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DADES DE L’ENTITAT 

 
a. Denominació: Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya 

 
b. Domicili social:  C/ Mare de Deu de Bellvitge, 20 (despatx 7) 

                                                         08907- L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

c. Telèfon:  93.263.56.84 
 

d. Direcció de correu electrònic: athc@ath.cat 
 

e. Règim Jurídic: Associació 
 

f. Registre d’Associacions: Inscrita en el Registre General de Dret i Entitats 
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) amb el 
número 16391 

 
g. C.I.F: G61003273 

 

CONSTITUCIÓ 

El Club de Trasplantats Hepàtics de Catalunya va nèixer en l’any 1986 quan un grup de 
trasplantats hepàtics es trobaven a les Consultes Externes de l’Hospital de Bellvitge, tot esperant 
els controls de les proves i compartint sentiments, il.lusions i experiències en un intercanvi 
espontani després del trasplantament. 

Posteriorment, en l’any 1994, es crea formalment l’Associació, en un àmbit purament local i que 
es renova i agafa empenta en l’any 2004 amb la vocació d’aixoplugar als trasplantats de 
qualsevol hospital de Catalunya, i des de l’any 2013 passa a anomenar-se Associació de 
Trasplantats Hepàtics de Catalunya (ATHC) i des del 2016 reconeguda com Entitat Declarada 
d’Entitat Pública. 

 

FINALITAT 

 Donar suport i acompanyament a tots els malalts trasplantats hepàtics, en totes 
les fases de la malaltia, així com a llurs famílies, a través de les accions i serveis 
que l’associació posa a la seva disposició. 

 Implicar-se en la conscienciació social i en la promoció de la donació d’òrgans i 
teixits, així col.laborar en les activitats i campanyes de l’OCATT (Organització 
Catalana de Trasplantaments) 

 Aportar la veu dels trasplantats i malalts hepàtics davant les Administracions, 
relacionant-se i cooperant amb altres associacions de pacients del nostre àmbit. 

 
 

 



OBJECTIUS 

 Donar suport i acollida a tota persona malalta de malaltia hepàtica o en espera 
de trasplantament: 

o Informació sobre la malaltia (personal o telefònica) 
o Ajuda psicològica ( per professionals diplomats) 
o Informació legal i laboral (Grup d’assessorament jurídic) 
o Pisos d’acollida (per aquells malalts que han de desplaçar-se de fóra de 

l’àrea metropolitana, o de fora de la Comunitat Autònoma, i no tenen 
recursos) 

 Ajudar i acompanyar als malats hepàtics i als trasplantats, en el pre i post- 
trasplantament, a partir de les pròpies experiències (Grup de Voluntariat)  

 Promoure activitats de relació i confraternitat en tots els àmbits socials: 
o Conferències explicatives sobre medicacions i avenços mèdics. 
o Difusió d’activitats, excursions, rodes de premsa, i sensibilització de les 

matèries que afecten al malalt hepàtics. 
 Col·laborant amb altres entitats i departaments en promoure la donació 

d’òrgans, SALVAR VIDES, com valor social que enriqueix a la ciutadania, a la 
vegada que l’ATHC participa en la confecció del model sanitari del país, com a 
organització de pacients. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENT   Josep Maria Martínez Rodríguez 

VICEPRESIDENTA  Montse Collado Herraiz 

SECRETARI   Gaspar Fernández Cadenas 

TRESORER   José Luis Gómez Cardona 

VOCALS   M.Lluisa Tobalina Pons 

    Francesc Subirana Garcia 

    Artur Marquès Vidal 

    Teresa Vila Montasell 

    Laura Geli Jullbe 

    Susanna Guillén Ródenas 

    Antoni Bernal Jiménez 

    Purificación Marsá Jiménez 

    Carme López López 

    Eva Vallvé Alvarez 

 

Número d’associats  266 

 
 



ACTIVITATS DE SUPORT 

SUPORT PSICOLÓGIC A PACIENTS I FAMILIARS 
 

El trasplantament hepàtic ha suposat per molts pacients un fort impacte a les seves vides a tres 
nivells: físic, emocional i social. Degut al procés de la malaltia, la qualitat de vida en un moment 
o altre d’aquestes persones es veu afectada en qualsevol d’aquests tres nivells.  

Els trasplantaments són situacions complexes. Generen a la major part de les persones un gran 
estrès i desequilibri emocional, així com moltes preguntes i moltes pors. Por al dolor, a patir, a 
l’esperança de vida, a la mort, al rebuig d’un òrgan no propi i al canvi de condicions vitals, entre 
d’altres, En molts casos apareix un trastorn d’ansietat i afectiu com a conseqüència de la nova 
situació. Mantenir un bon estat d’ànim i reduir l’ansietat són imprescindibles per enfrontar-se a 
totes les proves i ingressos previs. 

Les persones més properes poden sentir-se igual o pitjor que el malalt pel fet de no saber de 
com donar un suport eficaç. En aquest període és quan la teràpia psicològica ajuda a tenir una 
millor qualitat de vida. 

 Per aquest motiu l’ATHC ofereix aquest servei amb dues psicòlogues col·legiades. 

El servei de suport psicològic ofereix: 

 Psicoteràpia 
 Assessorament psicològic 
 Artteràpia 
 Grups d’ajuda mútua (GAM) 

 

Durant l’any 2017 s’ha realitzat 48 visites en el servei de Psicologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPORT SOCIAL - VOLUNTARIAT 

L’Associació ofereix un suport social en diferents àmbits: 
 Assessorament personal i informació general sobre ajuts i beneficis que poden 

rebre de les Administracions públiques 
 Informació sobre qualsevol qüestió o dubte que es pugui presentar durant el 

procés d’un trasplantament (ajut laboral, fiscal….) 
 
Però el que motiva especialment a la nostra Associació és el Voluntariat. 
 
Consisteix en la presència personal i propera als malalts, aportant  el suport i contacte als 
pacients, abans i especialment desprès del trasplantament, que permet una relació directa entre 
les persones, que han passat una mateixa experiència,  i que és de gran ajuda moral i emocional 
per als trasplantats, davant d’una nova situació que han d’afrontar a partir de la situació en que 
es troben.  
 
Tots els voluntaris de l’ATHC han estat preparats amb diferents cursos de formació de la 
Federació Catalana de Voluntariat Social i d’altres cursos i seminaris, on han assolit  els 
coneixements per saber en tot moment com actuar dins l’àmbit hospitalari. En aquesta tasca 
principal de la visita als malalts, el voluntari treballa sota la supervisió de l’equip d’infermeria o 
mèdic. 
 
Durant l’any 2016, s’han realitzat 208 visites a malalts ingressats, oferint-los el nostre 
acompanyament amb ells i les seves famílies.  
 
Les visites han tingut lloc en els següents hospitals:  
 

Hospital Clínic de Barcelona  36 visites   
Hospital de la Vall d’Hebron  57 visites   
Hospital Universitari de Bellvitge          115 visites  

 
Independentment, durant l’any hem continuat amb el Programa d’Acompanyament a  partir de 
la proposta que es va acordar amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, d’acompanyament a 
pacients, en llista d’espera de trasplantament als que s’han de realitzar proves prèvies al 
trasplantament.  
 
