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El Vallès
Oriental, primer
a incloure la
donació a la
festa major

L’Associació de Donants diu que és una oportunitat per aconseguir donants nous i joves

Els acaptes en festes majors fan
augmentar les donacions de sang
Mollet del Vallès

Mollet del Vallès
L.C.

Morats i Torrats van competir dissabte passat a l’acapte
de sang per poder sumar un
punt més a la competició de
festa major. Van aconseguir
doblar el nombre d’acaptes
que l’anterior edició i en van
aconseguir 200. Van guanyar
els Morats, però més enllà
del punt en joc, del repte
de sumar més acaptes que
l’equip contrari, l’important
és donar sang. L’objectiu és
aconseguir el major nombre
de donacions possibles i collaborar amb el banc de sang.
De fet, la competició no deixa de ser una “excusa” i un
ganxo per animar els donants
i poder captar-ne alguns de
nous.
Fins a 11 poblacions de
la comarca han inclòs la
iniciativa de la donació de
sang dins el programa de
festa major, tot i que no en
tots els municipis es fa en to
competitiu, com és el cas de
Granollers, on la donació de
sang és un repte comú, entre
Blancs i Blaus. La proposta
la va tirar endavant l’Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental per incentivar la donació i es va portar
a terme per primera vegada
l’any 2006 a Mollet. “Aquest

Mollet va ser la primera
població de Catalunya on
es va incloure la donació
de sang en els actes competitius de festa major per
una proposta que van idear l’Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental
i les colles de Morats i
Torrats l’any 2006. Actualment la iniciativa es porta
a terme a 11 poblacions
de la comarca: Montmeló,
Lliçà de Vall, Parets, Riells,
l’Ametlla, Granollers,
Sant Celoni, Llinars i
Vallgorguina. Martorelles
s’hi sumarà a la festa
major de setembre.
Per a l’Associació de
donants aquesta és una
bona manera d’incentivar
a la gent a fer donacions
i, asseguren, la campanya
funciona molt bé i estan
intentant exportar-ho a
tots els municipis on hi
ha competició entre colles
per intentar captar nous
donants. A banda de les
donacions de festa major
i dels acaptes puntuals a
cada municipi, a l’Hospital
General de Granollers hi
ha durant tot l’any un punt
de recollida fix de donacions de sang.
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Laia Coll

Unes 200 persones van participar en l’acapta de sang que es va fer per la festa major de Mollet

tipus d’acapte realment fa
que la gent s’animi més perquè els capdavanters dels
grups solen ser gent jove i
ells inciten els altres joves
de la colla”, explica el president de l’associació Joan Pi,
que afegeix que els acaptes
de festa major “són una molt
bona ajuda per al banc de
sang, sobretot perquè s’aporten molts donants nous”.
L’any 2011 a Catalunya

es van registrar un total de
271.308 donacions de sang,
de les quals 9.813 van ser al
Vallès Oriental. Durant el
primer semestre de 2012,
les donacions a la comarca
han estat 5.499. Tot i que se
segueix la tendència de l’any
passat, des de l’associació
alerten que el nombre de
donacions va a la baixa. “Des
de l’associació ho atribuïm
a la crisi. A una persona que

està a l’atur l’últim que li ve
al cap és anar a donar sang.
De fer donacions ens n’oblidem per qualsevol tonteria:
perquè plou, fa calor o juga
el Barça”, afirma Pi. El president, però, recorda que a
Catalunya cada dia es necessiten 1.000 bosses de sang
i que amb una donació es
poden salvar tres vides. “No
hi ha cosa més satisfactòria”,
diu.
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L’empresa subministradora
d’aigua, Sorea, SA, va canviar
aquest dimarts la canonada
que Enagas va malmetre al
nucli de la Batllòria, a Sant
Celoni, com a conseqüència
de les obres de construcció
del gasoducte MartorellFigueres. Els danys de la
canonada va provocar diverses irregularitats al sistema
d’abastament d’aigua al terme de la Batllòria i al polígon
industrial de Gualba. Enagas
s’ha fet càrrec de la totalitat
dels costos derivats de les
intervencions.
Aquest dimarts va quedar
normalitzat el servei d’aigua
potable a la Batllòria i el polígon industrial de Gualba –a
la C-35– amb la reposició de
la canonada trencada, després

de les incidències dels darrers
dies, concretament el 8, 9 i
15 d’agost, quan les obres del
gasoducte al costat del camp
de futbol municipal –que van
trencar la canonada per tres
punts diferents en un tram
d’entre 120 i 150 metres–,
van provocar talls importants
en el subministrament d’aigua. Fins aquest dimarts, el
subministrament d’aigua al
nucli s’ha fet, sense incidents
importants, amb una canonada provisional. Dimarts el
servei va quedar aturat de 2/4
de 9 a 4 de la tarda pel canvi
de la canonada.
Arran dels danys causats
per part d’Enagas, l’Ajuntament de Sant Celoni va obrir
un expedient administratiu
a Enagas en què es reclamava que l’empresa procedís
a la reparació o reposició, o
bé es fes càrrec de l’import
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Enagas ha canviat la
canonada del sistema d’aigua
que va trencar a la Batllòria

Els operaris treballaven aquest dimarts en la reparació de la canonada malmesa

dels desperfectes causats.
L’alcalde Joan Castaño (PSC)
ha explicat que l’Ajuntament
anteriorment ja “va advertir
per escrit a l’empresa de la
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necessitat d’adoptar mesures preventives adequades
per evitar danys a tercers, al
medi o a les pròpies installacions” i el dia 1 d’agost es

va enviar un nou informe
que feia constatar a Enagas
que es podien trencar les
canonades i que procedissin
a la seva substitució.

