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L’H és la ciutat de Catalunya amb
més índex de donants de sang
De cada mil persones, 64 es sotmeten a extraccions periòdiques
260.000 donacions de sang per
cobrir totes les necessitats, tant les
urgents com les programades. Davant d’aquesta perspectiva, el Banc
de Sang i Teixits de Catalunya s’ha
posat en marxa per iniciar una nova
campanya de captació de donants
de sang.
 Unitats mòbils de donació
Així, el 23 de desembre hi haurà la unitat mòbil a la carretera de
Collblanc (de 10 a 14h i de 17 a
20.30h); el 28 a la plaça de la Carpa
de Can Serra i a la rambla de Just
Oliveras (de 10 a 14h i de 17 a
20.30h) i el 3 de gener de 2006 a la
Florida entre els carrers de Primavera
i de l’Enginyer Moncunill (de 10 a
14h i de 17 a 20.30h).
Segons el president de l’Associació de Donants de Sang de L’Hospitalet, Joan Noguera, “cada persona que dóna sang ajuda tres pacients perquè la donació se separa en tres bosses que van a parar a
tres malalts diferents”. Poden donar
sang totes les persones de 18 a 65
anys, de més de 50 quilos de pes.
Les dones en poden donar tres vegades l’any, i els homes, quatre.
# MARGA SOLÉ
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Cinquena edició de la
campanya Voluntaris
per la Llengua
El Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet duu a
terme la cinquena edició del
programa Voluntaris per la llengua. Hi participen 18 parelles
formades per una persona voluntària catalanoparlant i una
persona que l’aprèn i perfecciona amb converses espontànies.

El Jaume Balmes duu a
terme un intercanvi
amb alumnes argentins
El Centre d’Estudis Jaume Balmes ha rebut la visita d’estudiants i professors argentins
d’un institut de la ciutat de Santa Cruz. Aquesta experiència,
que els ha servit per conèixer el
sistema educatiu de l’Argentina,
s’emmarca dintre dels actes previs al 25è aniversari del centre.

La Florida tindrà a
partir del mes de
gener moneda pròpia

GABRIEL CAZADO

La sang és vital per viure i així
ho interpreta un nombre important d’hospitalencs que periòdicament se sotmeten a una
extracció perquè la resta tingui
possibilitats de subsistir. De
cada mil habitants de L’H, 64,4
donen sang de manera regular.
Aquesta xifra és molt superior
a la mitjana de Catalunya, 37,4 persones de cada mil.
Des del passat 1 de gener fins
al 23 de novembre s’havien recollit
a la ciutat 1.623 bosses de sang,
sense comptar les donacions que
es fan directament als hospitals.
Per exemple el de Bellvitge, de gener a octubre de 2005, ha rebut
12.291 donacions.
Ara, en vigílies de les festes de
Nadal, els responsables dels bancs
de sang dels hospitals fan una ullada
al rebost i ja són conscients que amb
allò que hi queda no en tenen ni per
començar. “Farien falta mil donacions
diàries per poder subministrar-ne a
tots els hospitals i clíniques amb l’objectiu que realitzessin intervencions
quirúrgiques, tractaments oncològics,
trasplantaments i atendre urgències”,
han explicat fonts del Banc de Sang i
Teixits. Segons les mateixes fonts es
necessita tancar l’any amb més de
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Unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits

L’Associació de Comerciants de
la Florida ha posat en marxa
una campanya de promoció
que començarà el mes de gener i que té com a lema: La Florida tindrà moneda pròpia. Segons l’import de la compra, el
client rebrà ‘euroflós’, que podrà
fer servir als comerços del barri.