En aquest àmbit s’ha fet acompanyament a 6 pacients, amb un nivell de satisfacció del 100% 
segons estudi de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que agraeixen  l’acompanyament d’una 
altra persona, ja trasplantada, que els anima en la seva experiència.  
 
 Aquest programa està implantat a l’Hospital de Bellvitge i s’està treballant amb els altres 
hospitals per tal de portar-lo a terme. 
 
 
 
 
 
 



PISOS D’ACOLLIDA 
 
L’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, sempre ha tingut  la voluntat de facilitar, 
acompanyar i atendre els malalts i llurs famílies, en el camí, en general desconegut i ple 
d’incerteses, que es troba el malalt davant d’una situació nova i poc habitual, com pot ser un 
trasplantament i el seu corresponen seguiment. 
 
Durant l’ any 2017, les dades en quant pernoctacions i famílies han estat:  
 

Pis d’acollida 1: (Rambla Marina 149 – L’Hospitalet de Llobregat) 
 

Nombre de Pernoctacions:      1633 nits 
Nombre de famílies ateses:                                                       55 famílies 

 
 

Pis d’acollida II: (Rambla Marina 187 – L’Hospitalet de Ll.) 
 

Nombre de Pernoctacions     1114 nits 
Nombre de famílies ateses:         68 famílies 

 
En total s’han pogut oferir aquest servei a:  

 
128 famílies amb un total de 2747 pernoctacions  
   Estada mitja de 21,46 pernoctacions/persona 

 
Respecte l’any 2016,  representa  
 
un  augment del 60% en el número de famílies ateses i d’un 53% en número de pernoctacions. 
 
En quant a la procedència dels pacients i familiars, les dades són: 

   
Mallorca   63,93% 
Menorca                12,32% 
Eivissa       7,37% 
     Illes Balears  83,62% 
Tarragona      7,37% 
Barcelona      3,27% 
Lleida       0,82% 
     Catalunya  11,46%  
 

  Navarra      1,64% 
  Murcia       1,64% 
  França       0,82% 
  Ucraïna       0,82% 
       Altres    4,92% 

 
 
 



La distribució per dona/ home ha estat: 
 

56,56% són dones i 43,44 són homes 
 
Els percentatges de les franges d’edat han estat: 

  
  Menys de 30 anys:    9,87% 
  De 30 a 60 anys:  77,04% 
  Més de 60 anys:               13,09% 

 
Els hospitals de referència són: 
 
   Bellvitge   79,50% 
   Clínic    10,65%  
   Vall d’Hebron     4,10% 
   ICO      4,10% 
   Sant Joan de Déu     1,65% 
 
El motiu de l’estada ha estat: 
 
   Intervenció   34,97% 
   Visita de seguiment  23,78& 
   Proves    19,68% 
   Espera intervenció  19,12% 
   Defunció     2,45% 
 
El 66,40% de les pernoctacions han estat acompanyants de pacients i el 33,6% pacients. 
 
Dels acompanyants la relació o parentesc és: 
 
   Parella del pacient  47,43% 
   Fill/a    15,39%     

Germà/na   11,54%  
Mare/Pare   10,25%  
Cosí/na      5,13% 
Nebot/neboda     3,85% 
Gendre/jove     2,56% 
Cunyat/da     2,56% 
Cuidadora     1,29% 
   

Finalment la patologia del pacient és de: 
    
   Fetge    44,13% 
   Cor    33,91% 
   Ronyó      5,22% 
   Pulmó      4,35% 
   Altres    12,39%   

 



Les persones ateses en aquest “Programa de pisos d’acollida” han mostrat la seva satisfacció per 
l’atenció rebuda en els pisos on s’allotjaven. El fet de comptar amb un lloc on allotjar-se i 
pernoctar els hi dona un grau de seguretat i tranquil·litat quan es desplacen a altres ciutat de les 
d’origen i els hi reconforta estar al costat de la seva persona estimada. 
 
Aquest servei està coordinat amb els serveis socials que ens donen a conèixer la necessitat dels 
pacients que requereixen d’aquest servei degut a diferents causes. S’ha proporcionat una 
qualitat de vida i respir a les famílies i/o malalts acollits en els nostres pisos ja que s’han anat 
adaptant les instal·lacions a les diferents necessitats. 
 
De les 32 enquestes de satisfacció que hem recollit, la puntuació que han donat els usuaris ha 
estat: 
 
   Neteja menjador    8,54 
   Neteja cuina     8,42 
   Neteja bany     8,46 
   Neteja habitació    8,46 
        Global Neteja 8,47 
 
   Comoditat menjador    8,71 
   Comoditat cuina    8,50 
   Comoditat bany    8,42 
   Comoditat habitació    8,79 
        Global comoditat 8,60 
 
El nivell global és alt tot i que seguim treballant per assolir millor resultats. Els usuaris  valoren 
molt l’estabilitat i l’ajuda que ha estat prestada durant tot el procés. Un valor afegit important 
és el tema econòmic , ja que la majoria de les famílies no poden assumir la despesa de 
l’allotjament durant tot el temps que significa el desplaçament per una intervenció d’aquest 
tipus. 
 
Els pisos d’acollida estan situats, a la Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat, a 200 m. de 
l’Hospital de Bellvitge, i a 50 m. de l’estació de Metro de la línia 1 – “Bellvitge – L-1 (vermella)”. 
Des d’aquesta estació es pot arribar a l’Hospital Clínic de Barcelona (L-1 Bellvitge fins a Plaça de 
Sants, enllaç amb L-5 (blava) fins a Hospital Clínic), i amb l’Hospital de Vall d’Hebron, (L-1 
Bellvitge fins a Catalunya, i enllaç amb L-3 (verda) fins a Vall d’Hebron. 
 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DE LA DONACIÓ     
D’ÒRGANS I TEIXITS 

 

CAMPANYA ”DONAR VIDA: UNA FOTO, UNA VIDA” (28 de febrer 31 de juliol) 

La Fundació Valvi ha acollit la campanya “Donar vida: una foto, una vida” impulsada per l’ATHC. 
L’objectiu de la iniciativa és fer ressó de la importància de la donació d’òrgans i teixits. Tothom 
que simpatitzi amb la donació s’ha de fer una foto i es penja  en un mural de grans dimensions. 

 

 

 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “TRASPLANTAMENT, VIDA I SOCIETAT” (27 de febrer al 25 de 
març) 

L’ATHC organitza una exposició fotogràfica a l’Auditori de la Fundació Valvi a Girona. És una 
exposició resultat d’un concurs de la Societat Catalana de Trasplantaments cedida a la Fundació 
Valvi per ser exposada. Aquesta exposició va néixer amb l’objectiu d’apropar el trasplantament 
a la societat en general i transmetre el missatge que el trasplantament és cosa de tothom. Està 
formada per 28 fotografies.  

