
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  
VIST que l’any 2010 Barcelona serà la seu organitzadora del Dia Mundial del Donant de Sang(WBDD) per  
designació de la Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. 

VIST que el WBDD és una iniciativa que va néixer l’any 2003 promoguda per la Organització Mundial de la  
Salut, la  Federació  Internacional  de  Societats  de  la  Creu  Roja  i  de  la  Mitja  Lluna  Roja, la  Federació  
Internacional d’Organitzacions de Donants de Sang i la Societat Internacional de Transfusió de Sang, per  
promoure la celebració conjunta arreu del món.

CONSIDERANT que el nomenament de la candidatura de Barcelona suposa el reconeixement als mèrits del  
model transfusional de Catalunya 

CONSIDERANT   que  la  transfusió  de  sang  és  una  necessitat  permanent  del  nostre  sistema  de  salut  
àmpliament utilitzada  i que l’altruisme i la voluntarietat de la donació de sang són la millor garantia per a la  
qualitat i seguretat del donant i el receptor.

CONSIDERANT   que  l’obtenció  dels  recursos  necessaris  per  a  l’atenció  a  les  necessitats  de  sang  i  
hemoderivats, depèn de la donació voluntària dels ciutadans.

CONSIDERANT que la donació de sang suposa l’expressió d’un compromís personal amb els altres i de  
solidaritat entre els persones.

CONSIDERANT que cal  donar suport  des  de les  institucions  a l’activisme social  adreçat  a estimular  la  
participació de la comunitat en la donació de sang i a incrementar tant les donacions com el nombre de  
donats.

El Comitè Organitzador del Dia Mundial del Donant de Sang 2010, 

D E C L A R A 

1r.- Que cal incrementar el nombre de donacions i de donants de sang i per això cal posar de manifest als  
ciutadans la importància de la donació de sang i el seu caràcter altruista i voluntari.

2n.- Que cal impulsar i fomentar la creació d’associacions i germandats de donadors de sang per conduir i  
estimular la participació comunitària en la donació de sang.

3r.-  Que per aconseguir els anteriors objectius, és del tot necessària la implicació de les  administracions  
públiques i d’altres entitats públiques i privades en la promoció permanent de la donació de sang.

4rt.-  Que  fa  una  crida  a  totes  les  administracions  públiques  i  altres  entitats  públiques  i  privades  a  
comprometre’s en la donació de sang i promoure i participar en les activitats que es desenvoluparan amb  
motiu  de la  celebració  del  Dia  Mundial  del  Donant  de Sang  2010. Així  com a  organitzar, en els  seus  
respectius àmbits, si escau, d’altres activitats per iniciativa pròpia, a f de donar-ne la màxima difusió”.


