
NOTÍCIA EXTESA 

Crida urgent als donants de sang a causa de la 
reducció de les reserves 

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha fet una crida a la col·laboració dels 
santcugatencs per recuperar les seves reserves, minvades per la suspensió d'algunes 
campanyes a diferents poblacions a causa de l'intens fred. 
 
Catalunya necessita amb urgència donacions de tots els grups sanguinis, tot i que 
especialment és necessari en el cas dels grups 0 negatiu, B negatiu i AB negatiu, els 
estocs dels quals es troben en nivells molt baixos, amb reserves per a un o dos dies. 
 
A Sant Cugat, s’ha organitzat una campanya extraordinària aquest dimarts, dia 19, al 
centre d’atenció primària del carrer de la Mina. L’horari d’extraccions serà a la tarda, 
de 16 a 20 h. Així mateix, també es podrà donar sang cada dimecres, de 16.30 a 20 h, a 
l’Hospital General de Catalunya, que ha esdevingut un punt fix de donació. 

   
 

 
 

ESCRIU EL TEU COMENTARI: 

POBLE 

 
 

    
 

 www.diaridesantcugat.cat es reserva el dret a no publicar aquelles 
aportacions que siguin contràries o atemptin contra la Llei, la moral, la dignitat, 
la bona fe o l'ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel·lectual o 
industrial. www.elsingulardigital.cat tampoc assumeix cap responsabilitat 
derivada de l'enllaç a altres webs de tercers, ni dels seus continguts, que es pugui 
accedir a través del nostre portal.  
 

El teu comentari

el teu nom

introdueix el codi ENVIAR

A més de rebre el DIARI a casa o a la feina, com a subscriptor 
et pots beneficiar dels avantatges següents: 

Entrades per a espectacles (teatre, cinema, concerts, etc.) 
i ofertes per gaudir d'un munt d'activitats i serveis (gastronomia, benzina, mascotes...).  

Hemeroteca digital. Podràs consultar a través d'internet i de forma gratuïta, 
totes les edicions del DIARI.  

Tot això per només 88 € / any!  

 

Fes-te subscriptor 
del DIARI 
Formulari >  Ofertes >  

93 590 86 00 
Telèfon d'atenció al subscriptor 
club@diaridesantcugat.cat  

cercador CERCARSubscriu-te avui per només 88€ l'any | Vols rebre les notícies per correu electrònic?

Dilluns, 18 de gener de 2010 

Subscriptors 
SOPAR 

Sopar per a 2 persones, de 

dimarts a divendres 
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