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Dissabte, 15 d'octubre de 2022
De 10h a 14h

"Connectats per la Sang"

VIVER D'EMPRESES - TORTOSA
Av. Nova Estació, 21
43500 Tortosa

Inscripcions:
https://www.inscribirme.com/3aescoladeformaciodelafederaciocatalanadedonantsdesang

* Les persones que no disposin d’Ordinador o Smartphone per poder realitzar la inscripció en línia,
poden posar-se en contacte amb la Dolors o la Fuensanta (Tel. 93 557 35 91 - 972 20 24 94) i elles
s’encarregaran d’anotar les dades i confirmar la inscripció (de 9h a 15h).

https://www.inscribirme.com/3aescoladeformaciodelafederaciocatalanadedonantsdesang
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Descripció:
Esdeveniment formatiu pel foment de la participació, l'aprenentatge i l’agermanament entre
Associacions de Donants d'arreu de Catalunya, la unificació de coneixements i sistemes d’actuació, la
formació 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 actiuExclusiu per a Delegades i Delegats en actiuExclusiu per a Delegades i Delegats en actiu * * *
Per motius d'aforament s'assignaran 3 tallers per cada Associació.Per motius d'aforament s'assignaran 3 tallers per cada Associació.Per motius d'aforament s'assignaran 3 tallers per cada Associació.

Aconsellem que s'escullin tallers diferents. - Si més endavant quedessin places lliures us hoAconsellem que s'escullin tallers diferents. - Si més endavant quedessin places lliures us hoAconsellem que s'escullin tallers diferents. - Si més endavant quedessin places lliures us ho
faríem saber perquè pugueu oferir alguna plaça més als vostres delegats/des.faríem saber perquè pugueu oferir alguna plaça més als vostres delegats/des.faríem saber perquè pugueu oferir alguna plaça més als vostres delegats/des.

CONTINGUT GENERAL:

Tallers teoricopràctics (5)   /   Dinar   /   Visita Cultural

Realització de 5 Tallers simultanis, dels quals cada delegat/da ha d’escollir la temàtica que més li interessi. En acabar, se celebrarà
un dinar de germanor. Posteriorment, durant la tarda, es realitzarà una Visita Guiada Cultural.
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President de l’Associació de Donants de Sang del Baix Ebre, Sr. Francisco Bertomeu
Vicepresident de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Albert Torra
Directora General del Banc de Sang i Teixits, Dra. Anna Millan 

Programa:
10h – Arribada i Acreditació dels / les participants.

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

10,45h – Distribució dels / les alumnes, segons el Taller escollit:  A  -  B  -  C  -  D  -  E
                 (cada taller es durà a terme en una aula específica, coincidint amb la lletra corresponent)

11h – Inici dels Tallers (simultàniament)

12h – Pausa / Cafè (refrigeri i tertúlia distesa entre els / les assistents)
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Alcaldessa de Tortosa, Il·lma. Sra. Meritxell Roigé
President de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars

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

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

13,30h – Clausura de l’Escola, a càrrec de: 

14h – Dinar de Germanor al Restaurant Cap de Ball - 4 Camins de Tortosa 
              Enllaç al mapa:  https://goo.gl/maps/gfmZKvDdVrBT2MHq7

16,30h – 17h – Visita Guiada (Catedral i Centre Històric de Tortosa) - Durada: 1h i 30 min. aprox.
              Punt d'inici de la Visita: ESPAI COTA ZERO (al costat de la Catedral de Sta. Maria de Tortosa) 
              Enllaç al mapa:  https://goo.gl/maps/5n8CRVj3dgaPXQ2J6  -  Rbla. Felip Pedrell, 78 - 43500 Tortosa

https://goo.gl/maps/gfmZKvDdVrBT2MHq7
https://goo.gl/maps/5n8CRVj3dgaPXQ2J6
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Temàtica dels Tallers:
(A) PLASMA. - Què ens cal saber? Per què hem de promoure la donació de plasma? Som autosuficients?

* Amb la Dra. Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i membre de la
Junta Directiva de la FCDS, i l'Elisa Vallejo, promotora del Banc de Sang de les Terres de l’Ebre.

(B) XARXES SOCIALS. - Introducció a les Noves Tecnologies (Whatsapp, Facebook, Instagram, etc.)
amb la visió i l'enfoc d'un donant de sang i/o membre d'una Associació de Donants. - Què puc fer jo per
promoure la donació?

* Amb en Miquel Arias, delineant i president de l'ADS Baix Camp, en Diego López, graduat en Biomedicina, màster
en Genètica, doctorand en Neurociències i membre de la Junta Directiva de ADS Barcelonès Nord, en Pedro Valle,
tècnic en Pròtesi Dental i responsable de la vocalia de XXSS de l'ADS Girona, i la Sílvia López, auxiliar de Farmàcia i
delegada a la Llagosta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. 
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Temàtica dels Tallers:
(C) Web FCDS i Imatge Corporativa. - Petita història de la donació de sang (d'on venim?) - Pla de
Comunicació actual (d'ara endavant, què haurem de fer per promoure la donació en un "futur" proper?).

* Amb l'Assumpta Lleonart, llicenciada en Geografia i Història, Cartògrafa, presidenta de l'ADS Vallès Oriental i
membre de la Junta Directiva de la FCDS, i l'Albert Torra, especialista en Control de Gestió i vicepresident de la
FCDS.

(D) Com adreçar-se a institucions, entitats i escoles en nom de l’Associació de Donants de Sang. - Com
ho podem fer?  Com ho gestionem? Què diem? Com ho diem?

* Amb la Montse Moran, tècnica de gestió al Conselh Generau d'Aran i membre de la Junta Directiva de l'ADS dera
Val d'Aran, i la Núria Navarro, tècnica administrativa de producció i membre de la Junta Directiva de l'ADS Girona. 
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Temàtica dels Tallers:
(E) - ORGANITZACIÓ. - Com podem millorar la gestió interna de les nostres Associacions?
Aprofundirem en temes organitzatius importants en el dia a dia de les Associacions (Propostes
d'Activitat, Actualització de Juntes Directives, Renovació d'Estatuts, Justificació de Despeses, etc.).

* Amb la Fuensanta del Moral, secretària de la FCDS, i la Joana Nieto, responsable de comunicació de la FCDS. 
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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.

Avaluació de l'Escola:
Valoració Final (Formulari / Enquesta de Satisfacció & Diploma d’Aprofitament). 
S'entregaran 10 minuts abans de finalitzar cada Taller.
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Mapa
https://g.page/vivertortosa?share

Viver d'Empreses:

Restaurant Cap de Ball - 4 Camins:

https://goo.gl/maps/gfmZKvDdVrBT2MHq7

https://g.page/vivertortosa?share
https://goo.gl/maps/gfmZKvDdVrBT2MHq7


Informació Covid-19
Mesures i requeriments d'accés 

a la 3a Escola de Formació de la FCDS

La Mascareta FFP2 és opcional -però recomanable- per accedir a l'Escola.
A l'entrada de l'Escola s'establirà un Control de Temperatura opcional. 

Cada Aula disposarà de Gel Hidroalcohòlic.
L'aforament màxim de cada Aula serà de 10 - 15 persones.
L'organització recomana que, durant el matí, els i les assistents s'ensabonin
almenys una vegada les mans.

fcds.cat

https://www.donantsdesang.cat/


Organitzen:

Amb la col·laboració de:

"C"Connectats per la Sang"onnectats per la Sang"