 

 

 

 

 

 
 



TAULA RODONA SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA DONACIÓ D’ÒRGANS I TEIXITS A GIRONA (11 
de març) 

A la Fundació Valvi de Girona, l’ATHC ha organitzat una xerrada per la promoció de la donació 
d’òrgans i teixits. La taula rodona ha estat formada per la Dra Roser Vallès, Responsable de la 
donació de la OCATT, Dra Núria Masnou, Coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Trueta, 
Josep Maria Martínez, president de l’ATHC, Laura Geli i Artur Marquès, co-responsables de la 
delegació de l’ATHC a Comarques Gironines. També participen Maria Teresa Cros, Responsable 
del Club de Lectura de Ventalló, comentant el llibre “Reparar els vius “ de Maylis de Kerangal. 
Tanmateix hi haguy una audició de piano i sorprano a càrrec d’Assumpció Geli i Blai Ciurana. 

Assistents a la taula rodona: 32 persones 

 

 

 

 

3a. FIRA D’ENTITATS DE LA SALUT A TERRASSA  (1 d’abril) 

L’ATHC ha estat present 3a. Fira de la Salut organitzada per l’Ajuntament de Terrassa. L’estand 
ha estat situat a la Plaça Nova de la ciutat, on s’ha informat de la importància de la donació 
d’òrgans i teixits. Ha visitat el nostre stand l’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la Regidora de 
Salut, Maruja Rambla. 
Carnets de donants entregats: 58 carnets 

Voluntaris de l’ATHC: 8 persones 

 

 

 



17a. FIRA D’ENTITATS DE LA FEDERACIÓ DE VOLUNTARIAT SOCIAL A GIRONA (22 d’abril) 

L’ATHC ha estat present a la Fira d’Entitats organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat 
Social a Girona, dins el festival Strenes. Una diada on es va informar sobre la nostra Associació i 
com fer-se donant d’òrgans i teixits. Ha visitat el nostre estand  l’alcadessa de Girona, Marta 
Madrenas. 

Carnets de donants entregats: 45 carnets 

Voluntaris de l’ATHC: 5 persones 

 

 

 

 
 

 

FIRES DE MAIG DE VILAFRANCA   (12 al 14 de maig)  

Amb motiu de les Fires de Maig a Vilafranca, hem estat amb una stand informatiu del 12 al 14 
de maig per sensibilitzar a la ciutadania sobre la donació d’òrgans i teixits. 

Carnets de donants entregats: 105 carnets 

Voluntaris de l’ATHC: 6 persones 

 

 

 

 

 

 



XERRADA AL RECINTE FIRAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS (13 de maig) 

La regidora de Salut de Vilafranca i i vicepresidenta del Consell Rector de l’Hospital Comarcal de 
l’Alt Penedès, Anna Doblas, ha intervingut a la xerrada que hem organitzat a l’Espai Demo a 
Vilfranca sobre la donació d’òrgans i teixits. També han intervingut els membres de la Junta, 
Montse Collado i José Luis Gómez, així com el president de l’ATHC, Josep Maria Martínez. 

Assistents a la xerrada:14  persones 

 

 

 

 

DIA DEL DONANT  (7 de juny)  

El 7 de juny, amb motiu del Dia Nacional del Donant d’òrgans i teixits,  l’ATHC ha posat 13 taules 
informatives en hospitals i d’altres llocs d’arreu de Catalunya per donar informació i sensibilitzar 
a la ciutadania sobre la importància de la donació d’òrgans . Per això vàrem comptar amb la 
col·laboració de voluntaris trasplantats hepàtics, els qui agraïts i plenament convençuts de que 
la donació d’òrgans els ha brindat una segona oportunitat, van informar a tot aquella persona 
que s’acostava a la taula per fer preguntes i resoldre dubtes. Són testimoni viu de que el final 
d’una història pot ser el principi de moltes altres. 

 Les dades més significatives són: 

o Taules informatives en els hospitals: 
 Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 
 Hospital Clínic de Barcelona 
 Hospital Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat 
 Hospital Joan XXII de Tarragona 
 Hospital Germans Trias de Badalona 
 Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 
 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
 Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona 
 Hospital Pius de Valls 
 Hospital de Mataró       

 



o Altres taules informatives 
 Mercat del Lleó de Girona 
 Raval de Montserrat de Terrassa 
 Arc de Triomf de Barcelona 

 

Carnets de donants entregats: 395 carnets 

Voluntaris de l’ATHC: 34 persones 

 

     

      

 

 

TAULA INFORMATIVA A LA PLAÇA DE LA CULTURA- TERRASSA  (10 de juny) 

Dins de les activitats del Dia del Donant i amb motiu de la Festa Major del barri de Poble Nou- 
Zona Esportiva, hem estat a la Plaça de la Cultura a Terrassa. Hem estat donant informació sobre 
com fer-se donant d’òrgans i teixitis i sobre la nostra Associació.  

Carnets de donants entregats: 79 carnets 

Voluntaris de l’ATHC: 2 persones 

 

 

 

 

 



“BALLS A PLAÇA” A TARRAGONA (10 de juny) 

Hem informat a la ciutadania de la importància de fer-se donant d’òrgans i teixits i a la vegada 
hem ballat per la solidaritat i la generositat. Ha estat una col.laboració amb “Balls a plaça” al Pla 
de la Seu de Tarragona. És la primera activitat que organitza la delegació a Tarragona de l’ATHC. 

Assistents a la ballada: 26 persones 

Voluntaris de l’ATHC: 4 persones 

 

 

 

 

XERRADA “LES PERSONES TRASPLANTADES TAMBÉ PODEN SER DONANTS D’ÒRGANS” (6 de 
juliol) 

S’ha celebrat la xerrada organitzada per l’ATHC, “Les persones trasplantades també poden ser 
donnants d’òrgans”, a càrrec del Dr. Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de 
Trasplantaments (OCATT), a la que  han assistit associades/des nostres i representants d’altres 
associacions de pacients. El missatge que va donar el Dr Tort és que les persones trasplantades 
SI poden ser donants d’òrgans i teixits, així com que no hi ha límit d’edat per ser donant. 

Assistents a la xerrada: 32 persones 

 

 

 

 

 



LA IMAGINADA A TARRAGONA ( 13 d’agost) 

Hem estat en el Camp de Mart, a Tarragona, dins el festival “ La Imaginada” amb una taula 
informativa sobre la donació d’òrgans i teixits explicant la importància d’aquest acte de 
generositat i solidaritat.  
Carnets de donant entregats: 61 carnets 

Voluntaris de l’ATHC: 6 persones 

 

 

 

XERRADES SOBRE LA DONACIÓ D’ÒRGANS DIRIGIDES A ESTUDIANTS D’ESO I BATXILLERAT A 
L’HOSPITAL JOSEP TRUETA DE GIRONA  (durant l’any) 

Són xerrades a càrrec d’Artur Marquès, membre i voluntari de l’ATHC,  a grups d’entre 15 i 25 
alumnes d’escoles i instituts de les comarques gironines, acompanyats de professors, on es 
proposa a descoberta dels valors de la donació, els diferents tipus de trasplantaments, que són 
les llistes d’espera i per tant la importància de la donació d’òrgans i que cal fer per ser donant. 
Al final s’estableix un col.loqui i resposta de les preguntes que fan els nois i noies (i de vegades 
tambe els professors). La xerrada conté audiovisuals emocionals, que ajuden a captar l’atenció 
dels assistents. 

