
Dona’t als altres. Dona sang. 
Comparteix vida!

[Donem sang]
La revista dels Donants de Sang de les comarques de Lleida Núm. 9 - Any 2018

Quadre 2018, “El riu de la vida” de Rafa Borlänsa
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[Editorial]

Compartim els vertaders 
valors humans?

Amb la col·laboració de:

Quan donem sang regalem una part del nostre interior, un xic de 
la nostra vida i del nostre ésser, perquè altres persones puguin 

millorar la seva salut o, fins i tot, salvar la vida.

I la punxada? És una raó de pes el fet que ens clavin una agulla? 

En aquest món tan atrafegat i ocupat, sobretot amb temes prou 
superficials com per no poder atendre amb profunditat les causes 
veritablement importants, ens perdem en el ritme frenètic de les 
nostres feines, de les activitats i compromisos adquirits... i no som 
prou conseqüents amb la gran importància que tenen alguns petits 
gests.

En molts casos, quan ens toca de ben a prop, quan en veiem la 
utilitat, és quan actuem.

Solidaritat? Generositat? Altruisme? Voluntariat? Res més lluny de 
la realitat. Les persones, sovint, aprenem a cop de practicar i de 
veure exemples tangibles d’allò que ens fa profit o millora la nostra 
vida (o ans al contrari).

La donació de sang és un acte senzill, però que duu una immensa 
càrrega de sentiments, d’hàbits i d’experiències, els quals possibiliten 
l’acompliment últim del gest de donar sang.

Podríem parlar, com ho fem als infants quan “Anem a l’Escola”, 
d’un procés pedagògic d’aprenentatge i d’enriquiment personal, 
de consciència real pel que hom és capaç de fer en relació a la vida 
d’altri. En definitiva, de civisme.

Encara que la societat global giri i s’encamini vers la incertesa del 
futur tecnològic -a velocitats de vertigen-, de tant en tant és bo que 
ens aturem, que deixem el mòbil al calaix, que ens transformem en 
humans “analògics” -encara que sigui per pocs instants-, i tornem 
a apercebre’ns del valor de l’educació. 

Cultivem plegats aquestes qualitats, compartim allò que ens fa 
persones i ens mostra l’abast genuí dels nostres actes, donant una 
mica de nosaltres mateixos. 
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Rafa Borlänsa naix un 18 de febrer de 
1961 a Benavarri, capital de la Ribagorça 
Oriental. BORLÄNSA és el nom artístic amb 
què aquest pintor, escultor i dibuixant s'ha 
donat a conèixer en aquest món de l'art. 
Un món, altrament, conduït pel motor dels 
pinzells, un món on el dia i la nit li marquen 
els clarobscurs.

La seua ambició radica en plasmar tot allò 
que veu, mitjançant les seues inseparables 
pintures. I el resultat n’és un món canviant 
en constant moviment. Ens trobem davant 
d’una obra ambiciosa, innovadora i fruit de 
l'experimentació. Una obra que ens atrau 
des del primer moment; incomprensible a 
la primera ullada. Serà a mesura que els 
nostres ulls observen i reflexionen sobre 
cada color, cada pinzellada, cada figura, que 
anirem entrant, desxifrant i fonent-nos en 
aquest estrany paratge, fruit de la humani-
tat, d'embriagueses i vicis combinats amb 
gira-sols i paisatges urbanament perfectes.

Així, cada nova obra d'aquest artista no té 
comparació amb l'anterior: politemàtica, 
canviant i en constant moviment. Com les 
seues escultures i dibuixos.

En la seua trajectòria destaquen tot tipus de 
reconeixements nacionals i internacionals 
com els rebuts, per exemple, a França. A 
més, Borlänsa, compromès amb el món de 
les arts, és membre fundador del col·lectiu 
d'artistes internacional Europ'Art 9 i també 
és membre de l'Associació d'Arts de Ponent 
de Lleida, de la qual actualment, i des del 
2005, n'és el vicepresident. El 1996, a més, 
entra a formar part del Cercle de Belles Arts 
de Lleida i el 1997 fou invitat a entrar al 
col·lectiu dels APIA.
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[Salutacions]

Salutació del Molt Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya per a 

la  revista [Donem sang]

Que el teixit associatiu de Catalunya és d’una riquesa i 
dinamisme poc habitual en altres països és potser ja 

una evidència. Però no em puc estar de dir-ho en aquestes 
paraules adreçades als amics i amigues de les Associacions 
de Donants de Sang de les comarques de Lleida. l no em 
puc estar de dir-ho perquè la vostra tasca és especialment 
rellevant perquè, a més del factor de dedicació i generositat, 
la donació de sang és potser un dels màxims exponents de 
la implicació social dels ciutadans.

És per això que vull agrair molt especialment la tasca que 
realitzeu els voluntaris. També la que fan els donants, encara 
que siguin esporàdics. Perquè el sol gest de donar sang és 
una mena de declaració d’amor a la humanitat. És com fer 
un regal sense destinatari concret. És generositat i implicació 
pura. Moltes gràcies.

Cal que les vostres campanyes de donació de sang tinguin 
el màxim ressò i seguiment. Mai no en sobra, de sang. No 
es pot pas fabricar i la necessitat és enorme i constant. Per 
tant, em sumo a les crides que heu fet i fareu per a nor-
malitzar les donacions perquè no siguin un acte puntual i 
extraordinari. Som un poble solidari i cal demostrar-ho també 
en aquest sentit. 

Enhorabona per la tasca realitzada també amb la revista anu-
al [Donem Sang], que és un espai de rigor i de difusió per a 
la sensibilització de la societat en un aspecte tan important.

