terapèutic 

amb Roger Masdeu 

19 i 26 de març a les 10:00 h


A Terrassa i Sabadell, xerrada de 30’ al 

començament del taller per parlar del 

Ioga, les seves modalitats i quins són els 

beneficis d’aquesta pràctica. 

https://adc.cat/activitat/taller-de-ioga-terapeutic-amb-roger-masdeu-sabadell/
https://adc.cat/activitat/xerrada-presencial-a-lleida/
https://adc.cat/activitat/taller-de-ioga-terapeutic-amb-roger-masdeu-terrassa/
https://adc.cat/activitat/diu-la-teva-1a-trobada-presencial-per-adults-amb-diabetis-tipus-1-tipus-2-o-lada/
https://adc.cat/activitat/sexe-drogues-alcohol-i-diabetis/
https://adc.cat/activitat/webinar-calculem-i-posem-ordre-als-hidrats-de-carboni/
https://adc.cat/activitat/trobada-virtual-entre-families-de-nens-amb-dt1/
https://adc.cat/activitat/expo-glucometres-a-girona/
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 L’assistència dels ciutadans 

amb DM a comarques gironines

Dimecres 30 de març a les 19 h


Organitza: ADC Comarques Gironines


A càrrec de la Dra. Mercè Fernàndez-

Balsells i el Dr. Wifredo Ricart, caps 

clínics de la UDENTG i responsables del 

programa de DM1.

En aquesta xerrada farem un 
repàs a l’activitat de la 
UDENTG (la Unitat de Diabetis, 
Endocrinologia i Nutrició 
Territorial de Girona), una 
unitat amb més de 20 anys de 
trajectòria que ha esdevingut 
un model d’èxit.

 Taller d’autoconeixement: 

Ser feliç i no només estar-ho

Dissabte 14 de maig de 10:00 a 14:00 h

En aquest taller es van aprendre 
eines de desenvolupament 
personal per tractar-nos bé, 
connectar amb nosaltres 
mateixos, les nostres afeccions 

i dependències emocionals 

i millorar l’autoconeixement, 
autoestima i mapes relacionals.

 Assemblea general ordinària.

Dissabte 28 de maig a les 10 hores


A ADC Serveis Centrals 

 Ruta i Ioga

29 maig de 10:00 a 13:30


Organitza: ADC Girona


Ioga a càrrec d’Anna Casas

Circuit circular de 4.7 km una 
hora de caminada i ioga per a 
tota la família. 

 Colònies de Primavera

Del 9 al 13 d’abril


Edat dels infants: de 6 a 12 anys

A les colònies de primavera 

de l’ADC poden participar 
infants amb diabetis nascuts 
entre el 2010 i 2016, ambdós 
inclosos, i germans, cosins o 
amics de l’infant amb diabetis 
(amb el preu corresponent).

 Concurs d’ADC de punts de 

llibre per Sant Jordi.

23 d’abril. Diada Sant Jordi


A ADC Serveis Centrals 

Amb motiu de la diada de Sant 
Jordi, l’Associació de Diabetis 
de Catalunya obre un concurs 
per premiar els millors punts 
de llibre. A l’ADC vàrem 
premiar per aquest 23 d’abril, 
els millors punts per la seva 
creativitat, estil o originalitat. 

 Webinar: Hipoglucèmies, 

maneig i productes que podem 

trobar al mercat.

Dimecres 27 d’abril a les 19 h


A càrrec de Paula Bernabeu i Martínez. 

Dietista-Nutricionista i Infermera. Màster 

en atenció a les persones amb Diabetis.

 Taller: Lectura d’etiquetes, 

comptatge de racions, nous 

aliments i variació glucèmica

Dimarts 5 de maig a les 18 h


Organitza: ADC Delegació Lleida


A càrrec de Cristian Didier Hernández. 

Doctor en metabolisme i nutrició i 

director de Disanta Nutrició.

