
 

Data:  21 d’Octubre de 2017 

La Federació Catalana de Donants de Sang us convida a 
participar a la 1a Escola de Formació:  

 
“Els valors de la Donació de Sang” 

 

Alguns dels principals objectius i finalitats de l’Escola són: 

 
Foment de la participació i l’agermanament entre Associacions de 
Donants, unificació de coneixements i sistemes d’actuació, 

formació i aprofundiment en qüestions bàsiques de procediment 

organitzatiu -com també en temes d’actualitat, relacionats amb la 
donació de sang i els seus components-. 
 

 

 

Inscripcions: 

  Si ets delegat/da, membre d'una Associaci· de Donants de Sang,   
envia un e-mail a:                     federacio@donantsdesang.cat 
 
 

(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) 

 

 

Persones destinatàries: 

Delegats/des de totes les Associacions de Donants de Sang de 

Catalunya.  

 

 

 

 

 

  

 

LLOC: 

“ESCOLA MACIÀ-

COMPANYS”  

 

Av. d'Agustí Ros, 3 
25310 Agramunt 

 
 

 

(Modalitat: Presencial)                            Data límit d’inscripcions:  16/10/2017 
 

 

Ganes, 

Temps, 

Experiència 

 

 

A quin taller 

t’inscriuràs? 

 

(A) Plasma 

 

(B) Anem a 

l’Escola 

 

(C) Com ens 

organitzem? 



1a ESCOLA DE FORMACIÓ 
FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG 

 
 

1.1. Títol:  Els valors de la donació de sang 

 
1.2. Persones destinatàries:  

 

Delegats/des de totes les Associacions de Donants de Sang de Catalunya (data límit 
d’inscripcions: 16/10/2017) 

 
1.3. Objectius:  

 
Foment de la participació i l’agermanament entre Associacions de Donants, unificació de 
coneixements i sistemes d’actuació, formació i aprofundiment en qüestions bàsiques de 
procediment organitzatiu -com també en temes d’actualitat, relacionats amb la donació de 
sang i els seus components-. 

 
1.4. Contingut / Estratègia formativa:  

 
Tallers teoricopràctics (3) / Dinar / Visita Cultural 
Realització de 3 Tallers simultanis, dels quals cada alumne ha d’escollir la temàtica que més 
li interessi. – De cada Associació, l’ideal seria que els assistents s’inscriguessin en Tallers 
diferents (per poder participar en tots ells i disposar així de tota la informació que s’hi 
comenti). 

 
1.4.1. Programa del curs:  

 
10h – Arribada i acreditació dels participants 
 
10,30h – Presentació de l’Escola a càrrec de les següents autoritats: 
 
  -Regidora de Salut, Sra. Sílvia Fernàndez i Tarragona 
  -Delegada de l’ADS Urgell, Sra. Josefina Esteve i Granje 
  -Director territorial del Banc de Sang i Teixits (Lleida), Sr. Juan Manuel   
                              Sánchez Villegas 
  -Alcalde d’Agramunt, l’Il·lm. Sr. Bernat Solé i Barril 
 
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 la Jornada, a càrrec del president de la Federació Catalana de 

Donants de Sang, Sr. Marc Ibars i Badia. 

 
14h – Dinar de Germanor (Hotel Blanc i Negre) 
16,30h – Visites Guiades (Refugi Antiaeri i Museu de la Xocolata a la Pedra) 



 
 
1.4.2. Temàtica dels Tallers:  

 

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

Quin paper hi juguem els delegats/des de les Associacions?  

 

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

institució educativa.  

 

(C) -Com ens organitzem? Interacció i creació de sinèrgies entre l’Associació de Donants 

i la Federació. 

 

1.4.3. Materials per als participants:  
 
Tots els Tallers comptaran amb material (paper) que s’entregarà als assistents 
(formularis, plantilles, tríptics, informació diversa relacionada amb la temàtica a tractar) 

 
 
2. Avaluació de l’activitat: 

 
Valoració Final (formulari/enquesta de satisfacció/entrega de diploma participatiu) 

 
 

 
 
 

Data de realització:  Dissabte, 21/10/2017 
 

Lloc de realització:  AGRAMUNT (Escola Macià-Companys) 

 
Dinar:  Hotel Blanc i Negre – Agramunt (https://ca-es.facebook.com/blancinegre2)  
(inclòs a la inscripció) 
 
 
* Visites Guiades:   
 

Refugi Antiaeri de l’Església de Santa Maria d’Agramunt: 
 
http://www.guerracivil.cat/ESPAIS/Refugi%20-%20Agramunt.htm 
 
 
Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt, on coneixerem la història 
del Torró i la Xocolata d’Agramunt:  
 
http://www.vicens.com  
 
 

https://ca-es.facebook.com/blancinegre2
http://www.guerracivil.cat/ESPAIS/Refugi%20-%20Agramunt.htm
http://www.vicens.com/


Mapa “Escola Macià-Companys” 
 
https://www.google.cat/maps/place/CEIP+Maci%C3%A0+Companys/@41.7854952,1.0971363
,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a684e32ce46b77:0x4677c733ab20ec37!8m2!3d41.785

4952!4d1.099325 

 
 
 
 

Mapa “Hotel Blanc i Negre” 
 
https://www.google.cat/maps/place/Blanc+i+Negre+2/@41.7811759,1.1083474,17z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a684e4bab22697:0x3e14885021615695!8m2!3d41.7811759!4d1.11

05361?shorturl=1 
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