Les xerrades van precedides per una explicació a càrrec de la Unitat d’atenció a l’usuari de 
l’hospital Josep Trueta de Girona, i de visites a determinats equipaments (helicòpter 
medicalitzat, SEM...) 

 

Xerrades realitzades en l’any: 10 xerrades 

 

 

 

 



XERRADES-JORNADES-CONFERÈNCIES-ACTES 

 
COMPAREIXENÇA DEL PRESIDENT DE L’ATHC EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA (16 de març) 

El president de l’ATHC , Josep Maria Martínez, ha estat present en el Parlament de Catalunya 
fent una ponència sobre l’avantprojecte de llei d’accés universal a la Sanitat. Ha defensat la 
pecularietat dels trasplantaments i donacions que es mereixen un apartat específic a la llei. 
També han estat presents els membres de la Junta, Laura Geli i José Luis Gómez. 

 

 

 

Resum compareixença: https://www.ath.cat/athc-en-el-parlament-de-catalunya-2/ 

 

 

ACTE DEL “DIA NACIONAL DEL TRASPLANTE” A MADRID (29 de març) 

Hem assistit a l’acte commemoratiu del “ Dia Nacional del Trasplante” en el “Salón de actos de 
la Real Academia Nacional de Medicina”, a Madrid. És una acte d’agraïment a tots els donants , 
als hospitals, metges,infermeres i científics, a l’Administración pública i a tot aquell que 
col.labora en aquesta causa. L’ATHC ha està representat pel seu president , Josep María 
Martínez, i pel Delegat de l’ATHC a la Federació Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
(FNETH), Sr Francesc Subirana. S’ha realitzat un emotiu acte d’acomiadament al Dr Rafael 
Matesanz (anterior director de la Organización Nacional de Trasplantes- ONT) 

Assistents a l’acte: 65 persones 

 

 



XERRADA “PARLEM DE LES HEPATITIS VIRALS” (25 de maig) 

Hem organitzat la xerrada “Parlem de les Hepatitis Virals” a càrrec de la Dra Teresa Casanovas, 
hepatòloga i presidenta d’ASSCAT i la Sra Emma González, infermera de la Unitat de 
Trasplantament de l’Hospital de Bellvitge. Han parlat sobre l’Hepatitis B i l’Hepatitis C així com 
sobre les normes que hem d’aplicar les persones trasplantandes. 

Assistents a la xerrada: 20 persones 

 

 

 

 

ACTE DEL DIA DEL DONANT AL DEPARTAMENT DE SALUT (5 de juny) 

Hem assistit a l’acte de celebració del Dia del Donant al Departament de Salut. Han intervingut 

el Dr Jaume Tort, Director de la Organització Catalana de Trasplantaments -OCATT i el Dr David 

Elvira, Director del Catsalut ,entre d’altres. Al final de l’acte s’ha fet entrega de la recaptació del 

projecte “TrasplantRun 2017” a representants de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 
 

Assistents a l’acte: 37 persones 

 

 

 

 

 



PONÈNCIA A LA JORNADA MUNDIAL DE L’HEPATITIS (28 de juliol) 

En el Dia Mundial de l’Hepatitis, l’ASSCAT ha organitzat en el Col.legi Oficial de Metges de 
Barcelona una Jornada unitària per a donar informació a la ciutadania, del que s’està realitzant 
a Catalunya a nivell de prevenció, diagnòstic, tractament i accions específiques per a la 
eliminació de les hepatitis víricas. El president de l’ATHC, a la seva ponència, ha parlat sobre les 
expectatives de la llista d’espera de trasplantaments hepàtics arrel dels tractaments curatius de 
l’hepatitis C amb AAD. 

Assistents a la Jornada: 52 persones 

 

 

https://youtu.be/9z5pwUiZXBQ 

  

 

CONGRESS DE LA EUROPEAN SOCIETY OF TRASPLANTATION - ESOT (24 de setembre) 

Hem assistit al Congrés de la European Society of Trasplantation (ESOT). S’han realitzat reunions 
de treball per part dels professionals especialistes.  El trasplantament ha passat d’ésser un 
procediment experimental a una teràpia de primera línia. El destí dels pacients que necessiten 
un òrgan dependrà també del progrés que s’aconsegueixi amb el trasplantament. 

Assistents al Congrés: 3300 persones 

 

 

 

 

 



FIRST MEETING PATIENTS’ ASSOCIATION A BARCELONA (25 de setembre) 

Hem participat a la primera reunió de les Associacions europees de pacients trasplantats, dins 
el Congrés de la European Society of Trasplantation (ESOT). S’ha treballat per a que la veu 
pacient sigui escoltada. S’ha destacat la importància de la coordinació de les associacions de 
pacients amb la societat científica.  

 

Assistents al Meeting: 21 associacions de pacients europees 

 

 

 

 

JORNADA “PRESENT I FUTUR EN LA PARTICIPACIÓ DEL PACIENT EN EL SISTEMA SANITARI” 
(28 de setembre) 
Hem assistit a la Jornada “Present i futur en la participació del pacient en el sistema sanitari” en 
el Banc de Sang i teixits, del Departament de Salut. En les darreres dècades els sistemes de salut 
han evolucionat , de manera que requereixen un paper més proactiu dels pacients. Aquesta 
jornada ha estat una reflexió activa sobre la situació actual, tant a nivell d’organitzacions 
sanitàries com de polítiques de salut, i identificar aquelles àrees sobre les que hem d’actuar per 
a la seva millora. 

Assistents a la Jornada: 23 persones 

 

 



JORNADA “DONAR PER REBRE” A L’HOSPITAL D’OLOT I COMARCA DE LA GARROTXA (5 
d’octubre) 
“Donar per rebre” ha estat el nom de la Jornada organitzada per la Federació Catalana de 
Voluntariat Social a l’Hospital d’Olot i Comarca de la Garrotxa. L’objectiu ha estat posar en 
contacte voluntaris amb professionals de la salut. Aquesta trobada s’ha centrat principalment 
en la donació d’òrgans. L’ATHC ha estat present amb una ponència a càrrec de Montse Collado, 
on ha destacat la tasca del voluntari, sobretot el suport emocional, en el procés d’una persona 
trasplantada de fetge. 

Assistents a la Jornada: 35 

 

  

 

 

1a. JORNADA “LA COMUNICACIÓ ENS APROPA” A L’HOSPITAL JOAN XXIII  (10 de novembre) 

La Sra Eva Vallvé, membre de l’ATHC , ha parlat de la importància de rebre una informació clara 
i concisa en la 1a. Jornada “La comunicació ens apropa” organitzada per l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona. S’ha agraït a la organització que el pacient tingui veu en aquesta jornada donat que 
és necessari que els mitjans de comunicació, els professionals de la salut i els pacients treballin 
conjuntament en benefici de tots. La jornada ha creat debat entre dos mons relacionats, el 
sanitari el periodisme, a partir de les taules rodones que han parlat de comunicació científica, 
de protecció de dades i ética de la informació i de comunicació interna. 