 Webinar: Esport i Diabetis

Dimarts 10 de maig a les 18 h


Xerrada participativa online d’esport i DM 


a càrrec de Sílvia Serrat, exjugadora 

professional de bàsquet i creadora del 

blog www.vidaenraciones.com, graduada 

en ciències de la salut i nutrició a la 

University of South Florida.

https://adc.cat/activitat/taller-dautoconeixement/
https://adc.cat/activitat/assemblea-general-ordinaria/
https://adc.cat/activitat/ruta-i-ioga/
https://adc.cat/activitat/xerrada-presencial-de-nutricio-lleida/
https://adc.cat/activitat/webinar-esport-i-diabetis/
https://adc.cat/que-fem/colonies-i-campaments/
https://adc.cat/activitat/webinar-hipoglucemies-maneig-i-productes-que-podem-trobar-al-mercat/
https://adc.cat/actualitat/concurs-dadc-de-punts-de-llibre-per-sant-jordi/
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Xerrada de nutrició a Lleida

Expo glucòmetres a Lleida

Xerrada “Control de la glucèmia 
en les persones grans” Barcelona

Xerrada “Formació d’acompanyants 
a Girona”
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Visita Hospital Clinic

Ruta a Girona

Ioga a Girona Visita Idibaps

Visita Idibaps Visita Idibaps

Xerrada a Girona
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 Visita a les instal·lacions 


de l’IDIBAPS: Quina recerca es fa 


actualment en diabetis?

Dijous 2 de juny i 27 d ‘octubre.


Al laboratori Dra. Novials, Hospital Clinic

L’ADC va convidar als seus 
socis/es a l’IDIBAPS-Hospital 
Clínic. Una visita de 1,5 hores 
aprox. amb una explicació de 
la recerca que es fa principal 
en diabetis (DM2).

 Sistema de nansa tancada 

control iQ.

16 juny de 18:30 a 19:30


A càrrec de Dr. David Subías Andújar. 

Metge especialista en endocrinologia i 

nutrició. Hospital Universitari Parc Taulí

Que és un sistema de dosificació 
automàtica d’insulina (o de nansa 
tancada). Fonaments, control i 
beneficis de l’ús sistemes.

 Xerrada: Control de glucèmia 

i hipoglucèmia en persones grans.

19 de setembre de 18:00 a 19:30


A càrrec de Dr. Daniel Figuerola 

Endocrinòleg, Fundació Rossend 

Carrasco i Formiguera; i Sra. Glòria 

Arbonés Farmacèutica. 

Vivència de 67 anys amb 
insulinoteràpia.

 Webinar: Com ajudar en 

diabetis; emocions i límits

28 de setembre de 19:00 a 20:00

Destinat a persones amb 
diabetis i obert a tothom.

 Taller i xerrada: Regles d’or 

sobre tècniques d’Injecció

Taller: 20 d’octubre


Xerrada presencial: 25 d’octubre


Resoldre preguntes com: Com sé que estic 

injectant en el lloc adequat? Quines zones 

són les més adequades? Per què necessito 

rotar dins de la zona i com he de rotar? 


Què són les lipodistròfies? 


Quina longitud d’agulla he de triar?


Per què necessito rotar dins de la zona i 

com he de rotar? Què són les lipodistròfies? 

Quina longitud d’agulla he de triar?

Taller i xerrada per a resoldre 
dubtes i molt més.

 Xerrada: Nutrició a Terrassa

27 octubre 2022 a les 18 h


A càrrec de Paula Bernabeu i Martínez. 

Dietista-Nutricionista i Infermera. Màster 

en atenció a les persones amb Diabetis.

Hipoglucèmies, maneig i productes 
que podem trobar al mercat.

 Colònies d’estiu

Del 2 al 9 de Juliol


Edat dels infants: de 6 a 12 anys

A les Colònies d’estiu de 

l’ADC poden participar infants 
amb diabetis de 6 a 12 anys, 

i germans, cosins o amics de 
l’infant amb diabetis (amb el 
seu preu corresponent).

 Campaments d’Estiu

Campaments 1 


Del 10 al 17 de juliol


Edat dels i de les joves: de 12 a 14 anys


Campaments 2


Del 17 al 24 de juliol


Edat dels i de les joves: de 14 a 17 anys

Als Campaments d’estiu de 
l’ADC poden participar joves 
amb diabetis de 12 a 17 anys, 

i germans, cosins o amics del 
jove amb diabetis (amb el seu 
preu corresponent).

https://adc.cat/activitat/control-de-la-glucemia-i-la-hipoglucemia-de-les-persones-grans/
https://adc.cat/activitat/webinar-com-ajudar-en-diabetis-emocions-i-limits/
https://adc.cat/activitat/barcelona-taller-agulles/
https://adc.cat/activitat/xerrada-nutricio-a-terrassa/
https://adc.cat/activitat/visita-a-idibaps/
https://adc.cat/activitat/sistema-de-nansa-tancada-control-iq/
https://adc.cat/que-fem/colonies-i-campaments/


Voluntari Sr. Silvestre al CAP de 
Montblanc Dia Mundial de la Diabetis

Xerrada a Barcelona

Dr. Figuerola a la Xerrada de Barcelona

Lectura de racions Sr. Hernandez 
a Lleida

Caminada del Dia Mundial 

de la Diabetis (Igualada)
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 Diabetes Influencers 2022.

