
 

Benvolgudes amigues, benvolguts amics, 

Com cada any, s’apropa el 14 de juny que, com sabeu, és el Dia Mundial del 
Donant de Sang. Aquest any Sri Lanka és el país amfitrió dels actes del Dia 
Mundial del Donant de Sang de 2014 i la ciutat de referència és Colombo. 

El tema de la campanya d’enguany és «Sang segura per salvar les parteres ». El 
seu objectiu és sensibilitzar sobre la importància de l’accés als productes sanguinis 
segurs, a tots els països, en el context d’un enfocament integral de la prevenció de 
la mortalitat materna.  

 

Diàriament moren unes 800 dones  per 
complicacions de l’embaràs i el part. La 
majoria d’aquestes morts es registren 
en els països en desenvolupament: més 
de la meitat a l’Àfrica subsahariana i 
prop d’un terç a Àsia Meridional. El 
major risc de mortalitat materna 
correspon  a les adolescents de 
menys de 15 anys. 

 

Aquest any ho celebrarem a Tortosa. El Departament de Salut, el Banc de Sang i 
Teixits i la Federació Catalana de Donants de Sang volem fer aquest reconeixement 
als donants per la seva contribució a la salut dels ciutadans del nostre país i posar 
en valor  la nostra tasca altruista davant les autoritats presents. Per tant, us 
convidem a tots a venir a Tortosa  el dissabte dia 14 de juny , una ciutat 
encantadora que ens està esperant. Així podrem participar junts d’aquest agraïment 
als donants de sang, que vosaltres com a delegats representeu.  

A ningú li ha de suposar una despesa  la seva assistència; ni pel que fa al 
transport, que es farà com sempre en autocars; ni pel dinar, que anirà a càrrec de la 
Federació. 

Posteriorment rebreu una altra carta conjunta del Banc de Sang i Teixits i de la 
Federació, amb el programa del DMDS 2014 i una invitació del Conseller de 
Salut . Aquesta és simplement per informar-vos i perquè pugueu preveure amb 
temps aquest desplaçament, perquè a Tortosa ens hem de trobar tots . 

Rebeu una cordial salutació. 

 
 
 
Marc Ibars i Badia 
President 
 
Barcelona, 23 d’abril de 2014 
 
Sri Lanka, país amfitrió dels actes del Dia Mundial  del Donant de Sang 2014 
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Any País Ciutat Eslògan 

2014  Sri Lanka Colombo  "Sang segura per salvar les parteres" 

2013    Francia París  "Donar el Regal de la Vida, Dóna Sang" 

2012   Corea del Sur Seúl  "Cada donant de Sang és un heroi" 

2011    Argentina Buenos Aires  "Més Sang, Més vida" 

2010    España Barcelona  "Sang nova per al món" 

2009             Australia Melbourne  “L’autosuficiència a través de la Donació voluntària de plasma” 

2008 

  Emiratos     
Árabes Unidos 

Dubái  “Amb una vegada no n'hi ha prou, gràcies per tornar” 

2007   Canadá Ottawa   “Sang Segura per a una Maternitat” 

2006   Tailandia Bangkok  "Celebrar la Donació de Sang" 

2005   Reino Unido London  "Celebrar la Donació de Sang”  