Assistents a la Jornada: 65 

 

         

 

 



JORNADA HEPYCURE “ TREBALLANT CAP A L’ELIMINACIÓ DE L’HEPATITIS C” (14 de novembre) 

Hem estat presents a la Jornada HEPYCURE a Madrid en la que han intervingut professionals 
experts, associacions de pacients i col.lectius amb amplia experiència en el tema de l’hepatitis 
C.  A dia d’avui, després de l’aplicació del Pla Estratègic per a l’aborgatge de l’hepatitis C, 
l’objectiu és assolir l’eliminació de la malaltia. Però per això, és necessari promoures politiques 
de cribatge donat que hi ha molts pacients no diagnosticats. 

Cal treballar d’una forma multidisciplinar en el que l’Atenció Primària ha de jugar un paper 
fonamental. Les associacions de pacients i col.lectius estan molt presents, i tenen la tasca de 
concienciar, difondre, proporcionar suport i ajudar a que l’Administració es comprometi a que 
els pacients disposin dels mitjans necessaris al seu abast. 

L’hepatitis C actualment té cura i aquest és l’objectiu amb equitat i reinvidicant el cribatge. 

Assistents a la Jornada: 450   

 

                                                    

  

JORNADA SOBRE L’HEPATITIS C A L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (25 de 
novembre) 

L’ATHC ha participat en la Jornada organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya sobre 
l’Hepatitis C. S’ha parlat sobre els reptes i les propostes per a millorar l’avaluació clínica de les 
persones amb hepatitis C i el seu accés al tractament. S’ha comentat que és molt recurrent 
l’estigmatització social d’aquests tipus de malalts així com que és notori el desconeixement i 
poca preparació per a l’abordatge de determinades malalties en col·lectius amb problemes de 
salut pública nous (chemsex, presons..). I s’incideix en l’enorme manca de coordinació entre els 
diferents nivells de la sanitat: Atenció Primària, Especialitzada, CAS, Hospitalària. Queda molt de 
camí per recórrer. 

Assistents a la Jornada: 30 

 



12a. NIT DEL VOLUNTARIAT A GIRONA (26 de novembre) 

Hem estat presents a la 12a. Nit del Voluntariat celebrat al pavelló Fontajau de Girona. Han 
assistit voluntaris de moltes associacions de Voluntariat Social. La presentadora de l’acte va ser 
la periodista Aida Fuentes. La Sra Maria Solés, coordinadora de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social de Girona (FCVS), va fer un parlament posant émfasi en l’agraïment al 
voluntariat per la tasca que realitzen i la Sra Francina Alsina, presidenta de la FCVS, també es va 
adreçar als assistents. Després es va projectar l’emotiu video “Experiències de voluntariat”. A 
continuaciço es varen lliurar els premis Festival Strenes a la Fundació Astrid-21 amb el seu 
projecte “El pis amic”, entre d’altres. 

Assistents a l’acte: 700 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITJANS DE COMUNICACIÓ 

GIRONA TV – PRESENTACIÓ DELEGACIÓ DE L’ATHC A COMARQUES GIRONINES     (1 de març) 
 
Reportatge a Notícies Migdia de Girona TV amb motiu de la presentació de la delegació de 
l’ATHC a Comarques Gironines. Parlen l’exposició fotogràfica i la campanya “Donar vida: una 
foto, una vida”. La co-responsable de la delegació, Laura Geli, comenta la importància de 
parlar amb la família del tema de la donació d’òrgans i teixits. 
 
 

 
 
 
https://tvgirona.xiptv.cat/ultima-hora/capitol/la-importancia-de-la-donacio-d-organs-a-la-
fundacio-valvi#.Wov3P7Ua4SU.email 
 
 
EL PUNT AVUI – PRESENTACIÓ DELEGACIÓ DE L’ATHC A COMARQUES GIRONINES  ( 1 de 
març) 
 
L’ATHC ha obert una delegació a Girona i la seva seu és a l’Hotel d’Entitats “La Rutlla”. Els 
membres de la delegació es van donar a conèixer en un acte a la Fundació Valvi de Girona. Artur 
Marquès, membre de la Junta de l’associació, ha explicat que si es vol aconseguir promoure la 
donació de fetge, l’única manera de fer-ho és estendre la presència de l’Entitat arreu del territori 
català. La Dra Masnou ha parlat sobre l’entrevista de donació i dels motius que poden empènyer 
els familiars del possible donant, a donar una resposta afirmativa o negativa a l’hora de prendre 
una decisió. 
 

 
 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/-/1081907-l-associacio-de-trasplantats-hepatics-
obre-delegacio-a-girona.html 



DIARI DE GIRONA – PRESENTACIÓ DELEGACIÓ DE L’ATHC A COMARQUES GIRONINES ( 1 de 
març) 
 
La delegació a Comarques Gironines de l’ATHC s’ha presentat en un acte a la Fundació Valvi de 
Girona. La presentació ha anat a càrrec del president, Josep Maria Martínez, i ha comptat amb 
la participació de la Coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Josep Trueta de Girona, la 
Dra Núria Masnou, que ha impartit una conferència sobre la donació d’òrgans. Ha estat un acte 
per donar a conéixer a l’Entitat, que s’ha implantat a Comarques Gironines, i que té entre les 
seves funcions la promoció de la donació d’òrgans i teixits i el suport als malalts de fetge. 
 
 

 
 

www.diaridegirona.cat/...lassociacio-trasplantats.../831968.html 

 
PENEDÈS TV- FIRES DE MAIG  (15 de maig) 
 
Una de les novetats de les Fires de Maig a Vilafranca, ha estat l’anomenat Espai Demo. 
Centralitzat a La Fassina, l’Espai Demo ha permès focalitzar l’activitat de les fires en 
presentacions i xerrades sobre temes concrets. Un exemple ha estat la presentació de l’ATHC 
amb una xerrada que va comptar amb la intervenció de la regidora de Salut de Vilafranca i 
vicepresidenta del Consell Rector de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, Anna Doblas. S’ha 
tractat el tema de la donació d’organs i teixits a la comarca del Penedès. En el reportatge el 
president de l’ATHC, Josep Maria Martínez, ha estat entrevistat sobre la situació de la donació 
d’òrgans i teixits a Catalunya. 
 

 
 
 

http://www.rtvvilafranca.cat/…/lespai-demo-ha-permes-focal… 



 
DIARI DE TERRASSA- ENTREVISTA AL PRESIDENT DE L’ATHC  (3 de juny) 
 
El president de l’ATHC, Josep Maria Martínez, és entrevistat en el Diari de Terrassa. El reportatge 
és titulat “La donacio d’òrgans és una acte solidari que salva vides”. El tema de l’entrevista gira 
sobre el tema “sense donacions no hi ha trasplantaments”.  
 

