
 

 

 

Barcelona,  5 de setembre de 2019 

Benvolguda família: 

El pròxim dissabte 28 de setembre l’Associació Donants de Sang Barcelona – Sant Pau organitza 

el “Red Day”, la tradicional jornada anual de donació de sang en família en els bancs de sang dels 

hospitals Clínic, Sant Pau i Vall d’Hebron de Barcelona. 

Convidem a tots els pares i mares a fer una donació de sang durant aquesta jornada a qualsevol 

d’aquests tres hospitals i venir amb els vostres fills i filles, a qui oferirem diverses activitats 

d’animació i tallers mentre feu la donació. D’aquesta manera us els cuidem i s’entretenen mentre 

esteu donant. I el que creiem més important, els vostres fills i filles se sensibilitzen sobre aquest 

acte tan solidari i altruista que fa possible els tractaments mèdics i intervencions quirúrgiques per a 

tants pacients que requereixen sang. Ells i elles seran els nous donants del futur que permetran 

salvar vides i millorar la salut de tothom qui ho necessiti. 

 

Els horaris de donació del dissabte 28 seran els següents: 

 

Banc de Sang de l’Hospital de Sant Pau de 9 a 14 i de 16 a 20 hs 

De les 11 a 13 hs. Animació infantil 

De les 17 a 19 hs. Animació infantil 

 

Banc de Sang de l’Hospital Clínic de 10 a 20 hs  

De les 11 a 13 hs. Animació infantil 

De les 17 a 19 hs. Animació infantil 

 

Banc de Sang de l’Hospital de la Vall d’Hebron de 10 a 20 hs  

De les 11 a 13 hs. Animació infantil  

De les 17 a 19 hs. Animació infantil 

 

Tot el dia treballs manuals pels menuts als tres hospitals 

 

Us esperem veure a qualsevol d’aquests centres i us donem les gràcies anticipades per tan 

altruista acció. 

Per a qualsevol dubte sobre la donació de sang, consulteu a www.bancsang.net 

Salutacions cordials. 

 

 

Mª Teresa Manzano Carreras 

Presidenta de l’Associació Donants de Sang Barcelona – Sant Pau 
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