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La ciutat es situa per sota de l’índex de Catalunya

L’Hospitalet necessita
més donants de sang
La ciutat de L’Hospitalet es troba
per sota de la mitjana de Catalunya en número de donants habituals de sang, segons el Centre de
Transfusions i Banc de Teixits del
Servei Català de la Salut responsable de proveir els hospitals i centres sanitaris catalans. Al 1995, a
Catalunya van haver 36 donants
per cada mil habitants, mentre que
al 94 n’hi havien 34,8. Malgrat que
aquest índex ha anat en augment
en els darrers deu anys (al 1985,
s’enregistraven 18 donants per cada mil habitants), els catalans encara ens trobem per sota de la mitjana europea, marcada en 40 donants anuals per cada mil habitants. L’Hospitalet té més donants
que ciutats com ara Santa Coloma o Badalona, però en canvi està
per sota de la mitjana del Baix Llobregat.
Enric Argelagués, director del
Centre de Tranfusions, ubicat a
l’hospital de la Vall d’Hebró, considera que aquest fet és habitual
en municipis grans on la difusió de
les campanyes de recollida de
sang és més difícil, mentre que en
els pobles petits funciona el “bocaorella”. “El nostre objectiu a L’Hospitalet és aconseguir el major nombre possible de voluntaris, que no
necessàriament han de ser donants, perquè difonguin les nostres
campanyes i fomentar així la participació ciutadana”, explica.
El Centre de Transfusions duu
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Les unitats mòbils de recollida de sang recorren la ciutat
a terme dos tipus de campanyes
a L’Hospitalet, les obertes, a través de les unitats mòbils que periòdicament s’instal·len en diferents
punts de la ciutat, i per altra, les
campanyes tancades, en centres
de treball o entitats concretes, com
l’Ajuntament o els CAPs. En els
dos casos hi pot participar tothom.
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Els donants de sang han de tenir
entre els 18 i els 65 anys, pesar 50
quilos i no haver patit malalties com
l’hepatitis. La sang que es recull
passa tots els controls establerts
per la UE. Cada bossa es fracciona
en glòbuls vermells, plasma i plaquetes, que poden servir per a diferents transfusions.

Som i serem... hospitalencs.

El programa de TV3 Som i serem va dedicar
la seva edició del 8 de març a L’Hospitalet. En aquest espai van participar el matrimoni Bonastre, per recordar
la seva vida paral·lela a la del municipi; l’historiador Carles Santacana, per parlar de l’origen de la població;
l’alcalde, Celestino Corbacho; el grup local Camàlics; l’actriu Amparo Moreno, filla de la ciutat, i la veïna de
Santa Eulàlia Elvira Benítez, que va explicar com es fa el fricandó amb moixernons. Entre el públic, una representació de les entitats de L’Hospitalet que no es van voler perdre l’oportunitat de visitar TV3.
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