Que el vostre exemple sigui un estímul en tots els àmbits de 
la societat. l que no falti mai un litre de sang a ningú que 
la necessiti.

Quim Torra i Pla 
President de la Generalitat 
de Catalunya
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[Salutacions]

Salutació del Molt Honorable President 
del Parlament de Catalunya per a la  revista 

[Donem sang]

Els grans conceptes tenen valor real quan es tradueixen 
en fets concrets. Només llavors cobren sentit i esdeve-

nen alguna cosa més que paraules. La solidaritat no n’és 
una excepció. En aquest sentit, sovint es diu que la societat 
catalana és profundament solidària, que forma part arrelada 
de la nostra cultura, de la nostra forma d’entendre la vida. I 
la certesa d’aquesta afirmació no rau en enquestes d’opinió, 
ni en impressions subjectives sobre les que s’ha construït una 
idea o un discurs, sinó en la infinitat d’exemples de solidaritat 
que tenen lloc al nostre país. 

Aquest esperit solidari tan estès i present a Catalunya, té un 
repte pendent en una acció solidària tan nítida i essencial 
com és la de donar sang. Som gairebé dues-centes mil les 
persones que cada any donem sang a Catalunya. Però en-
cara n’hauríem de ser més, ens en falten més per cobrir les 
necessitats dels hospitals del nostre país. 

Hem d’aconseguir sumar més gent, estendre la pràctica de 
la donació. Al capdavall, és un acte altruista que és pràcti-
cament a l’abast de tothom. I la recompensa és immensa en 
forma de satisfacció personal, de sensació de fraternitat, de 
sentir que s’ajuda a salvar vides. 

Per això és especialment important el treball de foment i 
divulgació que porten a terme les associacions de donants 
de sang, la Federació Catalana de Donants de Sang i les 
institucions. Com fan amb aquesta nova edició de la revista 
Donem Sang, que contribueix a informar i a fer visible el bé 
comunitari, el bé humà que acompanya la donació de sang. 

Com a President del Parlament, per tant, vull aprofitar l’opor-
tunitat per fer un reconeixement públic de la vostra tasca, i 
agrair profundament la solidaritat i el compromís humà de 
totes les persones que donen sang. 

Roger Torrent i Ramió 
President del Parlament de Catalunya

El president
del Parlament
de Catalunya



La voluntat de col·laboració amb projectes socials i solidaris és 

un compromís que cal renovar constantment, perquè gràcies 

a un petit esforç individual podem contribuir a la millora de les 

condicions de vida de molts ciutadans. 

A Catalunya existeixen nombrosos exemples d’accions cíviques 

i solidàries on la participació col·lectiva ultrapassa les previsions 

més plausibles. En el nostre entorn més immediat, les comarques 

de Lleida són de les primeres del país en donació de sang, pel 

grau de compromís dels ciutadans i la magnífica i continuada 

labor que està duent a terme la Federació Catalana de Donants 

de Sang, de la mà de totes les Associacions de Donants de Sang 

de Catalunya i sobretot, el Banc de Sang i Teixits de Lleida (BST 

Lleida). 

Un cop més, doncs, la col·laboració i participació en les cam-

panyes de donació de sang és de vital importància, perquè, a 

banda de l’aportació intrínseca a les necessitats d’una comuni-

tat, la labor desenvolupada per totes les parts d’aquesta gran 

xarxa generosa i vertaderament altruista representa un magnífic 

exemple de responsabilitat; perquè és un estímul engrescador 

per als ciutadans i les institucions que col·laboren en una pro-

posta social que beneficia tothom; i perquè referma el deure 

permanent d’una societat cada cop més justa i solidària.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

[Salutacions]
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El repte del plasma
“Un dels reptes de Catalunya és ser autosuficients en plasma”. Són 

paraules de la consellera Alba Vergés aquest 14 de juny, en l’acte d’ho-

menatge als donants de sang a Reus. Actualment, a Catalunya tenim 

suficient plasma per transfondre als pacients però del plasma també se 

n’extreuen unes proteïnes vitals per a tractar determinades malalties. I 

aquí ve la dificultat. Encara ens falta camí per poder ser autosuficients en 

algunes d’aquestes proteïnes, com per exemple les immunoglobulines. 

Com que no som autosuficients, hem de comprar aquestes proteïnes –les 

anomenem hemoderivats- fonamentalment dels Estats Units. I aquest 

fet suposa una feblesa perquè ens fa dependents d’un tercer per poder 

disposar d’uns medicaments que només poden obtenir-se del plasma 

humà i pels quals no hi ha cap alternativa farmacèutica.

Per poder superar aquesta dificultat, des del Banc de Sang i Teixits hem 

iniciat un programa per augmentar les donacions de plasma i poder 

aconseguir l’autosuficiència en un termini de 4 anys. L’objectiu és dispo-

sar d’una base d’uns 10.000 donants a Catalunya, preferiblement dels 

grups B i AB, que puguin ser donants regulars de plasma i fer-ho amb 

una freqüència d’un cop al mes. Per donar només plasma, cal seguir 

un procediment d’afèresi, en què una petita centrífuga externa recull el 

plasma i retorna al donant els glòbuls vermells. Per aquest motiu, com 

que bàsicament el que es dona és aigua amb proteïnes, es pot donar 

amb molta més freqüència (de fet, la llei permet donar plasma fins a 40 

cops l’any!). 

El programa per ser autosuficients en plasma l’hem desenvolupat amb la 

col·laboració de la Federació Catalana de Donants de Sang i en un any 

junts hem aconseguit un 50% més de donacions. Hem passat de 9.000 

a prop de 15.000. Aquest any, tenim el repte d’arribar a les 20.000 dona-

cions. Estem convençuts que amb la col·laboració de totes les associacions 

i voluntaris, ho farem possible.