5 novembre de 10:00 a 14:00 h


Influencers convidats:


Sra. Leticia Caliz | Infermera referent en 

Diabetis al CAP Casanova/Roselló.


Sra. Mercè Figueres | @Diabetesvintage. 

Paracaigudista amb diabetis.


Sra. Gemma Peralta | Psicòloga a Clínica 

Ment Barcelona.


Sra. Marta Ros | Nutricionista i tecnòloga 

dels aliments. Mestre a la UOC.

Jornada on persones vinculades 
al món de la diabetis ens 
parlaran de les seves 
experiències i de tot el que 
aprèn al voltant de la diabetis.

️  Caminada pel Dia Mundial 

de la Diabetis 

12 novembre 2022 a les 11 hores


Organitza: ADC Anoia 

 Carpa informativa sobre 

diabetis en Girona

Dimecres de 14 novembre 09:00 - 14:00


Organitza: ADC Comarques gironina

Carpa informativa sobre com 
confeccionar una alimentació 
saludable d’una manera 
senzilla i fàcil. Controls de 
glicèmia gratuïts i s’il·luminarà 
de blau la façana de 
l’Ajuntament de Girona. 

 MD a Hospitalet! 

Dimecres de 14 novembre


Organitza: ADC Hospitalet


Al Centre Comercial La Farga


l’Hospitalet de Llobregat

Taula informativa on brindarem 
informació sobre la diabetis i 
sobre la nostra associació.

 Conferència: Empoderem 

els pacients amb diabetis

Divendres 02 de desembre 2022


Organitza: ADC Anoia


A l’ Espai Cívic Nord a Igualada.

Eines personals i recursos de 
l’Anoia per facilitar el benestar.

 Webinar: Preparem les festes! 

Que posarem a taula?

Dimecres 14 de desembre 2022 


Online


A càrrec de Paula Bernabeu i Martínez. 

Dietista-Nutricionista i Infermera. Màster 

en atenció a les persones amb Diabetis.

️  Passejada pel volcà 

de la Crosa

13 de novembre 2022 a les 10 hores


Organitza: ADC Anoia - Igualada

️  Pujada a la Mola

13 de novembre 2022 a les 10 hores


Organitza: ADC Terrassa

 Taller: TICs per a la diabetis

21 de novembre 2022 a les 18 hores


Organitza: ADC Barcelona

“La informació és poder” Taller 
sobre recursos i eines útils per 
a les persones amb diabetis.

https://adc.cat/activitat/conferencia-empoderem-els-pacients-amb-diabetis/
https://adc.cat/activitat/webinar-preparem-les-festes-que-posarem-a-taula/
https://adc.cat/activitat/barcelona-taller-tics-per-a-la-diabetis/
https://adc.cat/activitat/dmd-hospitalet/
https://adc.cat/activitat/carpa-informativa-sobre-diabetis-girona/
https://adc.cat/activitat/pujada-a-la-mola-2/
https://adc.cat/activitat/caminada-dia-mundial-de-la-diabetes-igualada/
https://adc.cat/activitat/passejada-pel-volca-de-la-crosa/
https://adc.cat/activitat/diabetes-influencers-2022/


Dia Mundial de la Diabetis (Lleida)

Dia Mundial de la Diabetis (Lleida) Visita Hospital Clinic Pujada a la Mola (Terrassa-Sabadell)

Dia Mundial de la Diabetis (Lleida)

Dia Mundial de la Diabetis (Girona)

Dia Mundial de la Diabetis (Girona)
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Dia Mundial de la Diabetis

Dia Mundial de la Diabetis (Lleida) Visita Hospital Clinic Dia Mundial de la Diabetis

Dia Mundial de la Diabetis (Lleida) Dia Mundial de la Diabetis

Dia Mundial de la Diabetis
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 Aspectes Claus per la ruta 

assistencial de Diabetis tipus 2 

Dimarts 29 de març


Organitza: Esade Creapolis

Jornada d'Innovació 

en Salut 2022. 

