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El 3 de Març de 2017, 
un grup internacional de 
destacades organitzacions
commemoraran el segon
Dia Mundial dels Defectes
Congènits.

Mary Cassat:Mother and son (1900)



Situació

La meitat d’aquests defectes (en 1 de cada 33 nounats) es detecten

poc després de néixer, l’altra meitat seran diagnosticats en els primers 

anys de vida. 

Els defectes congènits són freqüents

(afecten el 6% dels nens i nenes), i 

impliquen un gran cost i gravetat. Cada

any, prop de 8,1 milions de nens en tot 

el món neixen amb un defecte congènit

greu. 



En molts països els defectes congènits són una de les 

principals causes de mort en la infància. Els nens que 

sobreviuen i viuen amb aquestes patologies tenen més

risc de discapacitat de llarga duració.

¡La seva qualitat de vida

importa!



Objectiu
El principal objectiu del Dia Mundial dels

Defectes Congènits és fer sentir la nostra veu en

las xarxes socials i tots els medis al nostre abast per 

arribar a més persones amb notícies i missatges de 

tot el món.

Esperem que això propiciarà més esforços per 

ampliar la vigilància, prevenció, cura i

investigació sobre els defectes congènits en tot el 

món.



El 3 de març de 2017

• Afegeix la teva veu
per fer que es
coneguin millor els
defectes congènits.

• Registra’t amb el 
teu compte en
xarxes socials, en 
Thunderclap: 
http://po.st/
WBDD17

• Uneix-te al 
“murmuri del dia 3 
de març” a Twitter 
utilitzant el hashtag 
#WorldBDDayCom pots ajudar?

http://po.st/WBDD17


Promociona #WorldBDDay

Pots trobar una sèrie de tweets, imatges
(memes), actualitzacions de Facebook i imatges
a Instagram, en:  www.icbdsr.org.

Utilitza aquests materials per augmentar el 
coneixement i explicar en les teves xarxes el 
treball important que s’està fent en tot el món. 

http://www.icbdsr.org/


¡Necessitem la teva energia!

Retuiteja, comparteix i comenta. ¡Fes soroll!
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Això augmentarà l’abast del 

teu missatge i augmentarà

el coneixement. 



Estigues
connectat.
En sentiràs a parlar
més…



¡L’èxit del 
Thunderclap 2016! 



¡L’èxit del Thunderclap 2016! 

Seguidors: 

947 
Abast Social: 

4.833.519



Utilitza aquesta presentació com 
consideris.

Tradueix-la si és precís

Moltes gràcies per difondre 
aquest missatge.