Si us hi voleu sumar, podeu entrar al web donarsang.gencat.cat/plasma 

i reservar hora per donar plsama. 

Com sempre, moltes gràcies!

Lluis Puig
Director assistencial del 
Banc de Sang i Teixits

[Salutacions]
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Joana Nieto
Responsable de Comunicació
Federació Catalana dels Donants de Sang

La sang, aquell líquid...

[Salutacions]
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La societat actual no s’escapa del debat sobre la solidaritat i la 

cooperació entre les persones. De fet, no vol escapar-ne.

Per molts avenços científics i tecnològics que es produeixin, el debat 

sobre el compromís social és molt actual. Només ens cal veure què 

passa a la Mediterrània i a tants altres llocs del món per veure com 

moltíssimes persones ens posicionem ràpidament sobre aquests fets.

La necessitat de que els ciutadans contribuïm al bé comú, si volem 

una societat més justa, és indiscutible i necessària. Aleshores, el de-

bat és decidir fins on ha d’arribar aquesta col·laboració, en l’àmbit 

fiscal, en l’econòmic, en el social.

Pel que fa a la donació de sang, tant o més important que els avenços 

tècnics i científics -encara que pugui sorprendre’ns-, el cert és que, 

sense els donants de sang, el sistema sanitari no podria salvar tantes 

vides ni curar a moltíssims malalts, ni fer-ho amb els bons resultats 

que hem assolit fins l’actualitat.

Per tant, els donants podem sentir-nos orgullosos de l’existència de 

la Federació, que ja fa 30 anys que organitza i coordina activitats 

i projectes, en col·laboracions tant públiques com privades, amb 

l’objectiu d’estendre la solidaritat entre la ciutadania i de promoure 

la nostra manera d’entendre la generositat i el voluntariat social.

Per molts anys més puguem continuar-ho fent. Amb aquest desig 

fem nostra la dita de Pompeu Fabra: “Cal no abandonar mai ni la 

tasca ni l’esperança.”

Moltes felicitats!

30è Aniversari de la Federació 
Catalana de Donants de Sang,
30 anys contribuint a la salut col·lectiva



[Notícies]

El plasma: un model públic i altruista
A Catalunya, tothom dona sang 
de forma altruista i la rep sense 
pagar res a canvi. El nostre és un 
model altruista, en què milers de 
donants cada any donen a can-
vi de res, per la simple voluntat 
d’ajudar.

Contràriament al que passa a 
d’altres països com els EEUU o 
Suïssa, aquí ningú en fa cap ne-

goci, ni amb la sang, ni amb els 
components que se n’obtenen al 
separar-la: els glòbuls vermells, les 
plaquetes, o el plasma.

L’empresa pública que es fa càrrec 
d’obtenir i processar la sang i ga-
rantir que no hi hagi cap lucre és 
el Banc de Sang i Teixits. A Catalu-
nya, ni la donació de sang ni la do-
nació de plasma estan sotmeses a 

les lleis del mercat. Cap empresa 
farmacèutica d’aquí o d’arreu 
del món comercialitza ni amb 
la sang, ni amb les plaquetes 
ni amb el plasma dels donants 
de Catalunya.

Perquè calen donants de 
 plasma?

Necessitem els donants perquè 
ni la sang, ni el plasma, es poden 
fabricar. Tenim un sistema públic 
de salut que garanteix que tots 
els malalts tindran sang o plas-
ma per als seus tractaments i no 
hauran de pagar res per poder-los 
rebre.

Per a què es fa servir el  plasma?

Es transfon a persones que han 
perdut molt líquid de cop per-
què han patit un accident, els 
grans cremats, o per recupe-
rar-se després d’un trasplanta-
ment o un tractament de càncer.

Se n’extreuen algunes proteïnes 
que no es poden fabricar i que 
són vitals per a alguns malalts. 
Aquestes proteïnes són conside-
rades medicaments i se’ls coneix 
com hemoderivats. El Banc de 
Sang els envia cada dia als hospi-
tals per al tractament de persones 
amb problemes de coagulació a 
la sang, com els hemofílics o els 
pacients amb malalties autoim-
munes.

Quin cost té el plasma?

El Banc de Sang necessita l’ajut 
de la indústria per a processar els 8



[Notícies]

components de la sang. El cost 
que té cada bossa de plasma o de 
sang, o cada hemoderivat, és el 
preu que té el seu processament. 
El BST paga per diversos serveis 
perquè ha de posar a punt la sang 
i els seus components per a que 
serveixi pels pacients que ho ne-
cessiten. El Banc de sang necessi-
ta empreses especialitzades per a 
tota la cadena de processament: 
necessita unes bosses especials 
on emmagatzemar la sang amb 
el màxim de garanties; necessita 
tecnologia per poder separar 
els components de la sang per 
mitjà de la ‘centrifugació’; ne-
cessita una empresa especialitza-
da en obtenir les proteïnes del 
plasma per poder, després, sub-
ministrar-les als hospitals (aquest 
és el cas de Grífols). En cap cas es 
ven la sang ni el plasma a ningú 
per fer-ne cap negoci.

L’objectiu de Catalunya pel 
2020: tenir prou plasma per a 
tots els malalts

A Catalunya, no som autosufici-
ents en algunes d’aquestes pro-
teïnes que vénen del plasma. Ens 
caldria doblar les actuals dona-
cions de plasma, que són unes 
12.000 l’any, per acostar-nos a 
l’autosuficiència. Per això, ens ca-
len donants exclusius de plas-
ma.

