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Entitat declarada d’utilitat pública 

Benvolgudes delegades i delegats, 

Primerament, felicitar-vos l’Any Nou de part de tota la Junta Directiva de la Federació, 
desitjant-vos un 2020 ple d’il·lusions i nous reptes! 

En segon terme, m’agradaria convidar-vos a que participéssiu de la Marató de 
Donants de Sang de Catalunya, que aquesta mateixa setmana hem presentat a les 
quatre capitals catalanes i que durarà del 10 al 17 de gener. 

Teniu més informació a la pàgina web de la Federació www.donantsdesang.cat i també 
a la web del Banc de Sang i Teixits https://www.donarsang.gencat.cat/ca/. 

Aprofito l’avinentesa per comunicar-vos un número de Whatsapp que crec pot ser 
molt útil, de cara a les consultes i qüestions que puguin sorgir-vos, durant les activitats 
que realitzeu a les vostres Associacions de Donants de Sang, arreu de Catalunya. 

El Banc de Sang i Teixits, també durant aquesta nova edició de la Marató, ha rebatejat 
el seu Whatsapp anomenant-lo: WhatSang 

Des de la Federació Catalana de Donants de Sang ens agradaria que afegíssiu el 
número de WhatSang als vostres contactes, perquè d’aquesta manera seguim 
fent xarxa i facilitant la coordinació de les activitats relacionades amb la donació de 
sang, amb una millor fluïdesa. 

Donant-vos les gràcies per l’atenció, us envio una forta abraçada, 

Marc Ibars Badia 
President de la Federació Catalana de Donants de Sang 

Associacions         de 
Donants    de    Sang 
de Catalunya 

Alt Camp 

Alt Penedès 

Alt Urgell 

Alta Ribagorça 

Anoia 

Bages 

Baix Camp 

Baix Ebre 

Baix Llobregat 

Baix Penedès 

Barcelona-Sant Pau 

Barcelonès Nord 

Berguedà 

Conca de Barberà 

Garraf 

Garrigues 

Girona 

Hospitalet de  
Llobregat 

Maresme 

Montsià 

Noguera 

Osona 

Pallars 

Pla d’Urgell 

Priorat 

Ribera d’Ebre 

Segarra 

Segrià 

Solsonès 

Tarragonès 

Terra Alta 

Urgell 

Val d’Aran 

Vallès Occidental 

Vallès Oriental 
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