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L’EAP Vallcarca-Sant Gervasi col·labora amb la Federació Catalana 

de Donants de Sang en promoure noves donacions  

Actualment ja hi ha diferents Entitats de Base Associativa que col·laboren amb la 
Federació Catalana de Donants de Sang per incentivar les donacions. L’EAP 
Vallcarca-Sant Gervasi es serveix dels diferents canals d’interacció i comunicació 
amb l’usuari per potenciar les donacions de sang, com per exemple la difusió de 
l’aplicació “donar sang” al canal de TV intern del centre.   

Mitjançant l’ús de les noves tecnologies, la Federació Catalana de Donants de Sang ha fet un 
avenç important en la comunicació amb la població donant. Actualment, es faciliten al donant 
tots els recursos al seu abast per agilitzar les seves donacions i a la vegada per portar-ne un 
control estricte.  

L’EAP Vallcarca-Sant Gervasi per la seva banda és un centre proactiu amb el coneixement i la 
promoció de la salut entre els seus usuaris. Amb aquesta voluntat, actualment fa difusió de 
la necessitat de donar sang en tots els seus canals de comunicació oberts amb l’usuari: la 
pàgina web, el butlletí electrònic, la revista Fer Salut i al bloc per a joves.  

També promou les donacions de sang a través de les xarxes socials, Facebook i Twitter, i al 
canal de TV intern del centre, per donar a conèixer l’aplicació per a dispositius mòbils "donar 
sang". Aquesta aplicació permet conèixer l’estat de les reserves de sang, els punts de 
recollida de sang més propers, elaborar un calendari personal de donacions, així com alguns 
consells d’interès per als donants.  

Com a entitat vinculada en l’àmbit de la recerca i la docència, l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi 
també promou activitats formatives organitzades per la Federació Catalana de Donants de 
Sang que siguin d’interès per a la salut de la població. 

Canals online EAP Vallcarca-Sant Gervasi 
Web 

http://www.aprimariavsg.com/ 

Facebook  
http://www.facebook.com/pages/Atenci%C3%B3-Prim%C3%A0ria-Vallcarca-Sant-
Gervasi/121777901272524 

Twitter 

https://twitter.com/aprimariavsg 

 

*S’adjunta fotografia: El Sr. Marc Ibars, president de la Federació Catalana de Donants de Sang, i el Dr. 
Lluís Gràcia, gerent de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi ultimant l’acord de col·laboració.  
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