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Dia Mundial de l’Hemofília i aniversaris de l’ACH i la FPCH 

 

Benvolguts membres del col·lectiu, 

El 17 d’abril és el Dia Mundial de l’Hemofília i volem celebrar-ho d’una manera especial perquè 

aquest any és el 45è aniversari de l’Associació i 30è de la Fundació. 

Ens hauria agradat molt poder fer una trobada presencial i celebrar-ho plegats, però donada la 

situació de pandèmia això encara no és possible. Per aquest motiu, hem organitzat una 

jornada virtual que es farà en forma de webinar a la plataforma zoom, el dijous dia 15 d’abril a 

les 18 hores. Aquest any hem preparat un programa diferent, esperem que us resulti 

engrescador i interessant.  

D’una banda, hem convidat al Xesco Espar, ex entrenador del FCB, professor Universitat de 

l'Esport de Barcelona, expert en alt rendiment, coach i autor de diferents llibres perquè ens 

faci una xerrada sobre la importància dels equips. Hem buscat un perfil molt diferent al tema 

mèdic i esperem que la seva xerrada pugui ser inspiradora per a tots nosaltres en aquests 

moments que estan sent tan difícils per a molts.  

Després la Silvia Sauleda, cap de Laboratori de seguretat transfusional del Banc de Sang i 

Teixits ens parlarà de les vacunes per a la covid-19, tema d’actualitat que ens genera dubtes  

per les notícies que surten, moltes vegades, no prou clares.  

Finalment, els hematòlegs del Consell Consultiu de la Fundació respondran totes les 

preguntes que pugueu tenir sobre aquest tema. Si voleu ens les podeu avançar per correu 

electrònic per poder ser més àgils el dia del webinar.  

Els que estigueu interessats a seguir el webinar online només heu de fer la vostra inscripció 

clicant en aquest enllaç: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T-

Jgc9wESt6RDr1osDpl9w 

D’altra banda, hem preparat uns petits obsequis per 

celebrar el 45è aniversari de l’ACH i 30è aniversari de la 

FPCH. Aquest “kit”, per adults i per a infants, el podeu 

recollir a la seu de la nostra entitat o a les unitats de 

tractaments de l’hemofília de la Vall d’Hebron, de l’Hospital 

de Sant Pau o de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Si veniu a 

l’Associació truqueu-nos abans per assegurar que hi haurà 

algú ja que hi ha dies que teletreballem.  

Desitgem poder saludar-vos, ni que sigui virtualment, el dijous dia 15. Salutacions cordials,  

 

La Junta 

Barcelona 8 d’abril de 2021 
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