COMUNICAT

ALUMNES
CINQUÈ PRIMÀRIA i 2N D’ESO
Benvolguda família,
Per desè any consecutiu, els alumnes de cinquè de Primària i de 2n d’ESO de l’Escola Sant
Gervasi Cooperativa ens adrecem a tots vosaltres en nom de tota l’escola perquè estem
organitzant la X Campanya de Donació de Sang.
El motiu d’aquesta carta és comunicar-vos que estem treballant en un projecte solidari amb
el Banc de Sang i Teixits. Aquest projecte consisteix en un treball sobre continguts
cientificomèdics i de comunicació amb l’objectiu de divulgar i animar les persones d’entre 18
i 70 anys de la nostra comunitat a donar sang.
Per què cal donar sang?
 La donació de sang és un acte solidari, senzill i gens dolorós.
 Les donacions de sang són l'única font d'obtenció d’aquesta, la sang no es pot fabricar.
 Cada donació pot ajudar fins a tres malalts diferents.
 Cada tres segons, algú necessita sang a Catalunya.
Per aquest motiu, la unitat mòbil del Banc de Sang estarà el divendres 20 de març de
8:30 a 11:30 hores i de 16:30 a 20:30 hores a l’Escola. Esperem que d’aquesta
manera, la X Jornada de Donació de Sang torni a ser tot un èxit en la nostra escola. Us
esperem a tots al menjador de l’Escola. Tots el que vingueu rebreu un petit obsequi fet per
nosaltres.
Des del Banc de Sang ens han demanat que us informem que:
 Tots els donants us heu d’identificar amb el vostre DNI.
 Aquelles persones que us vulgueu fer donants de medul·la òssia és important que
sapigueu que actualment els transplantaments amb èxit provenen d’homes que tenen
entre 18 a 30 anys. En el torn de la tarda, disposareu d’informació que us aportaran els
alumnes de Batxillerat.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Us esperem el 20 de març al menjador de l’Escola.
Cordialment,
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