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Campanya "La solidaritat no fa vacances" 10.08.2009 

Les donacions de sang a l'agost no estan 
assolint les expectatives 
El Banc de Sang i Teixits de Terrassa recorda als donants 
habituals i als possibles nous donants que l’estiu és una 
època especialment important, ja que la necessitat de sang 
per a l’assistència sanitària es manté 
Quaranta donacions de sang diàries. Aquesta és la mitjana que el Banc de 
Sang i Teixits de Terrassa està registrant en el que portem d’agost; la xifra no 
compleix les expectatives i es queda per sota de les 50 donacions diàries que 
es necessitarien per garantir l’estoc de cara el setembre, segons ha explicat a 
Canal Terrassa el doctor Pere Pallarés. 
 
La campanya “La solidaritat no fa vacances”, emmarcada en la campanya 
permanent “Amb una vegada no hi ha prou”, continua fins a final de mes i 
espera tancar el nombre de donacions per sobre les 900, xifra que no es va 
poder assolir l’agost del 2008. L’objectiu és recollir la màxima quantitat de sang 
per contrarestar la notòria davallada de donacions que es produeix 
històricament el setembre, amb una mitjana de 30 donacions diàries. Pel que 
fa al juliol, les donacions van ser 932, només dotze menys que les registrades 
el mateix mes de l’any passat. 
 
Per tots aquests motius, el Banc de Sang i Teixits de Terrassa recorda als 
donants habituals i als possibles nous donants que l’estiu és una època 
especialment important, ja que la necessitat de sang per a l’assistència 
sanitària es manté. 
 
Per ser donant tan sols cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 
50 quilos; una lleugera punxada permetrà treure 450 mil·lilitres de sang en 
qüestió de mitja hora. A més de la seu permanent de la plaça Doctor Robert, i 
com a novetat, les donacions també es poden fer a l’Hospital General de 
Catalunya els dimecres, de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre. 
 

Ahir, a Mònaco 28.08.2009 

Xavi Hernández, guardonat 
com a millor migcampista de 
la Champions League 
El de Terrassa ha superat en la votació al seu 
company d'equip, Andrés Iniesta, i al jugador 
del Liverpool, Steven Gerrard. Messi ha estat 
escollit millor davanter i millor jugador de la 
passada edició de la Champions League 

Millores d'accessibilitat 28.08.2009 

Foment millorarà les escales 
de l'estació del Nord de 
Renfe 
A través de l'empresa Adif, el Ministeri de 
Foment en millorarà les condicions. 
L'actuació forma part d'un pla de 
modernització que afecta 53 estacions de 
Catalunya, 8 d'aquestes al Vallès Occidental 

Respecte el mateix període de 
2008 28.08.2009 

Cecot ha format un 15% més 
de persones el primer 
semestre de 2009 
La Fundació Cecot Formació ho atribueix a 
l'augment de la demanda per part de 
persones que estan en situació d'atur. Els 
cursos els obren les possibilitats d'accedir al 
mercat laboral o de canviar de professió 

Plantejada pel Govern 
central 28.08.2009 

Bars i restaurants veuen bé 
la possible ampliació de la 
llei antitabac 
El sector creu que si es modifiqués la llei 
tothom estaria en igualtat de condicions i, a la 
llarga, la clientela s'acostumaria, com ha 
succeït a tots els països on ja no es pot fumar 
als bars i restaurants 
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Entrevistes i reportatges

Cerclemón ha distribuït 750 exemplars 
a Terrassa 
Guia per orientar els immigrants  

Santi Ortiz, operador de càmera i 
tècnic audiovisual 
"Quan fas filmació aèria no pots 
permetre't cometre errors"  
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