Des de fa uns anys, el Banc de 
Sang s’ha plantejat el repte d’in-
crementar progressivament els 
donants fins aconseguir ser auto-
suficients el 2020. Aquest any ja 
hi ha hagut un augment del 25%.

L’objectiu és complir amb el man-
dat de l’OMS segons el qual l’òp-
tim és que cada país pugui obtenir 
la sang i el plasma que necessita 
a través de les donacions altru-
istes.

Mentrestant, per evitar que cap 
malalt es quedi sense el tracta-
ment, es porten aquests medica-
ments d’altres països. Perquè a 
més, cada vegada hi ha més ne-
cessitat d’aquestes proteïnes per-
què els avenços mèdics han des-
cobert que són útils per a molts 
tractaments.

*Comunicació del Banc de Sang 
i Teixits: “Model de donació de 
plasma a Catalunya”
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[Notícies]

El passat 3 de maig, a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca Pública 
de Lleida, vàrem presentar el Pro-
jecte Solidari “Les Gotes Viatge-
res”.

A l’acte hi intervingueren la Dra. 
Toñy Castillo Meléndez, autora 
del Projecte i directora de l’Aula 
Hospitalària Dr. Antoni Cambro-
dí, la Sra. Maria Morlans Boldú, 
promotora del Banc de Sang i Tei-
xits de Lleida, i el Sr. Albert Torra 
Cabello, vicepresident de la Fe-
deració Catalana de Donants de 
Sang.

Endegat i promogut per la Fede-
ració Catalana de Donants de 
Sang, aquest és un Projecte que 
compta amb l’aval del Grup d’In-
vestigació en Pedagogia Hospita-
lària en Neonatologia i Pediatria 
de la Universitat de Barcelona, i 
forma part del programa de Ser-
vei Comunitari “Anem a l’Esco-
la”; per fomentar l’aprenentatge 
i la conscienciació social -entorn a 

Presentació del projecte “Les gotes viatgeres”

a posar en valor la importància 
d’aquest nou material, que a 
partir d’ara estarà a disposició de 
totes les Associacions de Donants 
de Sang, Centres Educatius, 
Biblioteques... que ho desitgin.

En el marc de la celebració del 30è 
Aniversari de la Federació Cata-
lana de Donants de Sang, un cop 
finalitzat l’acte, entregàrem un 
exemplar del Projecte “Les Gotes 
Viatgeres” a cada assistent i un 
bolígraf serigrafiat.

Cada goteta és important!

Gràcies per ajudar-nos a difondre 
el nostre missatge!

* Des d’aquestes línies volem 
agrair especialment la implicació 
i predisposició de la directora de 
la Biblioteca Pública de Lleida, 
Sra. Antònia Capdevila Palau, per 
la seva col·laboració en aquest i 
altres projectes endegats per les 
Associacions de Donants de Sang; 
i també a tot l’equip humà de la 
Biblioteca.

la donació de sang- des d’edats 
ben primerenques.

Tots els membres de l’organització 
estem molt satisfets per la bona 
rebuda d’aquesta iniciativa i 
per la gran participació que es 
generà durant la presentació del 
Projecte, amb més d’una vintena 
d’intervencions esporàdiques del 
públic assistent; que contribuïren 
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[Notícies]

UN ANY PLE D’ACTIVITAT! 
LES GOTETES ES MOUEN!

Aquest projecte educatiu global 
compta de diverses àrees d’activi-
tat, les quals s’aniran desgranant 
al llarg d’aquest any 2018:

• Presentació del projecte global 
“La gota viatgera, ser donant és 
el premi de la vida” dedicat al pro-
jecte d’Aules Hospitalàries.

• Certamen literari “La gota viat-
gera, ser donant és el premi de la 
vida”. - Tema : Sensibilització en 
vers la donació de sang.

• La participació en una activitat 
esportiva “Fes una activitat per 
mi”.

• Realització d’un pòster per a 
decorar els espais de l’Aula Hos-
pitalària.

• Carrera solidària i dibuixos pels 
nens/es de l’hospital.

• Roda de Premsa -explicació del 
projecte- “Biblioteca Pública de 
Lleida”.

• Presentació del projecte durant 
els actes del “Dia Mundial del 
Donant de Sang” (Reus).

Aquestes activitats quedaran re-
collides a la revista educativa “El 
cargol entremaliat” i a la revista 
“Donem Sang”, les quals envia-
rem a tots els centres educatius.

Eix transversal: “La gota 
viatgera, ser donant és el 
premi de la vida”

Dintre del nostre ideari educatiu 
(el seguiment de l’itinerari educa-
tiu en coordinació amb els nostres 
centres de referència) treballarem 
l’eix transversal esmentat ante-
riorment i durant aquest curs es 
realitzaran diverses activitats que 
ens ajudaran a la sensibilització en 
vers la donació de sang.

Presentació del projecte 
solidari: “La gota viatgera, ser 
donant és el premi de la vida”

Aprofitant els actes de carnes-
toltes i la rua de les gotetes, pre-
sentàrem el projecte als assistents, 
entre els quals hi participaren: la 
Sra. Montse Lluis, inspectora del 
Dep. d’Ensenyament, el Dr. Edu-
ard Solé, la Dra. Alba Gairi, la 
Sra. Maria Morlans, promotora 

del Banc de Sang i Teixits (Lleida), 
el Sr. Albert Moles, voluntari de 
la Fund. “La Caixa” i el Sr. Albert 
Torra Cabello, vicepresident de la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang.

