■ Comunicat de premsa ■

DIA MUNDIAL DEL DONANT DE SANG

L’estació de Provença d’FGC tindrà un
espai de donació de sang quatre cops
l’any
•

El Banc de Sang i Teixits instal·larà a l’Espai Provença d’aquesta
estació un banc de sang coincidint amb l’inici de les quatre estacions
de l’any

•

L’estació de Provença és la segona amb més volum d’usuaris de la
xarxa de Ferrocarrils

•

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang, FGC
il·luminarà diumenge 14 de juny les voltes de l’estació de Pl.
Catalunya de color vermell

L’estació de Provença de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
comptarà amb un espai de donació de sang quatre vegades l’any. El Banc de
Sang i Teixits instal·larà a l’Espai Provença de l’estació, ubicat al vestíbul de
l’accés del carrer Rosselló cantonada amb Balmes, un espai on les persones
usuàries d’FGC, i qualsevol altra persona que ho desitgi, podran donar sang.
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Aquest espai s’habilitarà quatre vegades l’any, coincidint amb el dia que comencin
les quatre estacions de l’any. Així, aquesta campanya especial de recollida de
sang, promoguda per FGC i el Banc de Sang i Teixits sota el lema “Donem vida a
cada estació de l’any”, començarà el proper 23 de setembre, coincidint amb l’inici
de la tardor. Les següents cites seran els dies 21 de desembre, inici de l’hivern;
21 de març, inici de la primavera, i 21 de juny, inici de l’estiu.
Amb aquesta incorporació de l’estació de Provença com a campanya trimestral de
donació de sang, les persones usuàries de Ferrocarrils disposaran de més
possibilitats per fer donacions i ho podran fer de forma fàcil i ràpida en els seus
desplaçaments diaris. L’estació de Provença és la segona amb el volum d’usuaris
més gran de tota la xarxa d’FGC i va rebre prop de 8,6 milions de persones
usuàries l’any 2019. Per aquesta estació circulen a diari les persones usuàries de
les línies urbanes L6 (Sarrià) i L7 (Av. Tibidabo) i del Metro del Vallès S1
(Terrassa), S2 (Sabadell), S5 (Sant Cugat), S6 (U. Autònoma) i S7 (Rubí).

El Dia Mundial del Donant de Sang
El 14 de juny és el Dia Mundial del Donant de Sang. L’Organització Mundial de la
Salut celebra aquesta data per sensibilitzar sobre la necessitat de donar sang de
forma regular i posar en valor la contribució que el donant pot realitzar per millorar
la salut de les altres persones, com s’ha vist durant la pandèmia.

Voltes de l’estació de Pl. Catalunya il·luminades de color vermell.
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Al món cada dia es fan més de 300.000 donacions de sang, de les quals prop
d’un miler són a Catalunya i unes 5.000 a tot l’Estat. Cada any, més de 250.000
persones donen sang, plasma o plaquetes a Catalunya, si bé en determinades
èpoques, com l’estiu, les donacions baixen considerablement pel canvi d’hàbits de
la ciutadania. Cal tenir en compte que una de cada cinc persones necessitaran
sang o derivats de la sang al llarg de la vida, i per això cal conscienciar la
ciutadania de mantenir les donacions regularment.
En aquest sentit, i coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de
Sang, aquest diumenge 14 de juny FGC il·luminarà les voltes de l’estació de Pl.
Catalunya de color vermell.
Suport d’FGC a les iniciatives solidàries
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Banc de Sang i Teixits ja han
col·laborat en d’altres ocasions per habilitar en diferents espais de les
instal·lacions d’FGC bancs de sang i facilitar i apropar la donació a la ciutadania.
Així, FGC ha promogut campanyes de donació amb anterioritat a l’Espai Provença
i a altres llocs com per exemple a les estacions de Pl. Catalunya i de Sant Boi,
habilitant trens per a dur a terme la recollida; a l’estació de muntanya de Vall de
Núria, o a Montserrat, facilitant l’accés a totes les persones donants amb el
Cremallera.
Campanyes com les del Banc de Sang i Teixits es poden conèixer a través de
l’espai d’iniciatives solidàries del web corporatiu d’FGC, un espai on entitats sense
ànim de lucre poden exposar les seves campanyes i accions per millorar la
qualitat de vida de la població, especialment en la situació d’emergència sanitària
que estem vivint.
D’aquesta manera, Ferrocarrils avala el seu suport i compromís obrint aquesta
finestra de col·laboració amb entitats amb les que ha tingut contacte al llarg del
temps. Podeu consultar les diferents iniciatives solidàries en aquest enllaç:
https://www.fgc.cat/mesures-excepcionals/iniciatives-solidaries/
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