NOTA DE PREMSA

Donació de sang a les cotxeres del TRAM
•

La iniciativa, que sorgeix dels conductors del TRAM, permetrà a tothom que ho desitgi,
anar a donar sang a les instal·lacions del tramvia.

•

Catalunya necessita cada dia la sang equivalent a 5 tramvies plens de donats

El proper dimecres 5 de setembre, dues unitats mòbils del Banc de Sang i Teixits
s’instal·laran a les cotxeres del TRAM, una a Sant Joan Despí i una altra a Sant Adrià de
Besòs. Gràcies a una campanya conjunta entre el Banc de Sang i Teixits i TRAM, durant tot el
dia –de 9h a 18h- tant els treballadors de l’empresa com els usuaris que s’apropin a les
instal·lacions tramviàries podran realitzar un acte cívic i solidari com és donar sang.
La iniciativa va sorgir abans de l’estiu d’un grup de conductors del tramvia, que van ser els qui
van proposar a la direcció que fes una campanya de donació de sang entre tots els
treballadors de l’empresa. Tant el Banc de Sang com TRAM han estès la campanya a tothom,
tant treballadors com ciutadans en general, amb l’objectiu d’aconseguir la major quantitat de
sang possible, just després de les vacances d’estiu, moment en què baixen les reserves de
sang.
Cada dia, és necessària la sang de 1000 donants per poder atendre les necessitats dels
pacients a Catalunya. És l’equivalent a 5 tramvies plens de persones. Amb cada donació de
sang, podem ajudar a salvar fins a 3 vides.
Data: 5 de setembre
Lloc:
•

Cotxeres Trambaix: av Barcelona s/n (cantonada rambla Josep
Maria Jujol). Parada Bon Viatge del TRAM

•

Cotxeres Trambesòs: av. Eduard Maristany s/n. Parada
Central Tèrmica Besòs del TRAM

Horari: de 9h a 18h
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