* La Dra. Toñy Castillo Meléndez és 
natural de Ceuta, però viu a Lleida des 
dels 13 anys. Dues ciutats que mar-
quen empremta, tant en la seva per-
sona com en els seus texts. Finalitzats 
els seus estudis de Magisteri, s’espe-
cialitzà en Pedagogia Terapèutica, 
llicenciant-se posteriorment en Hu-
manitats. Actualment és Doctora per 
la Universitat de Lleida, responsable 
de l’Aula Hospitalària Dr. Antoni 
Cambrodí, de l’Hospital Universita-
ri Arnau de Vilanova i directora de 
l’Assessoria Psicopedagògica Dra. 
Castillo.

El bloc online “Cuentos de la Luna” 
és una bona referència de les moltes 
facetes que duu a terme la Dra. Cas-
tillo, la qual ha rebut felicitacions i 
homenatges d’arreu -degut a la seva 
dilatada carrera i a l’habitual implica-
ció en multitud de causes solidàries-; 
ja que fins i tot el Papa Francesc be-
neí amb unes paraules d’agraïment el 
seu conte “La Meta es el Camino a 
seguir”. 11



[Notícies]

El passat 14 de juny, la M. Hble. con-
sellera de Salut, Alba Vergés, clausu-
rà l’acte d’Homenatge als Donants 
de Sang i als col·laboradors més ac-
tius de Catalunya, per la seva tasca 
en favor de la donació de sang. Entre 
gener i maig de 2018, més de 85.000 
donants han fet a Catalunya unes 
105.200 donacions de sang i 6.700 
donacions de plasma, xifres que es 
mantenen estables amb les de l’any 
passat.

En el decurs de l’acte, la conselle-
ra Vergés donà les gràcies “a les 
200.000 persones que doneu sang 
cada any, perquè vosaltres sou qui 
mostreu la fortalesa del nostre 
país i de la nostra societat”. I posà 
l’èmfasi en el fet que hi ha un 20% 
més de dones que fan donació de 
sang que d’homes.

Vergés també dedicà unes parau-
les per recordar “la solidaritat dels 
donants durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils”, reivindicant 
el Banc de Sang i Teixits com una 
estructura d’estat per a Catalunya.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, 
també participà en l’acte de reconei-
xement, juntament amb Enric Arge-
lagués, director del Banc de Sang i 
Teixits, Ramon Grau, vicepresident 
de Creu Roja, i Marc Ibars, president 
de la Federació Catalana de Donants.

Aquesta 13a edició, que coincidí 
amb el 30è Aniversari de la Fede-
ració Catalana de Donants de Sang, 
ha estat una de les més ben valorades 
pels membres de les Associacions de 
Donants de Sang d’arreu de Catalu-
nya, pel seu dinamisme i per la seva 
càrrega emotiva i de treball en equip; 
fent una menció especial a l’Associ-
ació de Donants de Sang del Baix 
Camp, amfitriona d’aquest 2018.

Quan se celebra?

El 14 de juny de cada any se celebra 
el Dia Mundial del Donant de Sang 

per agrair als donants voluntaris no 
remunerats i conscienciar de la ne-
cessitat de fer donacions regulars per 
garantir la qualitat, seguretat i dispo-
nibilitat de sang i els seus productes.

Les transfusions de sang ajuden a 
salvar milions de vides cada any. 
Contribueixen a que pacients amb 
malalties potencialment mortals 
visquin més temps amb millor quali-
tat de vida, i possibiliten la realització 
d’intervencions mèdiques i quirúrgi-
ques complexes. Així mateix, tenen 
una funció vital en l’atenció mater-
noinfantil, l’embaràs i les respostes 
d’emergència als desastres naturals 
o causats per l’home.

Els serveis que permeten als pacients 
accedir a la sang i productes sanguinis 
segurs en quantitats suficients són un 
component clau dels sistemes de salut 
eficaços. Només es pot assegurar un 
subministrament suficient mitjançant 
donacions regulars voluntàries i 
no remunerades. No obstant això, en 
molts països els serveis de sang se-
gueixen tenint problemes per oferir 
sang suficient i garantir la seva quali-
tat i seguretat.

#14J - Dia mundial del Donant de Sang
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Centres d’atenció de la campanya 
d’enguany

El tema de la campanya d’aquest any 
és que la donació de sang és un 
acte solidari. Es destaquen els valors 
humans fonamentals de l’altruisme, 
el respecte, l’empatia i la generositat, 
que són la base dels sistemes de do-
nació voluntària i no remunerada.

Hem adoptat el lema «Dona’t als al-
tres. Dona sang. Comparteix vida» 
per cridar l’atenció vers el paper que 
tenen els sistemes de donació volun-
tària a l’hora de cuidar-nos els uns als 
altres i crear llaços socials i una comu-
nitat cohesionada.

La campanya té per objecte mostrar 
que hi ha gent que ha salvat la vida 
d’altres gràcies a la donació de 
sang, per tal de motivar als donants 
a que segueixin donant i d’encoratjar 
gent sana que mai ha donat, i en 
particular als joves, a que ho facin.

Entre les activitats previstes hi ha es-
deveniments, reunions, publicacions, 
conferències científiques, articles en 
revistes científiques nacionals, regio-
nals i internacionals, i altres activitats 
que poden ajudar a posar en relleu el 
Dia Mundial del Donant de Sang 
d’aquest any.