 
 
 
 
 
PROGRAMA “HERRERA EN LA COPE (5 de juny)) 
 
El president de l’ATHC, Josep Maria Martínez, és entrevistat en el programa “Herrera en la COPE” 
representant a la Federació d’Associacions de Trasplantats de Catalunya, amb motiu del Dia 
Mundial del pacient trasplantat i el Dia del Donant. 
 
 
 
 

 
 

https://twitter.com/elmaticope/status/872043236151447552 



DIARI DE GIRONA- DIA MUNDIAL DEL TRASPLANTAMENT  (8  de juny) 
 
Coincidint amb el Dia Mundial del Trasplantament, la delegació de l’ATHC a comarques gironines 
és noticia al Diari de Girona. Han estat al mercal del Lleó informant sobre la importància de la 
donació d’òrgans i teixits. En la notícia es comenta que des de principis d’any, quaranta-dos 
pacients de les comarques gironines s’han sotmès a un trasplantament, però segueixn 83 
persones en llista d’espera. 
 
 

 
 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/06/08/promouen-donacio-
dorgans/850566.html 
 
 
 
GIRONA TV- DIA MUNDIAL DEL TRASPLANTAMENT (8 de juny) 
 
El delegat de l’ATHC a Comarques Gironines, Artur Marquès, és entrevistat per un reportatge 
en Notícies Migdia de Girona TV amb motiu del Dia Mundial  del Trasplantament. Es comenta 
el tema de les negatives de les famílies dels possibles donants així com de la importància de 
sensibilitzar a la ciutadania sobre aquest tema. 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=reTO6nIRXPQ&feature=youtu.be 
 
 
 



 “LA NIT DELS SAVIS” DE CANAL TERRASSA TV (16 de juny) 
 
La delegada de l’ATHC en el Vallès, Puri Marsá i la voluntària de l’ATHC, Magda Baró, han 
intervingut en el programa “La Nit dels Savis” dirigit per Jordi Dueso, a Canal Terrassa TV. Es 
tracta el tema de les donacions  i els trasplantaments d’òrgans. 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RQy7KYDCTJg&feature=youtu.be 
 
 
 
 
DIARI DE LA SANITAT (28 de setembre) 
 
Es publica un article titulat “Associacions de pacients trasplantats celebren la seva primera 
reunió en el Congrés bianual de la Societat Europea de trasplantaments d’òrgans”. Es comenta 
que Catalunya té la taxa més alta de trasplantaments del món, amb 135 per milió de població, i 
que el nombre de trasplantaments respecte a 2016 ha pujat un 5,6%. És entrevistat Josep M 
Martínez on comenta que ha estat molt gratificant que per primera vegada els pacients han 
pogut participar dins el Congrés de la Societat Europea de Trasplantaments d’òrgans (ESOT). Ha 
estat un primer pas per a que neixi una coordinació real entre les associacions de pacients i la 
societat científica. 
 
http://diarisanitat.cat/associacions-pacients-trasplantats-celebren-seva-primera-reunio-
congres-bianual-societat-europea-trasplantaments-dorgans/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADIO KANAL BARCELONA- L’ATHC I LA DONACIÓ D’ÒRGANS (30 de setembre) 
 

El president de l’ATHC, Josep Maria Martínez i l’associada Mireia Monmeneu han estat 
entrevistats a Radio Kanal Barcelona (106.9 FM) per Marcos Trabal i Rosa Lucas, en el programa 
“Besos de colores”. Han parlat de la funció social que realitza l’ATHC així com de la importància 
de fer-se donant d’òrgans. 

 

https://www.facebook.com/radiokanalbarcelona/videos/1825253990831894/ 

 
 
RADIO FRANCE CULTURE I A RADIO PÚBLICA DE BÉLGICA  (5 de novembre) 
 
El president de l’ATHC, Sr Josep Maria Martínez, és entrevistat per la periodista Sarah Maquet a 
Radio France Culture,  en un reportatge sobre la situació de la donació i el trasplantament 
d’òrgans en el nostre país. En el reportatge que és diu “L’Espagne au coeur de l’Europe “ s’explica 
l’experiència d’estar en llista d’espera, amb les emocions, els neguits i els sentiments en aquest 
període. Tanmateix es comenta les dades de donacions i trasplantaments, així com les negatives 
familiars que no són comparables a les de França, que estan molt per sota . Donat l’èxit de 
l’entrevista pel tema tractat, el mateix programa s’emet per la Radio Pública de Bèlgica (RBTF). 
 

:  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/don-dorganes-

lespagne-au-coeur-de-leurope 



 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_transversales?id=2265836 

 
 
DIARI MÉS DIGITAL DE TARRAGONA-“ LA COMUNICACIÓ ENS APROPA” (14 de novembre) 
 

Notícia sobre la participació en la taula rodona de la Sra Eva Vallvé , membre de l’ATHC a la 1a. 
Jornada de comunicació organitzada pel Hospital Joan XXIII de Tarragona. Es destaca la 
importància de la bona informació i comunicació en la relació pacient-professional, així com la 
participació dels mitjans de comunicació en la sensibilització a la ciutadania en el tema de les 
donacions d’òrgans. 

 

 
 

http://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2017/11/14/una_seixantena_persones_parti
cipen_jornada_comunicacio_hospital_joan_xxiii_28184_1091.html 

 
 
 “LA NIT DEL SAVIS” DEL CANAL TERRASSA TV- MALALTIES INFECCIOSES (16 de desembre) 
 

El president de l’ATHC, Josep M. Martínez, participa en el programa “La nit del dels savis” del 
Canal Terrassa TV en una taula rodona sobre les malalties infeccioses. Comenta la importància 
de les associacions de pacients en la prevenció d’aquestes malalties mitjançant xerrades 
dirigides a la ciutadania i publicacions en les xarxes socials . Una acció tan senzilla com a rentar-
se les mans és una manera important de prevenir la transmissió. Hi participen també 
professionals de la salut de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, del Consorci Sanitari de 
Terrassa i pacients. 

https://www.youtube.com/watch?v=x0-0yGOw2Lw                          



                      FORMACIÓ 

CURS PER A VOLUNTARIAT D’ATURADA CARDIO-RESPIRATÒRIA L’HOSPITAL DE BELLVITGE  (18 
de maig) 

Ha tingut lloc a l’Hospital de Bellvitge el “Curs per a voluntaris de l’HUB: aturada 
cardiorespiratòria” organitzat per la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació. Aquesta 
formació ha estat impartida per professionals d’infermeria de Reanimació d’Urgències, i han 
assistit voluntaris que col.laboren habitualment amb el nostre hospital a través de l’entitat ATHC 
i d’altres. Amb aquests cursos es pretén millorar la preparació dels voluntaris, que fan una 
rellevant tasca d’acompanyament i de suport emocional que complementa l’activitat 
assistencial i social dels professionals de l’hospital. 

Assistents al curs: 18 persones 

 

 

 

CURS DEL VOLUNTARIAT A L’HOSPITAL VALL D’HEBRON ( 21 de maig) 

Hem assistit a la Jornada del curs formatiu del voluntariat en l’Hospital Vall d’Hebron. El tema 
de la sesió ha estat els deures  i els drets del voluntari dins la seva tasca hospitalària així com la 
gestió de les Voluntats Anticipades. Els voluntaris de l’ATHC es continuen formant per donar un 
millor servei a la ciutadania. 