 XIII Congrés Internacional

sobre Dieta Mediterrània

Dimecres 6 i dijous 7 d’abril

Assistència a la fira Alimentaria 
Barcelona #Alimentaria2022 

 Diabetes Experience Day

Dissabte 21 de maig

L’ADC ha estat present al 
Diabetes Experience Day 
realitzat a Alacant. Ens hem 
pogut retrobar per escoltar 
noves ponències i nous 
continguts.

 1er Congrés RedGDPS 

Dijous 10 i divendres 11 de novembre

Participació del nostre 
president a la ponència de 
“Com prevenir la diabetis a la 
comunitat”, a Barcelona.

 XV Jornada PAAS 2022 

Salut i joves: Parlem-ne

Divendres 25 de novembre

Reflexions i estratègies 
comunicatives. Divendres 25 
de novembre 2022 al Col·legi 
Oficial d’Infermeres i infermers 
de Barcelona

Diabetes Experience Day

Trobada a Lleida

Voluntaris Hospitalet LL
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Consultori de diabetis

i esport per Zoom
Espai on compartir experiències, 
ajudant i guiant a les famílies a 
fer esport, amb i per la diabetis.
Per Sílvia Serrat, exjugadora professional de bàsquet i 
creadora del blog www.vidaenraciones.com, graduada en 
ciències de la salut i nutrició a la University of South Florida.

Nova delegació virtual
Delegació que permet tots els 
avantatges de la resta de delegacions 
amb la única diferència que l’atenció 
personalitzada és virtual. 
Aquesta elecció de registre no és compatible si ja estàs 
registrat a una delegació territorial física.

Seguiment de queixes
Amb l'objectiu de millorar dia a 
dia i poder oferir el millor servei, 
l'ADC posa a disposició diferents 
eines per tal de fer reclamacions.
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Ja es pot consultar les línies 
estratègiques de l’associació 
realitzades pels pròxims 5 anys.

Procés dinàmic que compta amb un mecanisme de 
seguiment i treballa a partir de la definició de prioritats 

en cada moment.

Pla estratègic 

2021-2025 de l’ADC

Nova delegació a 

Conca de Barberà 

i Alt camp
Un voluntari prestarà els serveis 
d’atenció al pacient i organitzarà 
activitats en aquella zona.

Eines i indicadors

d’avaluació

 Realització d’eines per saber 

el nivell de compliment efectiu dels 
fins estatutaris i els indicadors 
d’avaluació dels fins estatutaris i les 
línies estratègiques expressades.

Recull de dades
Realització d’un document 
d’eines de quantificació dels 
resultats obtinguts amb la 
realització de les activitats.
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 Consell Assessor

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 en el 
departament de salut 
garanteix els drets dels 
pacients a una informació 
completa, adequada 
comprensible i de fàcil accés 
sobre la salut.

 6è Congrés de FEDE 

“Proponiendo el presente 

y trabajando a futuro”

Dissabte 16 d’octubre


A Madrid

L'Associació de Diabetis de 
Catalunya va ser present al 

VI Congrés Nacional de la 
Federació Espanyola de 
Diabetis (FEDE).

 Participació en el concurs 

de subministraments 

i material diabetològic ICS

 Col·laboració Jornada 


d'Innovació en 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.

 ADC i Amnistia Internacional 


Catalunya

Col·laboració amb una 
entrevista a un pacient 
tractant la importància de 
l'Atenció Primària a Catalunya.

Organs de 

participació
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Imatge i comunicació

Campanyes Publicacions
Online i offline

Gestions internes
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 “Fake news i diabetis: 

combatem la desinformació”

Campanya 1

L'objectiu principal d'aquesta 
campanya impulsada per 
l'ADC, és la lluita contra la 
desinformació per mitjà de 
l'avaluació crítica dels 
continguts presents en els 
mitjans de comunicació, amb 
la finalitat de millorar la 
qualitat de la informació al 
voltant de la diabetis.

 Servei d’infermeria d’un CAP: 

Des de l’ADC volem saber!