Objectius de la campanya

-Homenatjar i agrair als donants 
de sang i encoratjar als que enca-
ra no han donat a que ho facin; 
-Conscienciar que la donació és 
una acció altruista que beneficia 
tota la societat i que només es pot 
aconseguir un subministrament 
suficient mitjançant la donació re-
gular, voluntària i no remunerada; 
-Destacar que és necessari comprome-
tre’s a donar durant tot l’any si es vol 
mantenir un subministrament suficient 
i aconseguir l’autosuficiència nacional; 
-Centrar l’atenció en la donació com 
a manifestació de la participació de la 
comunitat en el sistema de salut i en la 
importància d’aquesta participació en 

el manteniment d’un subministrament 
de sang suficient, segur i sostenible; 
-Fomentar el valor de la donació de 
sang com a factor de solidaritat co-
munitària i cohesió social i d’estímul 
a què ens cuidem els uns als altres; 
-Fomentar la col·laboració interna-
cional i garantir un consens mundial 
pel que fa als principis de la donació 
voluntària no remunerada per incre-
mentar la seguretat de la sang i la 
seva disponibilitat.

L’amfitrió dels esdeveniments del 
Dia Mundial del Donant de Sang 
2018

Grècia, per mitjà del Centre Naci-
onal Hel·lènic de Sang, és el país 
que ha acollit el Dia Mundial del 
Donant de Sang 2018. 
L’esdeveniment mundial se celebrà a 
Atenes.

A Catalunya, l’amfitriona és Reus, la 
capital del Baix Camp, on es retroba-
ven delegades i delegats de totes les 
Associacions de Donants de Sang del 
territori, com també homenatjats i 
homenatjades -d’arreu de Catalunya- 
que, per un motiu o altre, han desta-
cat en la promoció de la donació de 
sang.
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El passat mes d’octubre, gairebé 
un centenar de delegades i de-
legats d’arreu de Catalunya assis-
tiren a la 1a Escola de Formació 
de la Federació Catalana de 
Donants de Sang.

Èxit de participació a la 1a Escola de Formació de la 
Federació Catalana de Donants de Sang

Sang de l’Urgell; i del Sr. Albert 
Torra Cabello, vicepresident de 
la Federació Catalana de Donants 
de Sang.

-Com ens organitzem? Interac-
ció i creació de sinèrgies entre les 
Associacions de Donants i la Fede-
ració. * A càrrec de la Sra. Fuen-
santa Del Moral, secretària de la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang; i la Sra. Joana Nieto Agu-
lló, responsable de l’àrea de Co-
municació de la @FCDSang.

Vinguts de més de 40 municipis 
diferents, els inscrits d’aquesta 
primera edició foren partícips de 3 
Tallers diferents:

-Plasma. Què ens cal saber? 
Som conscients de la necessitat 
d’aquest component? Quin paper 
hi juguem els delegats/des de les 
Associacions? * A càrrec del Dr. 
Juan Manuel Sánchez Villegas, 
director del Banc de Sang i Teixits 
(Lleida).

-Anem a l’Escola. Primers passos 
per acostar-se i iniciar el contacte 
amb qualsevol institució educati-
va. * A càrrec de la Sra. Josefina 
Esteve Granje, mestra i delega-
da de l’Associació de Donants de 14
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En tot moment, comptàrem amb 
la implicació i el suport de l’equip 
de direcció de l’Escola Macià-
Companys d’Agramunt, població 
on s’ubicà l’edició d’enguany, com 
també del Consistori Municipal; 
amb la participació de l’alcalde, Sr. 
Bernat Solé i Barril, i la regidora 
de Serveis Socials, Salut, Diversitat 
i Igualtat, Sra. Sílvia Fernàndez 
i Tarragona, que ens facilitaren 
molt les tasques logístiques.

La clausura anà a càrrec del presi-
dent de la Federació Catalana de 
Donants de Sang, Sr. Marc Ibars 
Badia, que feu una valoració molt 
positiva d’aquest primer encontre 
-posant l’èmfasi en la necessitat 
d’establir relacions fructíferes en-

tre associacions, com també en la 
reiteració d’activitats formatives; 
com aquesta 1a Escola-.

Durant el dinar de germanor, en-
tregàrem Diplomes acreditatius a 
tot@s els participants, en senyal 
del bon aprofitament que mos-
traren i la gran tasca proactiva que 
dugueren a terme en cadascun 
dels tallers.

Per acabar, realitzàrem dues visi-
tes guiades (al Museu del Torró i 
la Xocolata i al Refugi Antiaeri de 
l’Església d’Agramunt).

** Des d’aquestes línies volem donar les 
gràcies a totes i tots els delegats d’As-
sociacions, que participant en aquesta 
Escola han volgut formar-se i adquirir 
noves experiències i coneixements, per 
tal de poder difondre i fer una millor 
pedagogia de la donació de sang.

El primer dissabte de juny, mem-
bres de totes les Associacions de 
Donants de Sang de Catalunya 
assistírem a l’Assemblea Gene-
ral de la Federació Catalana de 
Donants de Sang.

Inicialment, el Sr. Josep Tomàs, 
secretari de la Federació, donà la 
benvinguda a tothom i introduí 
varis temes importants, per tal de 
potenciar el bon funcionament or-
ganitzatiu de les Associacions.

Tot seguit, el Sr. Marc Ibars Ba-
dia, president de la Federació, 
explicà l’informe de gestió anual; 
desgranant diverses activitats i 
projectes realitzats, com també els 
plans de treball futurs -en procés 
d’implementació-.

Un cop finalitzada l’exposició del 
president, el tresorer Sr. Enric 

Assemblea General de la Federació Catalana de 
Donants de Sang

Quer parlà de la necessitat de 
dur un bon control pressupostari. 
També feu esment a la nova po-
lítica de protecció de dades i a la 
propera finalització de l’Auditoria 
Externa; que cada dos anys hem 
de dur a terme; ja que la nostra 
entitat és d’Utilitat Pública (i en 
aquests casos hem d’acomplir ri-
gorosament els preceptes i les 
premisses legals establertes per 
aquesta finalitat).

