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Comencem un nou camí, un altre petit granet de sorra en la difu-
sió i sensibilització de les donacions de sang a les comarques 
de Lleida; deixant-los algunes reflexions, per repensar i meditar 
tranquil·lament.

Donem prou sang? A dia d’avui, a la nostra província, anem pel 
bon camí. Però, amb quina freqüència en donem? Depèn del tipus 
de donant, del moment, de les ocupacions personals, de l’estat 
d’ànim, etc. Són molts els factors que ens fan obrir els braços i 
deixar-nos punxar, com també són moltes les inquietuds i incerteses 
(sovint infundades) que ens fan tancar-los; deixant passar una altra 
oportunitat de col·laboració altruista.

Per tant, la pregunta que podem fer-nos plegats, seria: Per què no 
anem a donar sang?

Parlant del col·lectiu de joves, a partir de diferents estudis i anàlisis, 
s’ha comprovat que no en tenen prou amb les campanyes publici-
tàries i de captació habituals, ja que malauradament queden sense 
efecte, als seus ulls. Cal organitzar alternatives i esdeveniments, 
sovint senzills, inesperats, que motivin al jovent i li facin veure la 
carència actual de sang. Un cop conscients de l’escassedat de pro-
ductes sanguinis, caldrà persuadir-los en la regularitat i la continuïtat: 
amb una vegada no n’hi ha prou.

És per això que considerem el fet de “donar sang” com un gest de 
maduresa i honradesa social, a cultivar en els joves.

Què passa amb els nouvinguts? Doncs és comprensible el seu 
deure d’assolir una consciència i percepció positives, d’aquesta 
necessitat ineludible; per tal d’ésser capaços, entre tots i totes, 
d’entendre i comprendre la importància del seu gest.

Iniciem aquesta publicació amb la voluntat i les ganes d’apropar-
nos a totes les famílies de la província, transmetent-los el nostre 
agraïment i també una crida permanent, al seu suport i ajut.

-Vostès saben que la causa s’ho val: donar sang, salva vides.

Donem sang?
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Com a president de la Federació 
Catalana de Donants de Sang, és 
una gran satisfacció presentar-vos 
el primer exemplar de la revista, 
que ha de cobrir un espai impor-
tant a la Regió Sanitària de Lleida, 
en la que tots esperem i desitgem 
nous avenços vers la sensibilització 
de la nostra societat, pel que fa a 
les donacions de sang.

Presentar una revista en la que els 
impulsors han posat tant d’esforç i 
il·lusió és un compromís per conti-
nuar avançant en el treball conjunt 
d’entitats, institucions, empreses, 
mitjans de comunicació, donants i 
d’altres, als que necessitem per po-
der complir els nostres objectius.

Són molts els problemes que afec-
ten a la salut dels ciutadans, però la 
manca de sang n’és un de molt im-
portant, perquè afecta directament 
a tots els àmbits de la sanitat. Sense 
sang no es podria fer cap trasplan-
tament ni es podrien tractar la 
majoria de les patologies que avui 
es tracten, sense problemes. Per 
tant, amb el temps, n’augmenta 
la necessitat i el consum.

Les comarques lleidatanes són au-
tosuficients en donació de sang, o 
sigui, donen tota la que necessiten 
els nostres hospitals. Aquí vull fer 
un petit parèntesi per felicitar als 
donants de sang de la província, 

[Salutacions]

Marc Ibars i Badia
President de la Federació Catalana 

de Donants de Sang

Nova revista, 
nous projectes!

en particular, sinó que nosaltres 
en som els receptors i els consu-
midors.

A més d’aportar consciència so-
cial, la revista també ha de ser un 
mitjà que incideixi en la difusió i 
la informació dels objectius de la 
federació, a partir d’estadístiques, 
activitats organitzades –que en són 
moltes–, i tota la vida associativa 
dels donants de sang de la Regió 
Sanitària de Lleida. 

A tots i totes, moltes gràcies i 
endavant.

per la seva solidaritat envers els 
demés, agraint-los les donacions 
i dient-los que són un exemple 
per tots.

Que tinguem prou sang i derivats 
de la mateixa depèn única i exclu-
sivament de nosaltres. Donar sang 
no fa mal. Ens fan unes preguntes, 
només són uns minuts; després, un 
descans i un petit refrigeri; i al cap 
d’uns dies rebem els resultats de 
les anàlisis, a casa. 

Amb això vull dir-vos que hi ha un 
control rigorós de la salut del do-
nant, però a més, tenim la satisfac-
ció de salvar una vida o bé ajudar a 
recuperar la salut d’altres persones 
que poden estar molt prop nostre. 
És un deure cívic que posterior-
ment, de manera sigil·losa, ens 
comporta una compensació moral, 
difícil de descriure.

La revista que avui estrenem obre 
les portes a la participació de 
tothom, administracions, donants 
de sang, gent que encara no n’ha 
donat mai... i a tot aquell que pugui 
aportar alguna cosa positiva, per 
promocionar la donació de sang.

Hem d’arrelar la cultura de la do-
nació a la cultura popular; hem 
d’aconseguir que la gent doni sang 
amb la mateixa naturalitat que fa 
una altra cosa; hem de transmetre 
que la sang no es dóna a ningú 
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Aprofito l’oportunitat que em brindeu per posar unes paraules 
a la vostra revista per fer públic el meu més sincer agraïment a 
totes les associacions de donants de sang que es van arrelant a 
les comarques de Lleida, i molt especialment a la tasca continuada 
d’activitats que organitzen i que esdevenen el motor principal per 
fomentar les donacions de sang.

En l’esquema sanitari del nostre país, i de la demarcació de Lleida 
en particular, aquestes associacions esdevenen puntals a través de 
la seva activitat desinteressada i amb un fort esperit de solidaritat, 
que transmeten amb molt èxit a la nostra societat, i que resulta 
del tot necessari. 

A les comarques de Lleida ens podem sentir plenament satisfets 
d’aquesta tasca perquè els resultats són excel·lents, encapçalant 
la primera posició de donacions de sang de tot Catalunya, amb 
un 53,91 per cada mil habitants i any.

No seria just que no estengués el meu agraïment a aquests milers 
de ciutadans i ciutadanes anònims que donen sang cada any, 
sense els quals l’atenció sanitària al nostre país no tindria la fluï-
desa necessària per continuar les diverses activitats diàries sense 
incidències. Per aquesta raó, la donació de sang s’ha convertit 
cada vegada més necessària i és la raó de ser de les associacions 
que la fomenten.

Per tot això, us animo a seguir amb il·lusió en la vostra activitat, 
que és un exemple de solidaritat que ens fa a tots i totes millors 
persones.

[Salutacions]

Jaume Gilabert i Torruella
President de la Diputació de Lleida
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La donació de sang és un gest solidari del qual cada dia es bene-
ficien centenars de persones. Els ciutadans, element central del 
sistema, amb tots i cadascun dels actors implicats en el circuit de 
donació i transfusió de sang i derivats a Catalunya, contribueixen 
a enfortir encara més la nostra sòlida tradició solidària.

Amb els anys, Catalunya ha assolit i consolidat un model de cap-
tació basat en el compromís dels seus ciutadans i ciutadanes i el 
treball i dinamisme de les associacions, a través de les quals els 
catalans han pres consciència de la necessitat de la sang com a 
producte escàs i insubstituïble. És precisament el dinamisme i el 
compromís social el que ha fet de Catalunya un referent estatal 
i internacional en la promoció de la donació de sang. Aquest fet 
es veurà recompensat el proper 14 de juny amb la capitalitat de 
Barcelona en la celebració del Dia Mundial del Donant 2010, sota 
el lema Barcelona té sang!

Vull agrair a Lleida especialment la contribució a aquest lideratge 
en el model de captació de sang, ja que cadascuna de les seves 
comarques està per sobre de la recomanació de l’Organització 
Mundial de la Salut, que és de 45 donacions per 1.000 habitants 
i any. Em sento especialment orgullosa de poder compartir amb 
vosaltres aquest petit triomf quotidià i espero tenir l’oportunitat 
de saludar-vos personalment en algun dels actes que, durant els 
propers mesos, té previst organitzar la Regió Sanitària de Lleida en 
el marc de la celebració del Dia Mundial del Donant 2010.

Així mateix, vull aprofitar l’oportunitat que em proporciona aquesta 
publicació per transmetre el meu agraïment a totes les associacions, 
donants, empreses, mitjans de comunicació i personal del Banc de 
Sang, que contribueixen al fet que centenars de persones recuperin 
la salut i, fins i tot, salvin la vida gràcies a la donació de sang: la 
font del riu de la vida.