Campanya 2

Treballes al servei d’infermeria 
d’un CAP? Ets coneixedor/a de 
les tasques de suport que des 
del Dept. D'Educació 
Generalitat de Catalunya us 
demanen de fer a l’escola 

 Una agulla, una sola punxada

Campanya 6

Campanya per promoure l’ús 

d’una agulla a cada punxada.

 Diabetis Lada

Campanya 7

Campanya d’identificació 

dels possibles casos de 
diabetis LADA.

 Dia Mundial de la diabetis

Campanya 8

Per difondre i conscienciar 
sobre la diabetis en el seu dia 
mundial 14/11.

respecte els i les alumnes amb 
situacions complexes de salut, 
com la diabetis? Deixa un 
comentari al respecte sobre 
aquest tema!

 7 Consells sobre la cura 

dels teus peus

Campanya 3

Vàrem oferir a les xarxes socials 
consells pels peus del pacient 
amb diabetis com:

-Evita caminar descalç.

-Revisa els teus peus cada dia.

-Utilitza mitjons i mitges de 
fibres naturals i sense costures 
ni doblecs.

-Millor llimar les ungles que 
tallar-les i sempre rectes.

-Abans de posar-te les sabates 
comprova que no hi ha res que 
et pugui provocar una lesió.

-No utilitzis fàrmacs si no tens la 
prescripció del podòleg/a o del 
metge o metgessa. Tampoc facis 
ús de callicides, sals per a banys 
de peus ni aigua oxigenada.

-Compra les sabates a la tarda, 
quan els peus estan més inflats.

 Promovent la prevenció en 

diabetis amb FGCC

Campanya 4

A l'ADC, ens podies trobar als 
vagons dels FGC Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
promovent la prevenció en diabetis.

 10 coses que et passen 

quan tens diabetis

Campanya 5

Campanya a les xarxes socials.



Visita Hospital Clinic Dia Mundial de la Diabetis
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 Nova xarxa social: 

Pinterest a l’ADC

Publicació online

Xarxa social visual que resulta 
ser una eina, de descobriment 
visual, que pots fer servir per 
trobar el material realitzat per 
l'associació.

 Publicació del 2n número de 

la revista Paraules que curen

Publicació offline i online

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.

  Elaboració d’una Guia 

de diabetis i esport: guia 

pràctica per a professionals 

de l'esport i els entrenadors

Publicació online

Guia pràctica per a professionals 
de l’esport: entrenadors, 
professors/es d'educació física i 
monitors/es de temps lliure. 
També a totes aquelles persones 
vinculades amb l'esport i la

recreació que estiguin 
interessades a conèixer els 
efectes de l’activitat física en 
persones amb diabetis.

 Funcionament intern

Trobades internes i estratègies online

Les directrius amb les que hem 
treballat han sigut:

• 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.

• 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, You 
tube, 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.

 1r Protocol d’assetjament 

sexual a l’ADC

Protocol intern

Realitzat per materialitzar els 
diferents valors i principis que ens 
defineixen amb l’objectiu 
d’aconseguir un entorn segur i 
respectuós per a totes les 
persones que en formen part.



Visita Hospital Clinic Volum 2
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 Still&Peu

Col·laboració 1

Empresa dedicada a calçats 
per a peus amples i delicats.

 Gadevica

Col·laboració 2

Empresa de mascaretes: 

“Som una jove empresa amb 
capital social 100% espanyol, 
que s’ha especialitzat en la 
fabricació de mascaretes FFP2.”

 Silicode SOS Emergència

Col·laboració 3

Polsera que ens permet crear 
un perfil amb tota la 
informació que considerem 
rellevant: identificació, dades 
mèdiques, medicaments que 
prens, grup sanguini, etc. a més 
dels telèfons dels familiars per 
a localitzar-los.

 JDRF UK

Col·laboració 4

Ens hem reunit amb la Sra. Karen 
Addington, Chief Executive de 
JDRF UK per col·laborar 
mútuament amb temes de 
diabetis.

 Campings de Catalunya

Col·laboració 5

Descomptes especials per als 
nostres socis.

 Beyond Type 1

Col·laboració 6

Trobada per comentar aspectes 
sobre el correcte tractament 
mediàtic de la diabetis.

Visita de Karen Addington (JDRF UK) Dia Mundial de la Diabetis



Gràcies!
Web

adc.cat

Seu a Barcelona 

Carrer Consell de
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93 451 34 06
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adc@adc.cat




