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Augmenten les donacions de sang a
L’Hospitalet respecte a l’any passat
El 2008 se’n van registrar 21.515, un 3% més que l’any anterior
Durant l’any 2008 es van fer
21.515 donacions de sang a
L’Hospitalet (84,78 per miler
d’habitants/any) entre les rea
litzades a les unitats mòbils
i les recollides als bancs de
sang dels hospitals de Bellvitge
i General, segons dades del
Banc de Sang i Teixits. Aquesta
xifra suposa un increment de
més d’un 3% respecte de les
registrades l’any 2007, que van
ser 20.846 (82,77 per miler
d’habitants/any).
Aquesta tendència s’observa tam
bé al conjunt de la comarca i a Ca

s
o
l
i
d
a
r
i
t
a
t

La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, y la alcaldesa de

Residencia
L’H, Núria Marín, inauguraron la nueva Residencia
Collblanc Companys Socials,
ubidada en el cruce de la
Riera Blanca y la carretera
de Collblanc. El centro, que
funciona desde el mes de
enero, presta servicios de
residencia asistida y de
centro de día para las personas mayores. Tiene una
capacidad de 90 plazas residenciales y 30 de centro de
día. El edificio ocupa 4.600
metros cuadrados de terreno. El centro lo gestiona el
Consorci Sanitari Integral.

talunya. Al Barcelonès, l’increment
de donacions es xifra en un 7%
durant el 2008, i els nous donants,
en 21.342 persones, mentre que el
grup d’edat més nombrós el de 36 a
55 anys. Al conjunt de Catalunya, es
van registrar 298.443 donacions, un
5,58% més que l’any 2007, amb un
índex de donacions en relació amb
el nombre d’habitants de 40,53, més
d’un punt per sobre. Les dones són el
col·lectiu de donants més nombrós,
un 50,84%, mentre que els homes
són el 49,16%.
L’increment de donacions, però,
no vol dir abaixar la guàrdia. Els ma

jors de 18 anys i amb més de 50
quilos de pes haurien de donar sang
4 cops l’any, els homes, i 3 cops, les
dones no embarassades. Cal tenir en
compte que abans de complir els 75
anys, el 70% de la població necessi
tarà rebre sang o derivats.
De cada donació se’n beneficien
com a mínim tres persones perquè
se n’obtenen concentrats d’hema
ties, plaquetes i plasma i cada un
d’aquests components té diferents
aplicacions. Les hematies s’utilit
zen en especialitats mèdiques i en
usos quirúrgics, especialment en
malalties de la sang i el càncer que

consumeixen un 40% de concen
trats d’hematies.
Les transfusions de plaquetes es
fan per prevenir hemorràgies en un
70% dels casos, i pel que fa al plas
ma, s’utilitza per elaborar medica
ments. Es poden arribar a obtenir fins
a 20 tipus de medicaments diferents.
El plasma és l’element més deficitari
però la seva demanda és molt eleva
da i és previst que segueixi augmen
tant. Per aquest motiu, el Banc de
Sang i Teixits ha posat en marxa un
programa específic de plasmafèresi
per separar el plasma de la sang amb
menys dificultat. # r .
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Jordi Boladeras Sancho
gana el premio
literario Pablo Diez
El relato ganador es El pop de
la recança. Fina Borràs ha con
seguido un accésit con Que no
m’abandoni l’esperança y el
premio reservado a los trabajado
res de TMB ha sido para Alfredo
Segarra por Pablo y el extraño
lugar. Los galardones recuerdan
a un conductor de TMB, vecino
de L’H, que se suicidó tras ser
acusado de robar un billete de
autobús.

Exposición de los
50 años del colegio
Tecla Sala en el Museu
Dentro de los actos de celebra
ción de su 50 aniversario, el colegio Tecla Sala muestra en el Museu de la ciudad una exposición
fotográfica sobre la historia del
centro educativo que podrá vi
sitarse hasta el 30 de abril. Las
imágenes muestran la evolución
de la escuela, su comunidad educativa y las circunstancias histó
ricas más próximas desde que
abrió sus puertas en 1958.

Espai de debat sobre el
futuro del capitalismo
y del sistema financiero
L’H Espai de debat ha convoca
do este mes un acto bajo el tí
tulo ¿Capitalismo en crisis? para
reflexionar sobre el futuro del
sistema financiero a raíz de la crisis económica. En el debate in
tervinieron el diputado europeo
Raimon Obiols; el director de la
fundación Jaume Bofill, Jordi Sánchez; Joaquin Trigo de la patronal
Foment del Treball, y el periodista Joan Tapia.