[Salutacions]

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Lleida té sang
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Qui som i què fem la gent del Banc de Sang de 
Lleida?

És molt possible que alguna vegada us haguéssiu fet 
aquestes preguntes. 

Doncs a partir de les línies següents, intentarem donar-
vos una resposta. 

Per saber qui som podem fer un repàs històric. Dintre 
de l’antiga Residència Sanitària General Moscardó, 
al voltant dels anys 70, es va crear el Servei d’He-
matologia. 

Ja com a Hospital Arnau de Vilanova, el Banc de Sang 
de Lleida formava part d’aquest  Servei d’Hematologia, 

en una secció clarament diferenciada. Va ser l’any 
2002 quan el Banc de Sang es va integrar al Banc 
de Sang i Teixits (BST). 

El BST és el resultat de la unificació progressiva de 
tots els Bancs de Sang que existien a Catalunya. És 
l’empresa pública que, depenent del Departament de 
Salut,  té per missió la gestió i l’administració de la 
donació, la transfusió i l’anàlisi de la sang i plasma 
sanguini. Tenim una organització territorial, és a dir, 
que des del BST Lleida donem servei a tot el nostre 
territori, que comprèn dues regions sanitàries (Lleida i 
Alt Pirineu i Aran). Això pot traduir-se en una població 
de 450.000 persones. 

[Salutacions]

El BST Lleida
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Al BST Lleida hi treballem al voltant de 40 persones, 
la majoria infermers i després metges d’equip mòbil, 
metges hematòlegs, promotors...

I què fem? Les nostres activitats es poden dividir de 
la següent manera:

DONACIÓ: •	 Som els encarregats de planificar 
i organitzar les campanyes de donació dels 
equips mòbils i de la donació hospitalària. La 
Maria i l’Albert, els nostres tècnics en promoció, 
són les persones que duen a terme aquesta 
tasca. Però això no seria possible sense la col-
laboració dels delegats i de les Associacions 
de donants, de totes les nostres comarques. 
Entre tots vàrem assolir durant el 2009 un total 
de 23.825 donacions que es desglossen de la 
següent manera: 17.859 donacions de sang a 
l’equip mòbil, 4.670 donacions de sang i 1.296 
donacions de plasma a la donació interna de 
l’Hospital.

TRANSFUSIÓ:•	  El BST Lleida és el responsable 
de la transfusió que es realitza als grans centres 
hospitalaris de Lleida. A més, nou centres hospi-
talaris depenen del nostre subministrament de 
sang (els quatre hospitals de les comarques 
pirinenques i els cinc centres existents a Lleida 
ciutat).

ACTIVITAT DE LABORATORI: •	 Al BST també 
fem una activitat lligada al laboratori: la im-
munobiologia transfusional i diagnòstica. Per 
fer-ho més entenedor, ens fem càrrec d’aquells 
problemes clínics, relacionats amb els grups 
sanguinis, que poden sorgir durant l’embaràs, 
el part o després de rebre transfusions.

CONTROL DE QUALITAT:•	  Aquesta és una 
activitat específica del BST Lleida i que no es fa 

[Salutacions]

a cap altre centre del BST. Analitzem la qua-
litat dels productes obtinguts a tot Catalunya 
per estar segurs que compleixen els requisits 
establerts per les societats científiques.

TEIXITS:•	  Col·laborem en l’obtenció de teixits 
de cadàver i una vegada  processats, els distri-
buïm als hospitals per tal que es puguin utilitzar. 
Bàsicament són teixits oculars i ossis.

SANG DE CORDÓ:•	  La maternitat de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova recull la sang de 
cordó d’aquelles mares que, durant l’embaràs, 
van decidir que en el part en farien la donació. 
En els últims anys la xifra anual està al voltant 
de les quatre-centes donacions de sang de 
cordó.

TRASPLANTAMENT DE PROGENITORS •	
HEMATOPOÈTICS: Conjuntament amb els 
companys del Servei d’Hematologia de l’Arnau, 
obtenim les cèl·lules progenitores de la sang per 
realitzar autotrasplantaments, en persones que 
pateixen malalties de la sang.

DOCÈNCIA i INVESTIGACIÓ:•	  Participem en 
la docència de pregrau i postgrau de diferents 
alumnes de medicina, infermeria i biotecno-
logia. També col·laborem en diferents estudis 
d’investigació, com per exemple amb els engi-
nyers agrònoms.

Ja veieu que les activitats del BST són moltes i molt 
variades. Potser necessitaríem molt més espai per 
explicar-ne alguna amb més profunditat, però crec 
que aquesta és una bona aproximació del que fem, 
dia a dia. 

Dr. Juan Manuel Sánchez Villegas
Cap de Centre Lleida
Banc de Sang i Teixits
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La Federació Catalana de Donants de Sang neix amb vo-
cació d’aglutinar, fomentar i divulgar la donació altruista de sang 
i plasma a Catalunya.

La DONACIÓ, en general, ha de respondre al criteri d’altruisme, 
voluntarietat i, per tant, a l’eradicació de la comercialització del 
cos humà. Afortunadament, els avenços científics en medicina 
possibiliten avui dia salvar vides i recuperar la salut gràcies a les 
transfusions de sang o derivats.

La funció social de la Federació Catalana de Donants de 
Sang, igual que la de les altres entitats amb aquests mateixos fins, 
és divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per 
assolir una conscienciació ètica i responsable que doni resposta 
a l’enorme i esperançador repte que aquests avenços científics 
permeten.

La Federació Catalana de Donants de Sang col·labora 
amb el Departament de Salut, amb el Banc de Sang i Teixits 
i amb tots els Organismes I Entitats relacionats amb la Transfusió 
Sanguínia, tant a nivell nacional com internacional.

Les Associacions i Germandats de donadors de sang –d’arreu de 
Catalunya–, amb la seva capacitat de comunicació social i potencial 
humà no professional, són elements indispensables per conduir i 
estimular la participació de la comunitat.

Per acostar la donació de sang a cadascun dels col·lectius socials, 
col·laborem amb el BST per tal de conèixer-los amb més profunditat 
i adaptar el nostre discurs a les seves particularitats. 

D’aquesta manera, el missatge “Amb una vegada no n’hi ha 
prou” a favor de la regularitat i l’hàbit en les donacions, pren 
diverses formes per arribar als universitaris, als que han migrat 
o al públic usuari dels centres hospitalaris.

Breu explicació sobre el paper 
de la Federació de Donants de 
Sang de Catalunya
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El Dia Mundial del Donant de Sang se celebra el 14 de 
juny de cada any. L’objectiu d’aquest esdeveniment és 
conscienciar globalment sobre la necessitat de sang 
i de productes sanguinis i la contribució crítica dels 
donants voluntaris als sistemes sanitaris nacionals.

També és una oportunitat per reconèixer l’aportació 
dels donants que han respost al creixement de la 
demanda de donacions voluntàries de sang i plasma 
arreu del món. Actualment, 57 països han assolit 
el 100% de donació de sang voluntària. En aquest 
sentit, des del 2002 hi ha hagut un increment de 18 
països.

Des de l’any 2004, quatre agències patrocinen el Dia 
Mundial del Donant de Sang: l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), la Federació Internacional de la Creu 
Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR i MLR), la Federació 
Internacional d’Organitzacions de Donants de Sang 
(FIODS) i la Societat Internacional de Transfusió de 
Sang (SITS). Durant el 2009-2010, la FIODS actuarà 
com a agència coordinadora de comunicació amb 
qualsevol agència externa.

L’acte global del 2010 se celebrarà a Barcelona. Els 
amfitrions seran la Federació Catalana de Donants 
de Sang, la Federació Espanyola de Donants de Sang, 
la Creu Roja Espanyola, el Banc de Sang i Teixits, el 
Ministeri de Salut i Política Social i la Generalitat de 
Catalunya.

El 2010 serà l’any dels donants joves, amb el lema: 
«Nova sang per al món». L’augment de la necessitat de 
sang s’està produint arreu. La gent jove pot contribuir 
a fer-hi front, de manera important, donant sang i 
reclutant altres joves perquè també siguin donants.

A fi d’aconseguir arribar als joves i sensibilitzar-los, hem 
estructurat la nostra estratègia en tres pilars.

