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Entrevista

unitats mòbils a l’estiu

Mari Cruz Márquez, donant de sang. Aquesta veïna
de Collblanc és del grup sanguini 0 Rh– i no oblida
mai fer la seva donació, especialment a l’estiu
quan les reserves baixen més d’un 30%

yyy 28 de juliol, de 17 a 20.30h
al parc dels Ocellets, avinguda
del Torrent Gornal
yyy 29 de juliol, de 10 a 14h i
de 17 a 21h, a la rambla de
Just Oliveras cantonada amb
el carrer d’Enric Prat de la
Riba

“No veig per
què les dones
podem donar
sang sols tres
vegades l’any”
marga solé

- Des de quan és donant?
- Quan em vaig casar tenia 26 anys
i, com que volia ser mare, pensava
que, quan quedes embarassada,
em farien moltes anàlisis a l’emba
ràs i, em feien pànic les agulles.
Vaig pensar que aquesta por s’havia
d’acabar d’alguna manera i ho vaig
fer donant sang. Vaig començar un
dia, em vaig adonar que no n’hi havia per tant, que feia una cosa per
mi mateixa, com un voluntariat però
sense ser-ho, i pels altres i m’hi vaig
enganxar.
- Havia vist alguna campanya?
- No, sóc una persona que mai no
havia estat malalta i sí que veia les
unitats mòbils però no coneixia ningú del meu voltant que fos donant,
sols la meva sogra, malgrat que ara

yyy 6 d’agost, de 10 a 14h i de
17 a 21h, davant La Farga, al
carrer de Barcelona, 2
yyy 19 d’agost, de 10 a 14h i
de 17 a 20.30h, a la carretera
de Collblanc, números 17-21
yyy 26 d’agost, de 10 a 14h i
de 17 a 21h, a la rambla de
Just Oliveras amb el carrer
d’Enric Prat de la Riba
yyy 27 d’agost, de 10 a 14h i
de 17 a 21h, al Merca-2 de
Bellvitge
yyy 28 d’agost, 10 a 14h i de
17 a 21h, al carrer d’Enginyer
Moncunill davant el Mercat del
Torrent Gornal

ja no en pot donar perquè és massa gran. Al meu marit li he dit moltes vegades però no el motiva prou
i tinc tres o quatre amigues que en
donen i ho comentem quan hi anem.
- Fa d’ambaixadora de la sang,
doncs?
- Sí sí, tinc dues o tres amigues que
hi van però n’hi ha d’altres que diuen que no en donen. Tinc una amiga que va començar l’any passat: la
vaig acompanyar, va veure que no
passava res i ja s’ha fet donant.
- Però vostè, després de ser
mare ha continuat...
- He continuat perquè cau pel seu
propi pes que si comences i tot va
bé has de continuar i em sap greu
no poder donar-ne més que tres
vegades l’any. Trobo molt injust que
els homes en puguin donar quatre

“Vaig trobar
l’Associació de
Donants de L’H al
Facebook i em va bé
per informar-me”
n

vegades i, les dones, sols tres. Estic
bé de salut, no ho sé, m’agradaria
que en un futur se solucionés.
- Algun familiar seu ha necessitat sang?

- Al gener ja havia donat sang, van
operar la meva mare al març i no en
vaig poder donar. A les crides que
es fan quan es necessita sang 0
Rh– normalment sempre coincideix
que ja n’he donat i no hi puc col·
laborar. Ho trobo injust!
- Què li sembla la feina que
fa l’Associació de Donants de
Sang de L’H?
- Vaig començar a donar sang als
hospitals sense coneixe’ls, però els
vaig trobar al Facebook i ara em va
bé per veure quan es fan les campanyes a la ciutat, sé on s’instal·la
l’autobús i en tinc informació.

- Fa alguna tasca solidària a
més de donar sang?
- Col·laboro amb l’ONG Stop Accidents des que vaig patir-ne un
de trànsit i dono les xerrades del
curs per a persones que perden els
punts del carnet de conduir. Com
que treballo al RACC m’ho van proposar fa quatre anys i només que hi
hagi una persona de la classe que
es conscienciï i no torni a saltar-se
les normes de trànsit, ni a beure
quan ha de conduir, ja em serveix.
- De passada els diu que vagin
a donar sang?
- No, però si és qüestió de dir-ho... y