Assistents al curs: 31 persones 

 

 



CURS GESTIÓ DE LES EMOCIONS- HOSPITAL DE BELLVITGE ( 19 d’octubre) 

Voluntaris de l’ATHC han participat en un curs sobre “ Gestió de les emocions” que s’ha celebrat  
en l’Aulari del Campus de Bellvitge, organitzat per l’Àrea de Voluntariat i Qualitat de la Unitat 
d’Atenció a la Ciutadania i Participació de l’HUB. Els objectius del curs han estat ajudar a 
aprendre a identificar i regular les emocions internes i externes, millorar les habilitats 
comunicatives interpersonals i aplicar tècniques de prevenció i resolució de situacions 
conflictives.  

Els docents han estat el Dr Fernando Fernández-Aranda, coordinador de la Unitat de Trastorns 
de la Conducta Alimentària, la Dra Susana Jiménez Murcia, coordinadora de la Unitat de Joc 
Patològic i Altres Addiccions Comportamentals i la Dra Núria Mallorquí Bagué, doctora en 
Psicologia i psicòloga general sanitària.  

Amb aquests cursos es pretén millorar la preparació dels voluntaris, que fan una rellevant tasca 
d’acompanyament i de suport emocional que complementa l’activitat assistencial i social dels 
professionals de l’hospital. 

Assistents al curs: 19 persones 

 

 
 

JORNADA FORMACIÓ DE LES TICs EN EL TERCER SECTOR SOCIAL ( 25 d’octubre) 

El membre de la Junta Gaspar Fernández, ha estat a la Jornada formativa en M4social per 
conéixer la situació de les TICs organitzat per la Taula d’Entitats del tercer sector social de 
Catalunya. La Jornada ha consistit en dos grups de treball amb els temes “Criteris d’accessibilitat 
i dispositius accessibles” i “ l’Estat de l’accessibilitat digital en els serveis públics i els seus 
requisits. 

Assistents a la jornada: 41 persones 

 



 

ACTIVITATS DE RELACIÓ AMB L’ASSOCIAT/DA 
 

PUBLICACIÓ DEL BUTLLETÍ “ DONAR VIDA” Número 1 DE L’ATHC (20 d’abril) 

Iniciem la publicació del Butlletí “DONAR VIDA” per a donar a conéixer la nostra tasca així com 
articles i informació d’interès. Està dirigida a tots els associats/des de l’ATHC, col.laboradors i 
simpatitzants. També és una eina per donar visibilitat a la nostra Associació als Hospitals, 
Administració i altres Entitats. 

Butlletins impressos: 1000 unitats 

 

 

 

https://www.ath.cat/wp-content/uploads/2017/04/Butllet%C3%AD-1-ACABAT.pdf 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ATHC (21 d’abril) 

Degudament convocada ha tingut lloc l’assemblea reglamentària de l’ATHC a la Sala de 
conferències de cotxeres de Sants el dia 21 d’abril, amb la següent ordre del dia: 

1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior, enviada amb anterioritat i a la que 
no s’han formulat al.legacions 

2. Presentació i Aprovació dels comptes 2016 i pressupost 2017 
3. Presentació Memòria 2016 
4. Objectius i activitats 2017 
5. Presentació i Aprovació dels nous membres d ela Junta 
6. Torn d’intervencions i preguntes dels assistents 



 

Assistents a l’Assemblea: 22 associats/des 

 

 

 

 

I CAMINADA DE L’ATHC (21 de maig) 

Hem realitzat la I Caminada a les Tines de la Vall del Flaquer, amb el guia de muntanya Carles 
LLonch. El contacte amb la natura ens aporta valors que ens ajuden a estabilitzar les nostres 
emocions i això ens permet gestionar els neguits de cada dia i a la vegada practicar l’exercici 
físic.  

Assistents a la caminada: 16 persones 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI CAMINADA D’AGRAÏMENT AL DONANT ( 11 de juny) 

Com és tradicional, el diumenge 11 de juny s’ha celebrat la XI Caminada d’agraïment al donant 
conjuntament amb altres associacions de pacients i l’OCATT. “Tu ho has fet possible” ha estat el 
lema un any més en l’homenatge que rendim a totes les persones que d’una manera generosa i 
altruïsta donen els seus òrgans i teixits a d’altres persones que ho necessiten per continuar 
visquent. 

Assistents a la caminada: 260 persones 

 

 

 

PUBLICACIÓ DEL BUTLLETI “DONAR VIDA” Número 2 DE L’ATHC (13 de setembre) 

Donada la gran aceptació del número 1 del Butlletí “DONAR VIDA”, es publica el segon número 
amb més articles interessants i les activitats realitzades. 

Butlletins impressos: 1000 unitats 

 

 

https://www.ath.cat/wp-content/uploads/2017/04/BUTLLETI-2-ATHC-1.pdf 



 

II CAMINADA DE L’ATHC ( 8 d’octubre) 

S’ha celebrat la II Caminada de l’ATHC per tal de fomentar l’exercici físic entre les persones 
trasplantades , familiars i amics. Aquesta vegada hem caminat pel Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt, concretament a la Torre de l’Àngel i Can Bofí. 

Assistents a la caminada: 17 persones 

 

 

 

 

TROBADA A BESALÚ (16 de setembre) 

Com cada any s’ha organitzat una trobada amb associats, familiars amics i simpatitzants. 
Aquesta vegada ha estat a la vila medieval de Besalú, a la comarca de La Garrotxa. És un moment 
per compartir experiències i enfortir les relacions entre tots nosaltres. 

 

Assistents a la trobada: 65 persones 

 

    

  

 

 



 

7a. EDICIÓ DE LA DIADA DEL SOCI SOLIDARI AL CAMP NOU (29 de novembre) 

Com és tradició, el FC Barcelona ha alliberat tot el Camp Nou amb la col·laboració dels socis 
abonats, per tal que puguin gaudir del partit col·lectius de caràcter social i solidari , con la nostra 
Associació. El club obra les portes a les persones que no tenen la oportunitat d’assistir 
habitualment a l’estadi. 

Assistents de l’ATHC: 12 persones   

 

 

DINAR DE GERMANOR  (2 de desembre)  

Com és tradicional s’ha celebrat el Dinar de Germanor, que és una activitat social amb la finalitat 
de que sigui un moment per xerrar i compartir experiències les persones trasplantades, amics , 
familiars i col·laboradors de l’ATHC. 

Assistents: 120 persones 

       

       

 



ALTRES 

 

COL.LABORACIÓ AMB L’HOSPITAL CLINIC (8 de febrer) 

L’Hospital Clinic ha publicat un video sobre els trasplantaments amb les opinions dels 
professionals de la salut i dels pacients. El president de l’ATHC, Josep Maria Martínez, ha 
col.laborat en aquest video, on manifesta el dur procés del trasplantament, però a la vegada una 
segona oportunitat per viure. 