1. Activisme juvenil mitjançant la cultura, l’oci i els 
valors sota el paraigua «Barcelona té sang». El 
concepte de la campanya de joves apel·la a l’orgull 
de pertinença, es refereix al caràcter de la seva gent i 
els condueix a la donació de sang de manera positiva. 
Aquesta és una campanya flexible i adaptable tant 
localment com internacionalment.

2. Divulgació científica a les escoles i a les universitats, 
que inclou un projecte educatiu «Cicle de sang». 
Està previst dissenyar un espai mòbil, expositiu, in-
formatiu i interactiu per difondre i acostar els serveis 
del Banc de Sang i Teixits i informar-ne, així com per 
sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en matèria de 
donació de sang.

3. Dinamisme digital per promoure la donació de sang 
entre els joves a través de les xarxes socials. Les 
xarxes socials a Internet s’estan convertint en llocs de 
trobada de gent. Hi ha estudis que confirmen que la 
població adolescent utilitza quasi el 100% d’aquest 
format per relacionar-se. Per tant, hem d’aprofitar 
aquesta realitat i promoure la donació altruista entre 
els joves mitjançant aquesta eina.

El projecte del Dia Mundial del Donant de Sang Bar-
celona 2010 se centrarà en el voluntariat en l’àmbit 
de la salut. Els objectius més importants del projecte 
són els següents:

1) Definir i sistematitzar la tasca dels voluntaris en 
l’atenció sanitària.

2) Adoptar un sistema de treball que permeti iden-
tificar, normalitzar i quantificar les contribucions dels 
voluntaris.

3) Conscienciar els professionals dels centres hos-
pitalaris, sociosanitaris i d’atenció primària sobre la 
importància i la necessitat del voluntariat.
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4) Promoure la implantació del voluntariat en nous 
centres sanitaris.

5) Incrementar donacions de sang del 40,5 ‰ al 
45‰.

6) Obtenir la validació del model actual de donació 
de sang a través de la comunitat internacional.

7) Involucrar gradualment i sistemàticament el jovent, 
des dels 18 anys, en la donació de sang.

8) Enfortir la implantació territorial de les associacions 
de donants de sang.

Amb l’objectiu d’assegurar un subministrament de 
sang segur arreu del món, s’organitzaran moltes 
activitats orientades a la gent jove. Volem destacar 
dues trobades de caràcter internacional, la Trobada 
Internacional de la Joventut i la Trobada de Gent Jove 
dels Països de l’Arc Mediterrani.

Trobada Internacional de la Joventut. 11-12 
de desembre 2009

L’objectiu d’aquest esdeveniment és aplegar un grup 
de gent jove de diferents països i presentar-los la 
iniciativa «University Attack», amb la finalitat de re-
clutar estudiants universitaris com a donants de sang 
altruistes arreu del món i crear un fòrum per tenir una 
representació internacional de la joventut en l’orga-
nització de les activitats, que els empenyi cap al Dia 
Mundial del Donant de Sang 2010, amb l’oportunitat 
que esdevinguin part activa d’aquest projecte.

Trobada de Gent Jove dels Països de l’Arc 
Mediterrani. Primavera 2010

L’objectiu d’aquest esdeveniment és promoure la 
donació de sang i el voluntariat en els països de l’Arc 
Mediterrani, aprofitant que alguns indrets són ciutats 
agermanades de Barcelona i tenen establert un vincle 
cultural amb la ciutat.

El Dia Mundial del Donant de Sang és un acte de re-
coneixement dels donants de sang en particular, del 
donant jove, de les millors iniciatives col·lectives i de 
la responsabilitat social corporativa.

Per conscienciar la ciutadania i per fer-los-hi participar 
activament, el dia 13 de juny de 2010 tindran lloc 
diverses activitats lúdiques:

Programa d’actes lúdics de conscienciació i parti-•	
cipació ciutadana a l’avinguda de Maria Cristina 
(plaça de l’Univers).

Espectacles i activitats d’animació dirigits al públic •	
assistent.

Mosaic d’una gran gota de sang formada per •	
voluntaris i donants, acompanyat d’un espectacle 
d’aigua a les fonts de Montjuïc.

Concert de música per als joves.•	

Sopar de gala per a les autoritats al Palau de Pedral-•	
bes, amb la consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, Sra. Marina Geli (60 persones).

El dia de l’homenatge als donants, el 14 de juny de 
2010, se celebrarà un acte institucional.

Recepció oficial de l’alcalde de Barcelona, Jordi •	
Hereu, a les autoritats i els representants d’institu-
cions i organitzacions nacionals i internacionals a 
l’Ajuntament de Barcelona (100 persones).

Acte d’homenatge als donants al Palau de Congres-•	
sos de Barcelona (1.100 persones), seguit de dinar 
per a tots els donants assistents.

Dinar per a les autoritats al MNAC.•	
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Marc temporal del projecte 

Primera fase. 

Barcelona 2010 arrenca el mes de setembre de 2008 •	
impulsat per la Federació Catalana de Donants de 
Sang, el Banc de Sang i Teixits i la Direcció General 
de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

El 21 d’octubre de 2008 es presenta la proposta de •	
candidatura en un acte públic presidit per la Conse-
llera de Salut, davant de més de 400 persones del 
món associatiu de Catalunya i d’altres organismes 
oficials i internacionals.

El mes de febrer de 2009 es presenta l’avantpro-•	
jecte de candidatura de Barcelona 2010 a l’agència 
Coordinadora de torn, la Federació Internacional de 
Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

El passat 24 d’abril, a Ginebra les quatre agències •	
centrals internacionals adopten la resolució a favor 
que Barcelona esdevingui Capital Mundial de la 
Donació de Sang per l’any 2010.

Segona fase. Juny-octubre de 2009

Aprovació del Comitè d’honor, el Comitè organit-•	
zador i el Comitè executiu

Revisió del projecte i adaptació pressupostària•	

Designació del Comissionat del projecte•	

Aprovació de la imatge corporativa•	

Contractació de l’oficina tècnica.•	

Tercera fase. Novembre de 2009 – juny de 
2010

Desenvolupament del projecte•	

Acte central del 14 de juny de 2010: celebració del •	
Dia Mundial del Donant de Sang.

Característiques del projecte
Barcelona 2010 és un projecte que ens permet fer •	
visible el lideratge del nostre model transfusional 
davant la resta de comunitats autònomes, en pri-
mer terme, i davant la comunitat internacional, en 
segon terme.

El caràcter internacional a través del qual Barcelona •	
passa a ser la seu mundial de la donació de sang 
afavoreix la sensibilització i captació dels potencials 
donants a partir de les corresponents campanyes de 
promoció de la donació al llarg de tot un any.

L’aportació altruista i regular del voluntariat en la •	
donació de sang és un eix estratègic que permet 
garantir les necessitats de transfusions de sang de 
manera segura en el nostre sistema sanitari.

Amb aquest projecte podrem ampliar i enfortir la •	
ja de per si sòlida xarxa d’entitats de donants de 
sang arreu del territori.

Barcelona 2010 està especialment dedicat als joves •	
per tal d’aconseguir que s’iniciï en la donació de 
sang voluntària i regular; per això el lema aprovat 
diu: “Nova sang per al món”.

Com arribar als joves    
i sensibilitzar-los
A fi d’aconseguir arribar als joves i sensibilitzar-los, hem 
estructurat la nostra estratègia en tres pilars:

Activisme juvenil mitjançant la cultura, l’oci •	
i els valors sota el paraigua “Barcelona té 
sang”. El concepte de la campanya de joves apel·la 
a l’orgull de pertinença, es refereix al caràcter de 
la seva gent i els condueix a la donació de sang 
de manera positiva. Aquesta és una campanya 
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flexible i adaptable tant localment com interna-
cionalment.

- Divulgació científica a les escoles i a les uni-•	
versitats, que inclou un projecte educatiu “Cicle 
de sang”. Està previst dissenyar un espai mòbil, ex-
positiu, informatiu i interactiu per difondre i acostar 
els serveis del Banc de Sang i Teixits i informar-ne, 
així com per sensibilitzar i conscienciar la ciutadania 
en matèria de donació de sang.

- Dinamisme digital per promoure la donació •	
de sang entre els joves a través de les xarxes 
socials. Les xarxes socials a Internet s’estan con-
vertint en llocs de trobada de gent. Hi ha estudis 
que confirmen que la població adolescent utilitza 
quasi el 100 % d’aquest format per relacionar-se. 
Per tant, hem d’aprofitar aquesta realitat i promou-
re la donació altruista entre els joves mitjançant 
aquesta eina.