Per acabar, el Sr. Albert Torra, vi-
cepresident de la Federació, pre-
sentà les estadístiques d’activitat 
del web de la @FCDSang i comen-
tà el procés d’elaboració del pro-
jecte “Gotes Viatgeres”; emfasit-
zant en la necessitat d’augmentar 
la visibilitat i la promoció de les 
nostres activitats.

Vàries Associacions feren comen-
taris i explicaren experiències i ac-
tivitats realitzades, per poder fer 
partícips a la resta de delegats i 
delegades.

Durant la cloenda de l’Assemblea, 
ens emplaçàrem a trobar-nos el 14 
de juny, en la celebració del Dia 
Mundial del Donant de Sang, a 
Reus (Baix Camp) -la capital cata-
lana amfitriona d’enguany-.

15



[Notícies]

Saps qui són els donants més buscats? 
Els zero negatiu!

Les persones que tenen el grup 
sanguini 0- (zero negatiu) són molt 
especials. Primer, perquè són molt 
pocs: només un 7% de la població. 
Segon, perquè poden donar sang 
a tothom. Per això s’anomenen 
donants universals.

Són els donants selectes, els més 
buscats; la sang del grup 0- es pot 
transfondre a qualsevol receptor, per 
això és imprescindible en situacions 
d’emergència, quan no hi ha temps 
de comprovar el grup sanguini. En 
aquests casos, la vida del malalt pot 

incompatibilitat entre la sang 
d’una mare i el fetus.

A més, tot i que les persones 0- 
poden donar sang a qualsevol altra 
persona, elles només en poden 
rebre d’un altre 0-, igual que ells.

De fet, a Catalunya prop de 
400.000 persones tenen el grup 
sanguini zero negatiu, però 
només 20.000 són donants de 
sang. Per això el Banc de Sang 
i Teixits fa contínuament crides 
dirigides a aquest col·lectiu perquè 
en moments en què les reserves 
són baixes, especialment durant les 
festes com l’estiu o el Nadal, són 
donants molt necessaris.

Les campanyes del Banc de Sang i 
Teixits van dirigides en primer lloc a 
localitzar quines persones són del 
grup sanguini zero negatiu i després 
animar-les a donar sang.

La crida es fa a tots els donants zero 
negatiu i a les seves famílies, ja que 
el grup sanguini és hereditari i és 
molt probable que el donant zero 
negatiu tingui persones del mateix 
grup entre els familiars més directes: 
pares, germans, fills… 

Si ets donant universal, pots ajudar 
a la donació explicant-ho als teus 
familiars o fent-ne difusió!

*Font: Banc de Sang i Teixits

ser qüestió de segons, per això es 
transfon sang 0-.

La sang 0- també s’utilitza en 
casos que hi pot haver una 
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Diverses entitats de la Taula del 
Tercer Sector ens reunírem a la 
seu de la Fundació Jaume Bofill 
per dur a terme una sessió de tre-
ball titulada “Servei Comunitari, 
Apre nentatge i Servei...”.

La trobada fou un punt de partida 
per tal d’apercebre a les organit-
zacions que formen part del 3r 
Sector Social de Catalunya de 
la importància d’endegar projec-
tes participatius que integrin el 
Servei Comunitari i el potenciïn 
activament.

Les entitats que hi participàrem 
som: Fund. Priv. Amics de la Gent 
Gran, Entitat Tutelar Viaclara, 
Fund Priv. Avismón, Fundesplai, 
Casal dels Infants, Fundació Ate-
neu Sant Roc, Fundació Comtal, 
Fundació Champagnat, Salesians 
St. Jordi, Amputats St. Jordi i la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang.

Des del curs 2015-2016 el Depar-
tament d’Ensenyament està im-
pulsant el Servei Comunitari per 
a l’alumnat de tercer i quart curs 
de la secundària obligatòria. 
Una acció que vol promoure que 
els alumnes experimentin i pro-
tagonitzin accions de compro-
mís cívic, aprenguin en l’exercici 
actiu de la ciutadania, i posin en 
joc els seus coneixements i capaci-
tats al servei de la comunitat.

Es considera que l’aprenentatge 
i servei (ApS) és la metodologia 
més adient per dur-lo a terme 
ja que es tracta d’una proposta 
educativa que combina proces-

Sessió de treball amb entitats de la Taula del Tercer 
Sector Social (Servei Comunitari)

sos d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un sol projecte ben 
articulat. Un projecte en el qual els 
participants es formen treballant 
sobre necessitats reals del seu en-
torn amb l’objectiu de millorar-lo.

-L’entorn, la comunitat i la qualitat 
de vida de les persones sobre les 
quals s’actua a través de les tas-
ques de servei.

Infinitat d’entitats del tercer sector 
poden oferir als joves, i a la ciuta-
dania en general, una contribució 
educativa relacionada amb l’ac-
tivitat que els és pròpia. A la ve-
gada, participant i impulsant pro-
jectes d’ApS, les entitats poden 
rebre una ajuda per assolir millor 
els objectius propis i difondre amb 
més eficàcia les finalitats i valors 
que defensa.

És per aquest motiu que des de 
la Federació Catalana de Donants 
de Sang hem endagat un petit 
programa d’iniciació, anomenat 
“Anem a l’Escola”, amb la in-
tenció de que les Associacions 
de Donants de Sang d’arreu de 
Catalunya siguin capaces d’acos-
tar-se -i fer els primers passos- per 
transmetre el nostre missatge de 
solidaritat, civisme i altruisme als 
centres educatius del país.

L’impacte dels projectes es reflec-
teix en:

-Els nois i noies, que aprenen co-
neixements i competències cur-
riculars així com actituds i valors 
cívics.

