
DIA MUNDIAL DE LA 

14 DE NOVEMBRE DE 2018
DIABETIS

Grup Impulsor Activitats Dies Mundials Igualada 

Organitza: Agència de Salut Pública de Catalunya 
Ajuntament d’Igualada
Consorci Sanitari de l’Anoia
Consorci Sociosanitari d’Igualada
Fundació Sanitària Sant Josep
Institut Català de la Salut

El grup GIA (Grup Impulsor dels dies Mundials Igualada) hem preparat, per a aquests propers dies i al 
voltant del DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS, un seguit d’activitats que esperem que sigui d’interès. 

PARTICIPA i CONVIDA A PARTICIPAR A LA TEVA FAMÍLIA I AMICS!

Al CAP Igualada Nord es farà una sessió el dimecres 14/11/18 (10-11h.) per als pacients amb el títol “10 MITES 
SOBRE LA DIABETIS I COM FER UN BON ÚS DEL MATERIAL DIABÈTIC. 

Es passarà, per la pantalla de TV del vestíbul missatges “MITES DE LA DIABETIS” i hi haurà un mural en relació amb 
aquesta malaltia. 

S’enviarà un SMS als usuaris afectats sobre consells odontològics. 

Farem difusió també a través de les nostres xarxes socials, sobre les activitats i consells. 

Organitzat per l’adc (Associació de Diabetis de Catalunya Delegació Anoia) es durà a terme un seguit 
d’activitats el dissabte dia 17/11/18 de 9 a 13h. a l’Espai Cívic Centre d’Igualada (c/Trinitat 12) 
	 •	9	h.	Presentació	de	la	Jornada	i	dels	diversos	tallers	simultanis
	 •	9.15	h.	Sessió	de	Zumba	a	l’exterior	del	centre
	 •	9.15	h.	Xerrada:	Exercici	saludable	pel	teu	dia	a	dia
	 •	10	h.	Xerrada:	Alimentació	Nadalenca	i	Festiva
	 •	11	h.	Descans-cafè
	 •	11.30.	Xerrada:	Noves	tecnologies
	 •	11.30	h.	Ioga	a	la	cadira
	 •	12.15	h.	Xerrada:	Vivències	amb	la	diabetis
	 •	12.15	h.	Ioga
	 •	13.	h.	Cloenda	de	la	jornada

A la Fundació Sanitària Sant Josep, el dia 16/11/18 es farà un concert per als usuaris en commemoració del Dia 
Mundial de la Diabetis. i per dinar, es farà un postre adaptat sense sucre. 

Del 12 al 19 de novembre, a la recepció del centre, es presentarà la “Guia clínica d’atenció integral sociosanitària en 
diabetis”.

El 21/11/18 es farà una xerrada per als usuaris i professionals de la Fundació per part de l’adc.

El	dia	14/11/18,	els	centres	que	fan	dinar	per	als	usuaris,	adaptaran	les	postres	aptes	per	a	diabètics	(Hospital	
d’Igualada,	Fundació	Sanitària	Sant	Josep	i	Consorci	Sociosanitari	d’Igualada)

En gairebé tots els centres tindran taules amb informació relacionada i murals. Es disposaran també enquestes 
perquè	els	usuaris	puguin	deixar	escrit	què	els	interessa	saber	sobre	la	malaltia.	

El dia 14 de novembre, al vespre, s’il·luminarà la xemeneia de CAL FONT per commemorar aquest dia!

12/11/18	Píndola	a	Ràdio	Igualada.	9h.	aproximadament	(103.2	FM)	a	càrrec	de	l’ADC

El 13/11/18 hi haurà una xerrada dirigida als professionals al Consorci Sociosanitari d’Igualada