Objectius generals   
d’aquest projecte

El nostre sistema públic de salut té una clara orien-•	
tació i vocació de treball des de la proximitat amb 
el ciutadà. Volem avançar cap a la responsabilitat 
compartida i fer efectiva la recomanació de l’OMS 
d’arribar a les 45 donacions per mil habitants i 
any.

Un cop aplegats en un únic banc de sang i teixits •	
els onze centres de transfusió dispersats durant vint 
anys, es vol validar el nostre model transfusional 
davant dels organismes internacionals.

També es vol presentar la comunitat internacional •	
el nou centre del Banc de Sang i Teixits que s’in-
augurarà l’any 2010, en un edifici modèlic a nivell 
tecnològic i de sostenibilitat energètica.

Volem fer un reconeixement especial a la tasca del •	
més de mig milió de voluntaris donants de sang 
actius que hi ha censats i animar els joves a ser 
nous donants.

Objectius concrets del projecte
Passar del 40,5‰ al 45‰ en les donacions anuals •	
de sang.

Que la comunitat internacional validi el model ac-•	
tual de donació de sang.

Incorporar de manera gradual i sistemàtica els •	
joves de més de 18 anys en la donació altruista 
de sang.

Enfortir la implantació territorial de les associacions •	
de donants de sang.

Activitats realitzades
11-12 de desembre de 2009.•	  Trobada Internacio-
nal de la Joventut (se n’adjunta el programa).

Gener de 2010.•	  Trobada amb els representants 
de les 35 associacions de donants de sang de 
Catalunya. Roda de premsa a Barcelona amb la 
Consellera de la Salut, amb la finalitat de presentar 
el Dia Mundial del Donant de Sang.

Febrer de 2010.•	  Presentació a Madrid a les au-
toritats sanitàries del Dia Mundial del Donant de 
Sang.

Març-maig de 2010•	 . Trobada de gent jove dels 
països de l’Arc Mediterrani.

Maig de 2010.•	  Presència del Departament de Sa-
lut, conjuntament amb la Creu Roja, al Campionat 
Mundial de la Fórmula 1 en el Circuit Català de 
Montmeló.

8 de maig de 2010.•	  Dia Internacional de la Creu 
Roja.

10-13 de juny de 2010.•	  15è Congrés Internacional 
de l’Associació d’Hematologia a Barcelona.

7-14 de juny de 2010.•	  “Setmana de sang”. TV 
documentals, curtmetratges, reportatges
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Qui sou els donants de 
sang?

Les persones que decidiu lliure-
ment, de forma desinteressada 
i sota les condicions sanitàries ade-
quades, donar sang per contribuir 
que un malalt recuperi la salut.

Els donants enquestats van definir 
la donació com un acte cívic i so-
lidari, un benefici per a la societat 
i un deure.

Què és la sang?

La sang realitza funcions vitals 
importants: respiratòria, nutritiva i 
defensiva. Els seus principals com-
ponents són:

Els glòbuls vermells•	
Els glòbuls blancs•	
Les plaquetes•	
El plasma.•	

Per què donar-la?

Per a tu, és un acte segur i gens 
dolorós. A més, cada donació 
pot fer que fins a tres malalts 
diferents recuperin la salut.

Els homes poden donar fins a 4 
cops l’any mentre que les dones, 

3, respectant sempre un interval 
mínim de dos mesos entre donaci-
ons de sang total.

Per què cal fer-ho amb 
regularitat?

La sang és un recurs bàsic que 
s’utilitza cada dia i que té una 
vida limitada. Per poder donar 
resposta a les necessitats sanitàries 
de tot Catalunya, cal disposar 
sempre de sang suficient i 
segura en estoc.

Les necessitats de sang són cons-
tants. Per tant, també ho han 
de ser les nostres donacions. Si 
detectem alguna anomalia en la 
teva donació, contactarem amb 
tu. En tots els punts de donació, 
trobaràs un refrigeri per refer-te 
de la donació.

Efectes adversos a la 
donació:

Tot i que la donació de sang és un 
acte segur, de forma eventual 
s’han donat casos de: Mareigs 
lleugers, hematomes en el braç 
on s’ha realitzat la punció, nàusees 
i vòmits, de forma excepcional, 

   La donació de sang

Un gest de solidaritat
              i civisme

s’ha produït alguna pèrdua de 
coneixement.

Si després de la donació sents al-
guna molèstia o malestar, truca de 
seguida el Banc de Sang.

Quins són els components 
sanguinis i per a què 
s’utilitzen?

La sang es processa per obtenir 
diversos components sanguinis: 
concentrats d’hematies, con-
centrats de plaquetes, plas-
ma i hemoderivats.

Cada component s’utilitza per 
tractar malalties diferents, 
davant d’hemorràgies i per a 
intervencions quirúrgiques o 
transplantaments d’òrgans.

Glòbuls vermells. Anèmia aguda 
o crònica greu.

Plaquetes. Dèficit de plaquetes, 
amb hemorràgies o risc hemor-
ràgic.

Plasma: Malalts amb alteracions 
de la coagulació i amb hemorràgia 
o risc hemorràgic. El plasma tam-
bé s’utilitza per produir proteïnes 
purificades com l’albúmina, les 
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gammaglobulines o els factors de 
la coagulació.

Motius d’exclusió

Existeixen causes que impedeixen 
la donació de forma temporal i, 
d’altres, definitivament. Serà el fa-
cultatiu qui, valorant el qüestionari, 
decidirà si pots donar sang.

Cal que sàpigues que, així com la 
teva donació pot ajudar molts ma-
lalts a recuperar la salut, també pot 
comprometre seriosament la seva 
vida, ja que per la sang es poden 
transmetre algunes malalties. Per 
aquest motiu, et demanem que si 
et trobes en alguna de les situaci-
ons següents, no donis sang.

Ets portador/a del virus de la Im-•	
munodeficiència Humana (VIH) o 
creus que podries ser-ho.

Ets portador/a d’algun dels virus •	
de l’hepatitis (B o C) o creus que 
podries ser-ho.

T’has injectat drogues (heroïna, •	
hormones per augmentar la 
musculatura, etc) algun cop a la 
teva vida.

Has acceptat alguna vegada di-•	
ners, drogues o un altre tipus de 
pagament a canvi de mantenir 
relacions sexuals.

Has mantingut, en els darrers 4 •	
mesos, relacions sexuals amb: 
diverses parelles, alguna per-
sona portadora del virus de la 
SIDA (VIH), alguna persona que 
canvia freqüentment de parella, 
alguna persona que hagi pogut 
punxar-se drogues intravenoses, 
alguna persona que exerceixi o 
hagi exercit la prostitució, una 
persona resident o originària 
de zones del món on el virus de 
la SIDA està molt estès (l’Àfrica 
subsahariana o Tailàndia).

La donació no és una bona opció 
per a fer-te una anàlisi de sang. Per 
a aquesta fi, et recomanem que 
consultis el teu metge de capça-
lera o que contactis a l’oficina de 
la SIDA al 900 21 22 22 o a sida.
salut@gencat.cat, on podràs 
fer-te les proves de forma anònima 
i gratuïta.

La majoria d’exclusions són tempo-
rals i, en un futur, la persona podrà 
tornar-ne a donar.

Màxima seguretat

La sang s’analitza per: determinar 
el grup AB0 i el grup Rh; garantir la 
màxima seguretat en la transfusió, 
apliquem un conjunt de proves per 
descartar la transmissió de malalti-
es com la SIDA, les hepatitis B i C, 
la infecció per l’HTLV I i II, la sífilis i 
la malaltia de Chagas.

El Banc de Sang adaptem les proves 
als canvis que es produeixen en la 
nostra societat.

Màxima confidencialitat en 
les dades personals

Al Bang de Sang, en compliment 
de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 
de desembre de Protecció de Da-
des de Caràcter Personal, vetllem 
per mantenir la confidencialitat de 
les dades personals dels nostres 
donants.

Gràcies per prendre part en la do-
nació de sang!

Centres de recollida a 
Lleida

Lleida. Arnau de Vilanova•	
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida – Tel. 973 70 
53 37

Campanyes amb equips mòbils a: 
www.donarsang.cat 
(apartat “On puc donar-ne”)

Condicions bàsiques que 
cal complir:
– Tenir més de 18 anys 
– Presentar un bon estat general 
de salut
– Pesar 50 kg o més 
– En cas de ser dona, no estar 
embarassada.

