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La nostra visió

Més valors
EFICÀCIA COMPROMÍS

L’Associació vol estar sempre en disposició de donar suport en l’àmbit 
de la diabetis,  procurant disposar dels mitjans personals i materials que 
permetin una bona atenció. Oferim qualitat en el servei i garantim una 
atenció centrada en la persona i en les seves necessitats.
Treballem en equip, cooperant tant amb els professionals sanitaris com 
amb les administracions públiques i les entitats privades per garantir el 
suport respecte del col·lectiu i la malaltia.
A l’ADC posem a disposició, entre altres xerrades i tallers divulgatius, 
serveis d’assessorament amb professionals de l’àmbit sanitari i jurídic, la 
creació de programes i campanyes, colònies i campaments...,  per 
millorar les condicions de vida de totes les persones amb diabetis i els 
seus familiars.

L’entitat creada i registrada el 20 de 
novembre de 1992 és una Associació 
sense ànim de lucre, independent de 
l’Administració, de durada indefinida 
i dotada de personalitat jurídica 
pròpia amb plena capacitat per al 
compliment dels seus fins des de 
l’acte fundacional.

Exemplaritat
Ens comprometem a ser una Associació oberta, 
transparent i honesta pel que fa a les nostres 
estructures, polítiques, activitats i objectius.

Fomentem i potenciem la participació i l'acció 
comunitària, perquè els membres s'impliquin en 
els processos i les actuacions de l’Associació, 
incloent com a bona pràctica fer públiques les 
fonts de finançament i fer conèixer a les persones 
associades quines són aquestes i quins 
condicionants tenen o poden tenir.
 -Auditoria de comptes a través d’Agper
 -Segell Web mèdica acreditat
 -Segell Codi ètic tecnologia sanitària Fenin 
 -Avaluació de riscos psicosocials
 -Política de gestió de conflictes  
 -Codi ètic, i molt més! 

Ajudem a la qualitat de vida
de les persones amb diabetis

Utilitzar de forma coordinada tots 
els recursos al nostre abast. 

Servei per a les persones i vers la 
promoció de la salut, tenint clara la 
responsabilitat social de l’associació 
d’acord amb els principis 
fundacionals. 

CONSCIÈNCIA 
SOCIAL

Sensibilitzar la societat, cooperar 
amb les autoritats i les 
organitzacions públiques o privades. 

PARTICIPACIÓ 
I VOLUNTARIAT

L’ADC està oberta i facilita la 
participació i el treball voluntari en el 
disseny i el desenvolupament de les 
activitats; fomentant el diàleg, el 
treball en grup i la col·laboració 
mútua, base de l’associacionisme. 



               formacions a escoles    54

    infants han anat de colònies i campaments
 131

Durant el 2022...
Impacte del nostre traball!

Resultats

Línies d'activitat

2022

 econòmics

Concepte

Els nostres ingressos

campanyes de 
comunicació

persones

de la nostra acció de
sensibilització
i informació

+700.000
beneficiàries

4
exposicions
itinerants

+1000
persones han

+25
reunions amb
institucions
públiques

+10.500
persones ateses

via telefònica,
online o

persencial

+287
persones han 

aprofitat serveis
de suport

+ 54 avantatges en
productes i serveis

Nova revista anual 2022

Atenció en nutrició, psicologia
& educació diabetològica

616 tweets
a Twitter

440 publicacions
a Facebook

163 posts
a Instagram

20% Colònies i campaments

12% Formacions escolars

50% Activitats, tallers i congressos

12% Assesorament

6% Material educatiu

      55%

     13%

     29%

     3%

100%

Quota de socis

Subvencions i donacions 

Promocions, patrocinadors

i col·laboracions

Altres

Total ingressos

162.841,05

38.347,06

86.941,66

  9.718,84

297.848,61

Compres i altres aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació

Total despeses

     3%

     56%

      41%

100%

  7.107,57

158.678,71

116.880,66

282.666,94

estat als
nostres tallers

55% Socis 

29% Promocions i patrocini
3% Altres

13% Subvencions i donacions


