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Marató de donació de sang a
La Farga el dia 15 de febrer
Un equip de professionals atendrà el servei de 10 del matí a 10 de la nit ininterrompudament
El pròxim 15 de febrer tindrà lloc
una marató de donació de sang.
Els voluntaris que vulguin col·laborar desinteresadament en aquesta
activitat poden venir a La Farga on
un equip de professionals atendrà
el servei ininterrompudament de
10 del matí a 10 de la nit.
Aquesta és una de les activitats que organitza el Centre de
Transfusions i Banc de Teixits de
la Generalitat i que a la ciutat es
dur a terme en col·laboració amb
l’Associació de Donants de Sang
de L’Hospitalet.
Un equip de metges i infermeres instal·larà 24 lliteres, s’oferirà servei de guarderia gratuït i
es subministrarà als participants

Exposición y tertulia
sobre China y la
adopción en la Tecla
La Biblioteca Tecla Sala organiza una exposición bajo el título Hacia China: un viaje inolvidable que puede verse en
sus instalaciones hasta el 15
de febrero. El día de la clausura, a las 12 horas, ha convocado una mesa redonda en la
que participarán familias que
han adoptado niños o niñas
chinos para explicar su experiencia.

Premios Balañá para
dos entidades
taurinas de la ciudad
La sección taurina de Unión
Extremeña y Juan Gallego y
Manolo Lería de la Peña Ángel Lería de Zarzacapilla han
sido galardonados con los
Premios Balañá que concede
la Federación de Entidades
Taurinas de Catalunya. La entidad también ha premiado a
título póstumo al locutor de
Ràdio L’Hospitalet, Ricardo
Romero.

Imatge de l’última marató de sang celebrada a La Farga l’any 2002

han donat mai o que fa molt de
temps que no ho fan. Pretenem
crear un hàbit perquè la sang caduca passats 30 dies”. La mitjana
de donants a Catalunya és 38

persones de cada mil, però per
cobrir les necessitats dels hospitals en caldrien un mínim de 40.
Per participar a la marató només cal ser una persona sana

d’entre 18 i 65 anys i pesar més
de 50 quilos. Els homes poden
donar 4 vegades l’any i les dones
3, deixant 2 mesos entre elles. A
diferència de les anàlisis, no cal

anar-hi en dejú. El Centre de Transfusió fa una història clínica dels
donants i unes proves abans per
garantir la seguretat del donant i el
futur receptor. # EVA SERRANO

Curso del Joan XXIII
para la reinserción
laboral de mujeres
El Projecte Dones de la Fundación Joan XXIII pretende ayudar
a las mujeres mayores de 20
años a incorporarse al mercado laboral y, a la vez, a conciliar
la vida laboral y familiar. En el
primer curso participan 15 madres de familia que quieren
volver a trabajar o mejorar su
situación laboral, seleccionadas
entre 40 candidatas. El curso
cuesta 91 euros.

Paisajes del pintor
Antonio Reverte en
la sala Bellvitge Art
Hasta el 28 de febrero puede
visitarse en Bellvitge Art, la
galería del Hospital de Bellvitge, una muestra de pinturas
de Antonio Reverte en la que
expone paisajes y escenas de
la vida cotidiana. En sus 40
años de trayectoria, Reverte
ha participado en exposiciones individuales y colectivas y
ha abier to una escuela de
pintura en Castelldefels.
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una analítica posterior i confidencial. La música i la decoració faran que la donació, que només
dura 10 minuts, sigui més agradable. Un rellotge digital comptarà el nombre de donants i la xifra
s’actualitzarà cada hora.
El coordinador de la marató ,
Josep M. Planella, explica que
“l’objectiu de la campanya Dóna’n una mica és recollir la màxima quantitat de litres de sang i
conscienciar les persones que no
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Més informació a la web
www.ctbt.es

La Banda Amics de la Música de Bellvitge va
participar en un acte solidari per recaptar fons
per als afectats pel desastre del Prestige. El
diumenge 26
de gener, a les
12h, va oferir
un concert al Centre Cultural Barradas en un
acte convocat per la Confederació Espanyola de Societats Musicals. El mateix dia i a la
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mateixa hora, bandes musicals de tot Espanya van fer un acte similar emmarcat en el
projecte Un acord solidari que pretenia unir
el llenguatge universal de la música amb la
solidaritat envers els afectats pel desastre.
La Confederació Espanyola de Societats Musicals volia que participessin a l’acte les 1.400
bandes de música que hi ha a tot Espanya i
que apleguen 70.000 músics.