Recomanacions per a 
abans de donar sang:
No acudir en dejú

Beure molta aigua

Evitar àpats abundants.

La donació de sang,  
un procés de 4 fases:
1.- Omplir un qüestionari i faci-
litar les dades personals.

2.- Passar una entrevista mèdica 
i sotmetre’s a una exploració 
senzilla.

3.- Extreure la sang (450 ml).

4.- Prendre un petit refrigeri, 
sobretot líquids.

Tot el material que utilitzem és 
estèril i d’un sol ús.

Consells per després  
de donar sang:
Beure abundants líquids (en les 
següents 24-48 hores).

No prendre begudes alcohòli-
ques ni fumar (en les següents 
2 hores).

No fer esforços físics importants, 
especialment amb el braç on 
s’ha realitzat la punció.

Si en retirar la tireta el punt de 
punció sagna una mica, pressi-
onar el braç durant 3-5 minuts.
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Si respiressis una sola vegada, t’ofegaries.
Si mengessis una sola vegada, moriries d’inanició.
Si beguessis una sola vegada, moriries de set.

Oi que allò que fas per viure no 
n’hi ha prou amb fer-ho una 
sola vegada?

Recollim sang per als malalts de tot Catalunya

El Banc de Sang i Teixits som l’únic banc de sang de Catalunya i per tant, 
tenim la responsabilitat de subministrar cada dia els més de 1.000 
productes sanguinis que necessiten tots els hospitals i clíniques del 
nostre país per atendre els seus malalts.

Com ho fem?

Amb 10 centres de donació als hospitals més importants de Catalunya i 
12 unitats mòbils que fan unes 80 sortides setmanals a tots els municipis 
del territori.

Sabies que...

Aquest any necessitem més de 270.000 donacions de sang per poder 
subministrar més de 325.000 productes sanguinis

33.000 unitats de plasma fresc•	
235.000 concentrats d’hematies•	
115.000 concentrats de plaquetes.•	

Què és la sang?

La sang és un teixit líquid que flueix per tot l’organisme i que s’encarrega 
de transportar, fins a totes les cèl·lules, els elements necessaris per 
realitzar les diferents funcions vitals.

Els seus principals components són: el plasma, i les cèl·lules sanguínies: 
els glòbuls vermells o hematies, els glòbuls blancs o leucòcits, les pla-
quetes.

Què en fem de les donacions de sang?
La sang que obtenim de les donacions no es pot transfondre directa-
ment. Cal tractar-la per obtenir els diferents productes sanguinis: els 
concentrats d’hematies, els concentrats de plaquetes i el plasma.

D’aquesta manera, podrem transfondre a cada malalt 
només aquell producte sanguini que li fa falta.

Quan es necessita una transfusió de sang?
En intervencions quirúrgiques•	
En els tractaments contra el càncer•	
En els transplantaments d’òrgans•	
En casos d’accidents greus.•	

Per a què serveix cada producte sanguini?
Els •	 concentrats d’hematies: s’utilitzen en el tractament de 
l’anèmia produïda a causa d’intervencions quirúrgiques i en el trans-
curs de diverses malalties.

Els •	 concentrats de plaquetes: s’utilitzen per tractar les he-
morràgies causades per la manca de plaquetes en malalties com ara 
leucèmies o càncers.

El •	 plasma: fa falta a persones amb alteracions globals de la coagu-
lació.

Alguns exemples...
Per a un transplantament de fetge: 8 unitats de plasma, 8 concentrats 
d’hematies i 8 concentrats de plaquetes.

Per a una cirurgia de cor infantil: 6 unitats de plasma, 6 concentrats 
d’hematies i 1 concentrat de plaquetes.

Per a un transplantament de moll d’os infantil: 1 concentrat d’hematies al 
mes i 1 concentrat de plaquetes al mes.

Ara que t’has decidit a donar sang, has de saber que...
Existeixen unes petites condicions per poder-ho fer: 

tenir més de 18 anys•	

pesar 50 quilos o més•	

si ets dona, no estar embarassada•	

És aconsellable: 

no estar en dejú, •	

consultar els nostres professionals si tens qualsevol dubte.•	

Un cop has donat sang, et recomanem...
Beure abundants líquids per recuperar el volum sanguini•	

No prendre begudes alcohòliques ni fumar durant les 2 hores següents•	

No fer esforços amb el braç on t’han punxat.•	

La donació de sang és un 
acte que salva vides i cal 
que es faci una vegada, 

una altra i una altra més.

Per aconseguir-ho, 
hem de  recollir més 
de 1.000  donacions 

de sang cada dia.

www.bancsang.net
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[Jo en dono]

Jo en dono!
Famosos ens en fan cinc cèntims...

Jessica  Expósito  Lozano tiva, tan altruista i exemplar, animant a tothom per tal 
d’augmentar les col·laboracions desinteressades.

Ja sabeu que el fet de donar sang ens ocupa molt 
poca estona, però en canvi, n’obtenim un benefici 
molt gran: salvar vides.

Junts podem fer que aquest món sigui un xic més 
solidari. Amb el teu gest i el nostre podem arribar ben 
lluny, aportant el millor que duem a dins.

Mil petons “Batukeros” per a tothom... i que sigueu 
molt feliços!

Jessica i Jose Expósito
X2 Fitness Academy

Instructora de fitness internacional (Àsia, Europa, Amèrica) 
dedicada a la formació de monitors d’aeròbic.

Diplomada en Magisterio d’Educación Física per la Univer-
sitat de Barcelona. 

Fou elegida en la prestigiosa Convenció IDEA (California – 
USA), el juliol de 2003, per presentar els seus treballs.

Jessica és la formadora física oficial dels artistes de l’Acadè-
mia d’Operación Triunfo.

Imatge del mètode Batuka i creadora de totes les coreo-
grafies.

En març de 2008 fou invitada a Xina per presentar el seu 
programa de fitness, en els Jocs Pre-Olímpics.

Jose Expósito Lozano
Co-creador de les coreografies de Batuka. Col·laborador en 
l’àrea de fitness de la Universitat de Barcelona – INEFC.

Entrenador personal d’esportistes d’elit, artistes i models. 
Creador dels programes de Fitness X-TRAINING.

La seva trajectòria internacional passa per diversos països: 
EUA, Mèxic, Portugal, Suïssa, Brasil, Sèrbia, França, Àustria, 
Turquia, Alemanya, Itàlia...

Benvolguts amics i amigues:

Som Jessica i José Expósito i ens hem dedicat al món 
de l’esport, del Fitness, el ball i la salut tota la vida.

Per aquest motiu, perquè l’esport és vida i la vida cal 
cuidar-la i estimar-la, donem suport a aquesta incia-
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[Jo en dono]

David Meca  Medina

Especialista en llarga distància en aigües obertes, en el seu 
palmarès compta amb el títol de campió de la Copa del 
Món; a la categoria de llarga distància en 25 kilòmetres, als 
Mundials de Natació de Montreal de 2005. Ha obtingut set 
medalles en Campionats del Món de natació, dues d’elles 
d’or. A dia d’avui, és posseidor de més de 100 victòries inter-
nacionals en proves de llarga distància, en aigües obertes.

Estudià interpretació als Estats Units d’Amèrica, on va 
graduar-se en Art Dramàtic, per la University of Southern 
California; fent diverses incursions en el món de la interpre-
tació i de la moda. Actualment, a part de seguir amb els seus 
desafiaments i reptes en solitari, fa conferències relacionades 
amb l’automotivació.

En els darrers 10 anys he donat sang diverses oca-
sions. Tot i que en època de competició no podem 

donar-ne, procuro fer-ho quan els meus entrenadors 
m’ho permeten; és a dir, en els temps de descans.

Personalment, crec que tothom hauria d’ésser cons-
cient de la importància de donar sang, doncs és fona-
mental per salvar vides: allò més valuós que tenim.

A la gent esportista, a aquells i aquelles que se senten 
-vius- realitzant activitat física i millorant la seva salut, 
a les persones que volen ajudar i comprometre’s amb 
una causa noble...

Us animo a fer aquest petit gest solidari i generós, 
enviant-vos una forta abraçada.

David Meca 

Carme  Ruscalleda i  Serra

És una de les cuineres més innovadores i s’ha convertit en 
la primera xef catalana en aconseguir tres estrelles Miche-
lin. Autodidacta i avantguardista, sempre està a prop de la 
tradició culinària catalana. Va estudiar comerç mercantil i 
es va incorporar al negoci familiar de xarcuteria, al qual va 
incorporar una secció de plats per emportar que ella ma-
teixa cuinava. Ha escrit el llibre Cuinar per ser feliç, traduït 
a vàries llengües; i altres llibres de receptes professionals, 
com també per a no experimentats.

