
 

Més informació a: 

federacio@donantsdesang.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissabte, 24 de Novembre de 2018 

De 10h a 14h 

 

Universitat de Vic (Edifici “Miramarges”) 

C. de la Sagrada Família, 7 – Vic (Osona) 

 

* Inscripcions: 
 

https://www.inscribirme.com/2aescoladeformaciodelafederacioc
atalanadedonantsdesang  

 
(les persones que no disposin d’ordinador o Smartphone per poder realitzar 
la inscripció Online, poden posar-se en contacte amb la Dolors o Fuensanta 
935 573 591 i elles s’encarregaran d’anotar les dades i confirmar la 
inscripció) 
 
 
 
 
 

https://www.inscribirme.com/2aescoladeformaciodelafederaciocatalanadedonantsdesang
https://www.inscribirme.com/2aescoladeformaciodelafederaciocatalanadedonantsdesang


 

 

Descripció: 

Esdeveniment formatiu pel foment de la participació i l’agermanament 

entre Associacions de Donants d'arreu de Catalunya; la unificació de 

coneixements i sistemes d’actuació; l'aprenentatge i l'aprofundiment en 

qüestions bàsiques de procediment organitzatiu -com també en temes 

d’actualitat, relacionats amb la donació de sang i els seus components-. 

* Exclusiu per a Delegades i Delegats en actiu. 

(es recomana que de cada Associació hi hagi, com a mínim, 
un delegat/da a cada Taller; per tal de poder compartir experiències a 

posteriori i intercanviar impressions de les tasques realitzades) 

 

Contingut: 

Tallers teoricopràctics (3) / Dinar / Visita Cultural 

Realització de 3 Tallers simultanis, dels quals cada delegat/da ha d’escollir 

la temàtica que més li interessi. En acabar, se celebrarà un dinar de 

germanor. I posteriorment, durant la tarda, es realitzaran Visites Guiades 

culturals. 

Programa: 

10h – Arribada i Acreditació dels participants 

10,30h – Presentació de l’Escola a càrrec de les següents autoritats: 

 President de l’Associació de Donants de Sang d’Osona, Sr. Ricard Pla 

 Vicepresident de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Albert Torra 

 Director Gerent del Banc de Sang i Teixits, Sr. Enric Argelagués  

10,45h – Distribució dels alumnes, segons el Taller escollit; Aula: A - B - C 

11h – Inici dels Tallers (simultàniament) 

12h – Pausa/Cafè (refrigeri i tertúlia distesa entre els assistents) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12,30h – 2a part / Reincorporació als Tallers 

13,30h – Clausura de l’Escola, a càrrec del 1r. Tinent d’alcalde i regidor 

de Salut de l’Ajuntament de Vic, Sr. Josep Maria Arimany, la directora 

del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials UVIC-UCC, Sra. Marina Geli, i el 

president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars. 

14h – Dinar de Germanor (Restaurant Zèfir) 
Enllaç al mapa: https://goo.gl/maps/h2MRYLCXNqQ2  

 
16,30h – Visites Guiades (Catedral i Centre Històric de Vic) 

Enllaç al mapa: https://goo.gl/maps/nXCvQtZiXG12   
 

Pàrquing del SUCRE 

Enllaç al mapa: https://goo.gl/maps/mugeGqmyS762  
 
 
 

Temàtica dels Tallers: 

(A) Plasma. Què ens cal saber? Som conscients de la necessitat d’aquest 

component? Quin paper hi juguem els delegats i delegades de les 

Associacions de Donants de Sang?      

*Amb el Dr. Jordi Vila, metge del BST Girona) 

 

(B) Anem a l’Escola. Primers passos per acostar-se i iniciar el contacte 

amb qualsevol institució educativa.      

*Enguany parlarem de les “Gotes Viatgeres”, amb la Dra. Tony Castillo (autora del 

projecte i doctora en Humanitats UdL), la Sra. Josefina Esteve (mestra i secretària de 

l’ADS Urgell) i el Sr. Albert Torra (especialista en Control de Gestió UdL i vicepresident 

de la FCDS). 

 
(C) Com ens Organitzem? Interacció i creació de sinergies entre 

l’Associació de Donants i la Federació.        
*Amb la Sra. Joana Nieto (assistent de direcció i responsable de Comunicació FCDS), la 
Sra. Fuensanta del Moral i la Sra. Dolors Vendrell (secretàries de la FCDS). 

 

Materials per als participants: 

Tots els Tallers comptaran amb un petit dossier que s’entregarà als 

assistents (formularis, plantilles, tríptics, informació diversa relacionada 

amb la temàtica a tractar, valoració final...) a l’inici de l’activitat. 

 

 

https://goo.gl/maps/h2MRYLCXNqQ2
https://goo.gl/maps/nXCvQtZiXG12
https://goo.gl/maps/mugeGqmyS762


 

 

 Avaluació de l’Escola: 

Valoració Final (Formulari / Enquesta de Satisfacció / Diploma 

d’Aprofitament), 10 minuts abans d’acabar el Taller. 

 

 

Mapa: 

 

Organitzen: 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 


