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G Dia Mundiat del Donant de Sang
5 Gricies per salvar-me la vida t4 de funy de 2015

Benvolgudes amigues, benvolguts amics,

Com cada any, s'apropa el 14 de juny que, com sabeu, 6s el Dia Mundial del
Donant de Sang. Aquest any Xina 6s el pais amfitri6 dels actes del Dia Mundial
del Donant de Sang de 2015 i la ciutat de referincia 6s Shanghai.
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El tema de la campanya d'enguany 6s <<Gricies per salvar-me la vida>. Er seu
objectiu 6s agrair als donants les seves donacions que permeten salvar moltes
vides, sensibilitzar sobre la importdncia de I'acc6s als productes sanguinis segurs a
tots els palsos, Donar Sang 6s important.

^V^ fl?,tjtr"n"" Aquest any ho celebrarem a Vilafranca del penedCs,

U J catltal Capital de la cultura catalana 2O15 a iniciativa de I'Ajuntament
U :yi:Hfi" de la ciutat.

El Departament de Salut, el Banc de Sang i Teixits i la Federaci6 Catalana de
Donants de Sang volem fer aquest reconeixement als donants per la seva
contribuci6 a la salut dels ciutadans del nostre pais i posar en valor la nostra tasca
altruista davant les autoritats presents. Per tant, us convidem a tots a venir a
Vilafranca del Penedds el diumenge dia 14 de juny, aixi podrem participar junts
d'aquest agraTment als donants de sang, que vosaltres com a delegats representeu.

A ningf li ha de suposar una despesa la seva assistdncia; ni pel que fa al
transport, que es fard com sempre en autocars; ni pel dinar, que anird a cdrrec de la
Federaci6.

Posteriorment rebreu una altra carta conjunta del Banc de Sang i Teixits i de la
Federaci6, amb el programa del DMDS 2015 i una invitaci6 del Gonseller de
Salut. Aquesta 6s simplement per informar-vos i perqud pugueu preveure amb
temps aquest desplagament, perqud a Vilafranca del Penedis ens hem de trobar
tots per fer aquest agraiment que tamb6 6s un acte cultural.

Rebeu una cordial salutaci6.

Marc lbars i Badia
President
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Pai'sos amfitrions del Dia Mundial del Donant de Sans
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Pais

China

t-c"t",nb" ISri Lanka

2013 lll I Francia ll earis

Esldgan

"GrAcies per salvar-me la vida"

"Sang segura per salvar les parteres"

"Donar el Regal de la Vida, D6na Sang"

2012 ifl corea der sur Se0l "Cada donant de Sang 6s un heroi"

2011 E nrgentina "Mes Sang, M6s vida"

2010 @ rspana Barcelona "Sang nova per al m6n"

2009 I Australia Melbourne "L'autosuficidncia a trav6s de la Donaci6 voluntdria de plasma"

2008
-
h Emiratos
\rabes Unidos

Dub6i "Amb una vegada no n'hi ha prou, grdcies per torna/'

2007 l*I c"naoa Ottawa "Sang Segura per a una Maternitat"

2006 :_....r lallandla aangrot 
I

"Celebrar la Donaci6 de Sang"

2005 lE -""r"* London "Celebrar la Donaci6 de Sang'

2004 E suddfrica lohannesburgo "Sang, un regal de vida. Grdcies"