M’és molt gratificant fer una crida social, per tal de 
motivar i engrescar a la gent de les comarques 

de Lleida, en el generós acte de ser Donant de Sang.

La sang és vida. Sense aquest fluid tan preciós tot 
s’atura i tot s’apaga. Aquest tresor tan preuat, emma-
gatzemat al Banc de Sang, mai no s’hauria de trobar 
en crisi, ni en números rojos.

Quan es gaudeix d’una vida saludable, quan ens 
sentim plens d’il·lusió i amb projectes que mereixen 
atenció i entrega, és quan hem de sentir-nos més 
solidaris amb aquestes decisions tan nobles; com el 
fet de donar sang.
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[Jo en dono]

Joan Pera

És conegut també en la seva faceta d’actor de doblatge, en 
doblar (a l’espanyol i català) a l’actor i director novaiorquès 
Woody Allen. Gràcies a la seva veu peculiar, ha donat una 
gran personalitat a les excentricitats d’Allen durant més de 
dues dècades.

Tota la vida m’han fet por les injeccions, els metges 
i l’avió.

Després et fas gran i veus que la vida és una lluita 
contra les pors...

Vas a l’avió amb el cor encongit, si no queda més 
remei.

Vas al metge quan veus que ho necessites i acceptes les 
punxades com un mal menor que has de passar...

Tot això és una ximpleria però ho dic perquè a molta 
gent, com a mi, li ha passat; creus de debò que donar 
sang és un dels actes més bells i beneficiosos que 
podem fer, i la petita por a l’agulla o a que et trobin 
alguna cosa que no saps... o al simple mareig que et 
dóna el veure sang... fa que es dispari l’egoisme que 
tenim a sobre i ho deixis per un altre dia.

Jo, que m’he passat la vida intentant fer feliç a la gent 
-que està sana i pot riure-, he arribat a la conclusió 
que aquells qui no poden riure, perquè necessita una 
“miqueta” de la teva vida per poder esbossar un som-
riure d’esperança, mereixen la meva aportació al seu 
benestar... Encara que sigui amb una ganyota de por 
que em sortirà quan em clavin aquella cosa...

Agafaré l’avió quan algú vulgui riure amb mi, més 
enllà del meu territori... Aniré al metge per poder 
continuar fent la meva feina, de servei als altres... i 
donaré una petita part de mi quan algú ho necessiti. 
És el meu compromís.

Donem vida a la vida.

Joan Pera

Actor de cinema i teatre. També treballa com a director i 
actor de doblatge. Ha dedicat tota la seva vida a l’espectacle, 
gran part d’ella al teatre, gairebé sempre dintre del gènere 
de la comèdia.

En sèries de televisió es va donar a conèixer al gran 
públic amb el paper de nebot de Joan Capri a “Doctor 
Caparrós Medicina General”, de finals dels 70; primera 
telecomèdia de l’Estat, gravada en directe i amb públic al 
plató. A continuació va venir “Amor meu” amb Carme 
Sansa, diverses etapes del programa “El Show de la família 
Pera” i una nova telecomèdia al costat de Mary Santpere 
anomenada “Amor, salut i feina”.

Per a Televisió de Catalunya va presentar el programa 
inaugural de la cadena, el 10 de setembre de 1983, 
intervingué en la sèrie de tretze capítols d’Esteve Duran 
(creador també de Doctor Caparrós, a TVE) “Quart 
Segona”, al costat d’Amparo Baró i a la temporada 2006-
2007 protagonitzà “Tretze anys i un dia” al costat del seu 
fill Roger Pera.

És molt senzill i no és ni perillós ni dolorós. En contra-
partida, fem un acte honorable, que diu molt a favor 
de la generositat catalana i del grau de sensibilitat que 
llueix a la nostra societat, amb gests tan importants 
com el de decidir ser donant de sang.

Comprova-ho. Aquesta, és una acció que et farà sentir 
útil, viu i enganxat a la vida!

Decideix-te, dóna sang!

Carme Ruscalleda
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Què és el plasma?

El plasma és la part líquida de 
la sang i representa el 55% del 
volum sanguini total. Està format 
majoritàriament per aigua i proteï-
nes, entre les quals destaquen les 
immunoglobulines (anticossos), 
els factors de coagulació i l’albú-
mina.

Diversitat 
d’hemoderivats

Els hemoderivats que el Banc de 
Sang i Teixits elaborem a partir del 
plasma sanguini són:

1 L’albúmina

1 El factor VIII

1 El factor IX

1 Les immunoglobulines

1 L’alfa-1-antitripsina

1 L’antitrombina III

Quines aplicacions 
terapèutiques tenen 
els hemoderivats?

Els hemoderivats elaborats a partir 
del plasma s’utilitzen per tractar, 
entre altres patologies:

1  L’hemofília (A i B) i altres dèfi-
cits congènits de factors de la 
coagulació, en què els afectats 
pateixen hemorràgies greus que, 
fins i tot, poden aparèixer de 
manera espontània i sense causa 
aparent.

1 Les malalties autoimmunes, en 
què el malalt crea anti-cossos 
contra els seus propis teixits.

1  Les deficiències congènites de 
la immunitat, que provoquen 
infeccions greus arran del con-
tacte quotidià amb bacteris i 
virus, sense origen aparent, com 
a conseqüència de la fallada del 
sistema immunològic.

Oferim hemoderivats 
per al conjunt de la 
societat catalana

El Banc de Sang i Teixits és l’entitat 
responsable de planificar la cober-
tura de les necessitats de compo-
nents sanguinis i hemoderivats per 
a tots els hospitals i les clíniques, 
públics i privats, de Catalunya.

Com a empresa pública que gestio-
na la sang d’una manera integral, 
oferim aquests productes proce-
dents del plasma sanguini en unes 
condicions molt favorables per al 
sistema sanitari:

1  garantia de seguretat en tot el 
procés d’elaboració

1  distribuïm els productes a un 
cost ajustat amb subjecció al 
principi de gratuïtat de la sang i 
els components donats.

Un consum creixent 
d’hemoderivats

El plasma és el component sanguini 
més deficitari al nostre país. Tan-
mateix, la seva demanda és molt 
elevada i es preveu que continuï 
augmentant.

Cada dia, malalts de tot Catalu-
nya necessiten l’administració de 
medicaments elaborats a partir 
de plasma sanguini per als seus 
tractaments. Aquests medica-
ments s’anomenen hemoderivats 
i s’utilitzen cada vegada amb més 
freqüència per la seva àmplia apli-
cació terapèutica.

Per què iniciem un 
programa especial de 
plasmafèresi?

A dia d’avui, el plasma que ob-
tenim de les donacions de sang 
convencionals és insuficient i no 
permet garantir-ne un nivell òptim 
en el subministrament.
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Dels 5 litres de 
sang que tenim 
al cos, 3 són de 

plasma

Per aconseguir el plasma necessari 
que permeti abastir Catalunya 
d’hemoderivats, apostem per un 
tipus de donació especial que ens 
ajuda a obtenir-ne més quantitat: 
la plasmafèresi.

La plasmafèresi: una 
donació de sang 
especial

Amb el nou pla de plasmafèresi 
es persegueix un doble objectiu: 
vetllar per la seguretat sanitària i 
arribar a l’autoabastiment d’aquest 
component (evitant d’importar-lo 
d’altres països). 

que no poden fer donacions de 
sang total repetidament.

Tots els grups sanguinis són vàlids, 
preferentment el grup AB, que és el 
donant de plasma universal.

Només cal:

1 Disposar de temps: el procés 
dura uns 40 minuts.

El procés de la 
plasmafèresi en 6 
fases

1. Concertar dia i hora amb el Banc 
de Sang: el nostre personal mèdic i 
d’infermeria i l’equip tècnic estan a 
punt en el moment en què arriba el 
donant. Al banc ens adaptem a la 
seva disponibilitat horària.

2. Emplenar un qüestionari i signar 
un full de consentiment.

3. Passar un reconeixement mè-
dic.

4. Fer la donació.

5. Prendre un refrigeri que s’ofe-
reix. 

6. Si es desitja, fixar una data per 
a la propera donació.

Unes setmanes després de la pri-
mera donació, el donant de plas-
mafèresi rebrà una analítica a casa 
que inclou més paràmetres que 
l’analítica de la donació de sang 
total, com ara les proteïnes totals i 
un proteïnograma. 