 

 

https://www.youtube.com/shared?ci=-ftURPgnD6U 

 

PRESENTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’ATHC A COMARQUES GIRONINES (28 de febrer) 

Es fa una acte de presentació de la Delegació de l’ATHC a Comarques Gironines a càrrec del seu 
president, Josep Maria Martínez, i la participació dels co-responsables de la Delegació, Laura 
Geli i Artur Marquès. Seguidament es fa una xerrada-col.oqui sobre la donació d’òrgans a càrrec 
de la Dra Núria Masnou, Coordinadora de trasplantament de l’Hospital Josep Trueta de Girona i 
membre de la Societat Catalana de Trasplantament. També parlen representants de 
l’Ajuntament de Giona, del Catsalut i de l’OCATT. 

 

 



CLUB BÀSQUET FONTCOBERTA COL.LABORA AMB L’ATHC (4 de març) 

El Club Bàsquet Fontcoberta del Pla de l’Estany col.labora amb l’ATHC en la promoció de la 
donació d’òrgans i teixits. 

 

 

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE NOVENTA SEIS HORES A GIRONA (10 de març) 

Laura Geli i Artur Marquès, co-responsables de la Delegació de l’ATHC a Comarques Gironines, 
han col.laborat en la presentació del llibre “Noventa seis horas” de l’escriptora Teresa Martí, a 
la Llibreria Espai 22 de Girona. És un llibre que narra uns fets que , a pesar de ésser ficticis, neixen 
de la conversa que va tenir l’escriptora amb una jove que esperava l’arribada d’un 
trasplantament que li permetés seguir vivint.  

Assistents a la presentació: 38 persones 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓ DEL LLIBRE NOVENTA SEIS HORES A BARCELONA (14 de març) 

El president de l’ATHC, Josep Maria Martínez, ha col.laborat en la presentació del llibre “Noventa 
seis horas” de l’escriptora Teresa Martí, a la casa Usher Llibreters de Barcelona. És un llibre que 
narra uns fets que , a pesar de ésser ficticis, neixen de la conversa que va tenir l’escriptora amb 
una jove que esperava l’arribada d’un trasplantament que li permetés seguir vivint.  

Assistents a la presentació: 42 persones 

 

 

 

TRASPLANT RUN 2017 (19 de març) 

L’ATHC ha estat entitat voluntària i col.laboradora en la Trasplant Run que s’ha celebrat en el 
Fòrum de Barcelona. El lema ha estat “Deixa la teva marca per la vida, vine a córrer la Trasplat 
Run”. La recaptació total de les inscripcions i els donatius es donarà al VHIR ( Valld’Hebron 
Institut de Recerca) per la recerca en àmbits relacionats amb el trasplantament. 

Inscrits a la carrera: 2900 persones 

Voluntaris de l’ATHC: 4 persones 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGNATURA CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB ADAA (28 de març) 

Hem renovat el conveni de col.laboració amb l’Associació d’Ajuda a l’Acompanyant del Malalt 
de les Illes Balears. El treball en comú  amb altres associacions de pacients ajuden a donar un 
millor servei a la ciutadania. 

 

 

 

 

COL.LABORACIÓ EN LA REVISTA ASSCAT-INFORMA 24   (22 de maig) 

Hem col.laborat amb l’ASSCAT en la seva revista ASSCATINFORMA número 24, amb una 
entrevista al president de l’ATHC, Josep M Martínez, sobre la eliminació de l’hepatitis C en els 
propers anys conjuntament amb d’altres experts en el tema. 

 

 

 

http://asscat-hepatitis.org/…/nueva-revista-asscatinforma-…/ 

 

 

 



PRESENTACIÓ CURTMETRATGE “ESTE ES MI BEBÉ”  (2 de juny) 

Hem assistit a la presentació del curtmetratge “Este es mi bebé” a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona. Aborda el tema de la donació d’òrgans des d’una perspectiva humana 
i emotiva. La presentació ha estat dins la clausura del Master Internacional en donació i 
trasplantaments d’òrgans, teixits i cèl.lules.  
Assistents a la presentació:135  persones 

 
 

PRESENTACIÓ PROJECTE A III PREMIOS ALBERT JOVELL (14 de juny) 

Hem assistit als III Premis Albert Jovell en l’Auditori del Museu Reina Sofia de Madrid, on hem 
presentat el projecte “Voluntariat testimonial en les proves al pacient pre-trasplantament 
hepàtic”. El tema del foro era el model afectiu-efectiu que es vol instaurar en el sistema sanitari  
on el pacient és el principal protagonista. 

Assistents a la jornada: 526 persones 

 

 

 

 

 

 



25è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI (11 de juliol) 

En l’Hospital Sant Pau s’ha celebrat el 25è aniversari d’Amputats Sant Jordi ,on hi hem estat 
presents, amb la presència del president del Govern de Catalunya, Sr Carles Puigdemont, la 
ministra de Sanitat-Serveis Socials- Igualtat, Sra Dolors Montserrat, i el president de COCEMFE , 
Sr Anxo Queiruga, entre d’altres personalitats. 

Assistents a l’acte: 310 persones 

                                              
 

 

 

PASSEJADA AMB ASSCAT PER A L’ELIMINACIÓ DE L’HEPATITIS (26 de juliol) 

Hem fet una passsejada conjunta l’ATHC i l’Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis per donar 
visibilitat al tema de l’hepatitis, pels jardins Laribal a Montjuïc.  Hem demanat diagnòstic i 
tractament per a tots!. 

Assistents a la passejada: 40 persones 

 

 

 

 

 



REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE TRASPLANTATS DE DINAMARCA LEVERFORENINGEN (3 de 
setembre) 

Hem tingut una reunió amb membres de l’Associació de trasplantats de Dinamarca 
Leverforeningen, a Pineda de Mar. L’objectiu ha estat compartir experiències per tal de conéixer 
la manera de treballar de cadascuna de les associacions i aplicar millores en el nostre servei als 
respectius ciutadans. Seguim amb l’objectiu de conéixer la dinàmica de treball d’altres 
associacions de trasplantats.  
Assistents a la reunió: 11 persones 

 

 
 

 
PACTE PER UNA SALUT PÚBLICA DE QUALITAT A L’HOSPITALET (20 de setembre) 

L’ATHC ha signat el “Pacte per una salut pública de qualitat a l’Hospitalet”, conjuntament amb 
l’Alcadessa de la ciutat , els partits polítics representants en l’Ajuntament i la resta d’associacions 
de pacients que tenen l’àmbit d’actuació a l’Hospitalet de Llobregat. Aquest document pretén 
garantir el dret a la salut de tota la ciutadania a través d’un model d’igualtat d’oportunitats. 

Entitats que signen el pacte: 23 associacions 

 

 

 

 



INICI COL.LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ALBI ( 30 setembre) 

Seguint amb l’objectiu d’inicar relacions amb associacions del nostre entorn, ens hem reunit 
amb la Sra Conxita Comamala, presidenta d’ALBI España. És una associació per la lluita contra 
les malalties biliars inflamatòries. Hem decidit començar la col.laboració mútua en temes que 
ens ajudin a assolir els nostres respectius objectius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