A mesura que es repeteixen les 
donacions de plasmafèresi, el do-
nant va rebent aquesta analítica 
especial, de manera regular, cada 
sis donacions.

La plasmafèresi permet:

1  Obtenir més quantitat de plasma 
(600 ml, en comparació amb els 
250 ml de la donació de sang 
total).

1  Com que el donant conserva els 
glòbuls vermells, la recuperació 
és quasi immediata i pot repetir 
la donació d’afèresi en un ter-
mini de 15 dies. Per això, si ho 
desitja, podria arribar a donar 
fins a 12 vegades a l’any. 

1 Es pot alternar amb la dona-
ció de sang total sempre que, 
després d’aquesta, es respecti 
l’interval mínim de 2 mesos i els 
màxims anuals.

Qui pot ser donant de 
plasmafèresi?

En principi, qualsevol donant de 
sang, fins i tot algunes persones 
amb tendència a presentar anèmia, 

1  Equips de tecnologia capdavan-
tera.

1  Màxima seguretat: material 
estèril i d’un sol ús.

1  Personal altament qualificat.
1 Atenció personalitzada i màxima 

comoditat en el procés.

Consulteu els nostres punts 
de donació a:
www.bancsang.net

© Banc de sang i Teixits
Passeig Vall d’Hebron, 119-129
0835 Barcelona

Com funciona?

El donant es connecta a un sepa-
rador cel·lular, basat en un sistema 
de centrífuga, que separa les dife-
rents cèl·lules sanguínies i recull el 
plasma. Posteriorment, retorna, 
per la mateixa via d’accés, la resta 
de cèl·lules al donant. 
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Una nova etapa

[Associacions]

El Segle XXI necessita una nova 
etapa de compromís, d’activis-

me i de solidaritat. Cal reforçar tots 
aquests valors per fer front a una 
societat molt canviant, complexa i 
que perpetua la pobresa i les dife-
rències d’oportunitats.

La solidaritat, que és necessària per 
fer front a tants problemes al món; 
la fam, les lluites, les injustícies; co-
mença per un mateix i per l’entorn 
més immediat.

És aquí on les Associacions de Do-
nants de Sang de les comarques de 
Lleida ens plantegem un nou camí 
per a la donació de sang. 

Ajudar als altres amb una petita 
part de la nostra vida, la nostra 
sang, és quelcom necessari per 
poder curar a persones amb trac-

Joana Nieto
Responsable 
Regions 
 Sanitàries 
 Lleida i Alt 
Pirineu i Aran

taments crònics, per exemple, i 
salvar-los la -vida-.

A Lleida hem estat sempre capda-
vanters en aquest acte, tan altruis-
ta, i cal agrair a tots els donants 
que ho fan possible cada dia. Però 
hem de fer front a una nova etapa, 
perquè la sang continua fent falta 
a tots els hospitals d’arreu. 

Cal incorporar als joves –de forma 
urgent– i hem de ser capaços 
d’implicar al conjunt d’entitats del 
nostre territori; per garantir que 
aquesta petita part del nostre cos, 
imprescindible per sanar, estigui 
disponible vers tothom que la 
necessita.

Continuant amb els nous reptes, 
que passen per l’enfortiment de 
les associacions i la difusió de la 

seva tasca, té molt sentit que vegi 
la llum, per primer cop: “Donem 
Sang” -la revista dels donants- a les 
terres de Lleida. Al meu entendre, 
ha de ser una eina que ens ajudi 
arribar a tots els racons de la socie-
tat, per continuar conscienciant a 
la població.

Felicitats de cor, per a tots plegats, 
pels que han fet possible la iniciati-
va. Pels que, un bon dia, això era un 
somni i avui... és una realitat.

Representants de les comarques de Lleida
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[Associacions]

A les Garrigues,
donacions sobre rodes!
Associació de Donants de Sang de les Garrigues

Degut a la quantitat d’accidents 
que cada any es comptabilitzen a 
les carreteres de les nostres comar-
ques i també al fet que en molts 
d’aquests estan implicades les mo-
tos, vàrem creure oportú contactar 
amb els Motards, Associació de 
motos de les Borges Blanques.

A través d’ells es va fer una crida a 
la solidaritat –envers la donació de 
sang–, d’un colectiu tan important 
com aquest, que malauradament 
tanta sang requereix.

La resposta va ser d’una col.labo-
ració immensament agradable i 
compromesa, en tot allò que se’ls 
requerís. A la vegada, també varen 
facilitar-nos la ubicació de l’Equip 
Mòbil en un espai on tothom po-
gués accedir-hi.

Moltes gràcies a tots i totes!
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Al Pla, seguim augmentant 
les  donacions
Associació de Donants de Sang del Pla d’Urgell

La nostra junta està formada per dotze membres i un 
delegat a cada població. 

Gràcies a l’esforç i el treball de tots els membres de 
l’Associació, hem aconseguit fer arribar el Banc de sang 
i teixits a tots els pobles de la comarca, obtenint bosses 
de sang en llocs on mai s’havia fet extraccions.

Aquest any ens hem proposat el repte d’apropar les 
donacions de sang als joves, un col·lectiu que té un 
gran potencial i al qual ens hem acostat força, fent 
xerrades informatives que han tingut molt bona ac-
ceptació i s’han dut a terme al col·legi “La Salle” de 
Mollerussa.

A més, les següents empreses també han volgut su-
mar-se a les donacions puntuals, arreu de la comarca: 
Argal, Cooperativa d’Ivars, Nufri, Pujol.

Tampoc deixem de banda a la gent més gran, ja que 
hem realitzat unes xerrades a l’Escola d’Adults de 
Mollerussa, per explicar-los tot el procés de les extrac-
cions de sang.

Volem recordar-vos que, durant els dies 1, 2 i 3 d’abril 
de l’any passat, vàrem participar a la Fira “Salut i Vida” 

[Associacions]
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de Mollerussa, organitzant una jornada d’extraccions 
i un estand promocional. També vàrem participar en 
la “Governança del Sistema de Salut”.

Seguint les diverses activitats d’ampli ressò, hem dut 
a terme dues Maratons, aconseguint un gran èxit 
de participació i molta col·laboració ciutadana.

Agraïm al futbolista del Barça, Bojan Krkic, el seu 
suport en la Marató 2010 -realitzada a Mollerussa-, 
cedint-nos la seva imatge per tal de conscienciar a la 
gent jove de la necessitat d’anar a donar sang.

Des d’aquí volem anunciar-vos que el pròxim mes de 
maig s’inaugurarà el monument als Donants de Sang; 
a l’espai que, cedit per l’Ajuntament de Mollerussa, 
ocuparan els futurs jardins de davant el Pavelló “Pla 
d’Urgell”. 

Volem donar les gràcies, un cop més, a tots els col-
laboradors que ens ajuden en les extraccions de sang 
i a tots els donants de la comarca, per la fidelitat i 
l’altruisme que demostren, al llarg de la seva vida.

Per a qualsevol consulta, el nostre telèfon de contacte 
és el 667483368.

[Associacions]
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Tots els membres i representants de 
l’Associació, a través de diferents 
iniciatives, ens hem esmerçat per-
què aquest 2010 sigui un any ple 
de vida i solidaritat.

Diversos municipis, amb més po-
blació de la comarca, han realitzat 
Maratons (de 10 hores ininterrom-
pudes), com és el cas d’Agramunt 
i Bellpuig, amb força èxit pel que 
fa al nombre global d’activitats i 
d’extraccions.

S’ha homenatjat a dues persones, 
les quals fa més de 30 anys que 
duen la bandera de les donacions 

Nova sang per a l’Urgell
Associació de Donants de Sang de l’Urgell

de sang -arreu on van-, poten-
ciant i difonent la necessitat de 
donar sang. Una d’elles és l’actual 
vicepresidenta de l’Associació, la 
Sra. Angeleta Orpella; ja que fou 
de les primeres voluntàries de les 
comarques de Lleida i encara té 
“corda”... per a dies!

També volem recordar l’acte, 
realitzat al CAP de Tàrrega, en 
homenatge al Sr. Josep Segura, per 
l’aportació humana i el seu treball 
-juntament amb la Creu Roja de 
Tàrrega-, en la cerca de voluntaris 
que han col·laborat i encara col-

laboren amb nosaltres, de manera 
altruista i generosa.

Aquest exemple de veterania és 
el que ha d’emmirallar als joves, 
fent-los partícips i protagonistes 
de les donacions; animant a la gent 
per tal d’involucrar-se i formar part 
d’aquesta gran família.

Per a nosaltres és de gran valor 
fer-vos avinent la inauguració del 
1r Monument als Donants 
de Sang de les Comarques 
de Lleida, com també del 1r 
Quadre –inspirat en els Do-
nants–, ambdues obres realitza-

Festa del 30è aniversari dels Donants de Sang d’Anglesola

Quadre als donants de Sang de l’Urgell i monument a Bellpuig

[Associacions]
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des a Bellpuig, per tal de potenciar 
la donació de sang. 

Prenent l’exemple d’altres muni-
cipis d’arreu de Catalunya, els i 
les representants de l’Associació 
de l’Urgell estem contents i feli-
ços d’haver endegat aquest tipus 
d’iniciatives a les Comarques de 
Lleida. 

És per això que volem agrair al Sr. 
Jaume Torres Gros i al Sr. Ramon 

Manzañido Fustegueres, els res-
pectius autors, la seva col·laboració 
desinteressada en la realització 
d’aquestes obres. 

Val a dir que enguany també hem 
visitat l’Hospital “Vall d’Hebron” de 
Barcelona, on s’ubica la seu general 
del Banc de Sang i Teixits. El 
personal del BST ens va guiar pel 
seu centre tot informant-nos de les 
moltes activitats que duen a terme, 

com també dels processos a realit-
zar, per tal d’obtenir els diversos 
components sanguinis.

Des dels diversos municipis de 
l’Urgell on tenim representació, en 
record i agraïment a tota la gent 
solidària i altruista que dóna 
sang, us felicitem també a vosaltres 
per la il·lusió i les ganes de seguir 
endavant que ens transmeteu.

Marató de Bellpuig 

[Associacions]
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Alguns dels èxits aconseguits fins al moment són les 
Maratons que se celebren anualment, a Cervera i Guis-
sona, amb un nombre de donacions que ronda les 300 
a Cervera i les 160 a Guissona, cada vegada. També 
ens sentim orgullosos que, campanya rere campanya, 
hi hagi cada vegada més donants. Prova d’això n’és 
que a les anteriors campanyes habituals -de fa un parell 
d’anys- a Cervera s’aconseguien unes 90 donacions 
cada cop i actualment superem les 150. 

Els principals objectius que tenim, d’ara en endavant, 
són: 

*Arribar a la població immigrant, principalment de 
Guissona, on aquest col·lectiu ronda el 50% de la 

Seguim augmentant 
les  donacions a la Segarra
Associació de Donants de Sang de la Segarra

població total. Actualment ja s’està distribuint informa-
ció en 5 idiomes diferents. També estem en contacte, 
a través del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de 
Guissona, amb les diverses associacions d’immigrants 
per tenir-los constantment informats. 

*Volem captar nous donants de la població dissemi-
nada -en petits nuclis- de la Segarra. Actualment es 
fan campanyes esporàdiques en poblacions amb un 
miler d’habitants, tals com Sant Guim de Freixenet, 
Sant Ramon, Sant Antolí, Torà i en altres més petites 
com els Plans de Sió i Sanaüja. 

Per últim, destacar la col·laboració que rebem des 
d’altres associacions com d’Ajuntaments, Consell 
Comarcal, entitats, comerços i particulars, per a poder 
fer les campanyes i maratons de donació, cada vegada 
més grans, amb més activitats i millor ressò!

Sense ells i sense tots els donants de sang segarrencs, 
no podríem aconseguir aquesta fita tan important: 
l’acte altruïsta de la donació de sang.

[Associacions]
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Teixits i teràpia cel·lular
El Banc de Sang i Teixits té una línia d’activitat dedicada a preservar i distribuir 

cèl·lules i teixits procedents de donants per a ús clínic, amb les garanties de 

qualitat i seguretat definides en els estàndards nacionals i europeus.

El banc de teixits és fruit de la unió del banc d’ossos 
i el banc de teixits de l’Hospital Vall d’Hebron amb el 
banc de teixits de l’Institut de Recerca Oncològica. 
Actualment té dues grans línies d’actuació (aparell lo-
comotor i oftalmologia) a més de conservar teixits per a 
ús autòleg per a aquells pacients que ho necessiten.

Productes de teixits 
i teràpia cel·lular.

Còrnies•	

Escleròtica•	

Pell•	

Segments vasculars•	

Teixit osteotendinós•	

Cèl·lules progenitores hematopoètiques •	

de sang perifèrica

Cèl·lules progenitores hematopoètiques •	

de sang de cordó umbilical

Manipulacions dels productes de cèl·lules •	

progenitores sanguínies



30

“DONEM SANG”… AMB TU!
Albert Torra Cabello

Avui, el primer número de la revista dels Donants de 
Sang de les comarques de Lleida ja és una realitat. 
Aquest recull de dades, pensaments, activitats, etc., 
és solament un petit exemple del treball i l’esforç 
que molta gent -voluntària i amb gran esperit de col-
laboració- dedica, amb part del seu temps lliure (fins 
i tot laboral), a una causa tan noble com és donar 
sang.

Em complau felicitar a la gent -d’uns i altres indrets 
de les nostres contrades-, que dia a dia sembren la 
llavor de l’altruisme i la generositat; fent possible la 
realització i consolidació d’extraccions, a cadascun dels 
municipis de les comarques de Lleida.

M’agradaria començar per la Maria Morlans i l’Albert 
Bobet, del Banc de Sang a Lleida, els quals confiaren 
en la iniciativa i recolzaren -des d’un primer moment- 
el projecte d’aquesta revista.

A la Joana Nieto, qui em donà diversos consells i amb 
la qual realitzàrem moltes de les gestions prèvies. A 
l’Angeleta Orpella, per la seva experiència i confiança, 
com també a la resta de representants de l’Associació 
de l’Urgell. Al Sisco Rubió, de l’Associació de la Segar-
ra, per la seva disponibilitat i suport. A la Carme Tantull, 
per la trajectòria que ha dut a terme al capdavant 
de l’Associació del Pla d’Urgell i el seu exemple com 
a presidenta. A la Lola (Dolores Oliva), pels primers 
passos que férem amb ella i pel bon resultat obtingut, 
fins al moment.

A ells i elles, que han estat imprescindibles en aquest 
nou camí, els transmeto una força abraçada i l’enco-
ratjament necessari per seguir endavant. A les altres 
Associacions, a tots els seus membres, els emplaço a 
anar sembrant -pas a pas-; igual que ho han fet altres 
entitats, que avui s’han fet fortes i amb capacitat 
d’organització i influència social.

No puc deixar de banda el suport de la Federació Ca-
talana de Donants de Sang, a partir d’en Marc Ibars 
i la Fuensanta -per multitud d’informacions i el seu 
suport logístic-, com també del Banc de Sang i Teixits, 
amb el Dr. Sánchez al capdavant.

[Agraïments]

A la impremta Saladrigues, per la professionalitat dels 
seus treballadors i la composició duta a terme. Igual-
ment, és d’obligat reconeixement el tracte mantingut 
amb el Sr. Estanislau Fons, la Sra. Divina Farreny i el 
Sr. Ignasi Calvo, de la Diputació de Lleida, per la seva 
implicació en aquest projecte.

Als col·laboradors, als representants institucionals... 
però sobretot als donants; que són la part essencial 
d’aquesta gran iniciativa; els agraeixo sincerament la 
seva complicitat i contribució altruista.

Nosaltres, per la part que ens toca, “Donem Sang” i 
seguirem donant-ne; aportant el granet de sorra que 
ens correspon. 

—I tu? Tens sang?

—Dóna-la!

Comarca
Cens  població 

2009
Donacions

Índex dona-
cions (‰)

Alt Urgell 22.037 619 28,09

Alta Ribagorça 4.375 260 59,43

Cerdanya 18.656 415 22,24

Garrigues 20.479 1.246 60,84

Noguera 40.213 2.118 52,67

Pallars Jussà 13.840 618 44,65

Pallars Sobirà 7.625 142 18,62

Pla d’Urgell 37.044 2.523 68,11

Segarra 22.825 1.216 53,27

Segrià 203.279 11.213 55,16

Solsonès 13.759 933 67,81

Urgell 36.670 1.988 54,21

Val d’Aran 10.295 651 63,23

TOTAL 451.097 23.942 53,08

Donacions a la província de Lleida (2009)
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