-Les entitats i centres educatius, 
que estableixen noves aliances de 
treball en xarxa.

17



[Notícies]

La Biblioteca de Banyeres del Pe-
nedès, reuní a diversos membres 
de les Associacions de Donants de 
Sang del Baix Penedès, de l’Alt 
Penedès i de l’Urgell, per tal de 
promoure la donació de sang en-
tre els més petits.

La introducció de l’acte anà a cà-
rrec del bibliotecari de Banyeres, 
Sr. Òscar Méndez Hernández, 
i del president de l’Associació 
de Donants de Sang del Baix 
Penedès, Sr. Josep Ma. Barga-
lló Jané, els quals donaren pas 
al vicepresident de la Federació 
Catalana de Donants de Sang, 
Sr. Albert Torra Cabello, que 
explicà breument la necessitat 
de donar sang i la importància 
d’adreçar-nos als més petits -per-
què s’involucrin en el voluntariat 
i en els actes cívics dels seus mu-
nicipis-.

Un cop projectat el conte de 
“La Geganta de la Sang”, ob-

La biblioteca de Banyeres del Penedès acollí la 
presentació del conte “La geganta de la Sang”

sequiàrem als assistents 
amb un exemplar de la 2a 
edició (il·lustrada per l’artista 
Ermengol) i fins i tot en sig-
nàrem força exemplars.

** Des de la Federació Catala-
na de Donants de Sang volem 
donar les gràcies a totes i tots 
els assistents, com també a la 
Biblioteca de Banyeres del Pe-
nedès, per fer possible aquesta 
iniciativa.
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Khaled, seràs sempre amb nosaltres

Des de la Federació Catalana 
de Donants de Sang volem fer 
extensiu el condol que totes les 
Associacions de Donants de Sang 
de Catalunya ens expressaren, en 

motiu del malaurat traspàs del 
nostre amic i company Khaled 
Khatib, promotor del Banc de 
Sang i Teixits de la Catalunya cen-
tral, i que properament havíem 

d’incorporar a la Junta Directiva de 
la nostra organització.

Ens deixà molt jove, ple d’il·lusions, 
d’energia, i de ganes de participar 
en mil i una iniciatives; totes elles 
solidàries; que requerien sempre 
una gran dosi d’implicació.

El recordarem com es mostrava 
arreu, una persona capaç i trans-
formadora de la societat, per fer 
d’aquest món un lloc més volunta-
riós i generós -en el qual hi cabem 
totes i tots, i podem aportar-hi 
quelcom més del que rebem-.

Descansa en pau Khaled, et troba-
rem molt a faltar.
@FCDSang

“m4Social” fa difusió de l’app mòbil [Donem sang]

Amb l’objectiu de liderar la trans-

formació digital de les entitats 

del Tercer Sector, el projecte 

m4Social -endegat i promogut 

per la Taula d’Entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya- vol in-

cidir en la generació d’un ecosiste-

ma d’innovació en l’àmbit social.

A més, emfasitzant principalment 

l’acceleració de la transformació 

digital de l’atenció a les perso-

nes, i contribuint a l’empodera-

ment de la ciutadania i de les 

entitats socials.

En aquesta línia, els  membres 

d’m4social feren difusió de la nos-

tra App Mòbil  [Donem Sang], 

durant la setmana del Dia Mun-

dial del Donant de Sang (14 de 

Juny).

En la passada Assemblea  General 

de la @FCDSang una de les pro-

postes que vàrem transmetre a 

totes les Associacions de Donants 

de Sang va lligada a l’agermana-

ment entre entitats i organit-

zacions, tot retroalimentant-nos i 

assolint conjuntament una millor 

acció social i promocional -tam-

bé a les xarxes-. Moltes gràcies 

m4Social! Entre tot@s #sumem-

perlasang
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Associació de Donants de l’Urgell

Visita a l’escola Valeri 
Serra, de Bellpuig (Ur-
gell)

Durant el curs passat, visitàrem 
l’Escola Valeri Serra de Bellpuig 
(Urgell), en el marc del programa 
“Anem a l’Escola”.

Els alumnes dels dos darrers cur-
sos d’aquest centre educatiu esti-
gueren molt atents i es mostraren 
molt interessats i receptius vers les 
diverses facetes que duem a ter-
me els voluntaris i voluntàries, de 
les Associacions de Donants de 
Sang d’arreu de Catalunya.

A més, pogueren veure una petita 
projecció, del Conte de la Gegan-
ta de la Sang, amb la introducció 
de la mateixa Sra. Angeleta Or-
pella i Grà; la vertadera imatge 
que inspirà la creació de la Gegan-
ta de la Sang (de cartró pedra) i 
vicepresidenta de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Urgell; i 
l’exposició de la xerrada, de la mà 
del Sr. Albert Torra Cabello, vice-
president de la Federació Catalana 
de Donants de Sang.

Després d’explicar-los la necessi-
tat de col·laborar amb les enti-
tats locals i solidaritzar-s’hi fent 
bones obres, també els vàrem 
convidar a llegir el Conte de les 
Gotes Viatgeres, realitzat per 
la Dra. Toñy Castillo -directora 
de l’Aula Hospitalària Dr. Antoni 
Cambrodí, de l’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova-.

Parlàrem sobre la xarxa de do-
nants de sang de Catalunya, 
abanderada per la Federació Ca-

talana de Donants de Sang, com 
també de la necessitat d’aquest 
component vital -tan preat- que 
duem al nostre interior; i que no-
més podem obtenir amb el senzill 
gest d’obrir els braços i compartir-
lo, amb les persones que el neces-
siten per millorar la seva salut.

Des de la @FCDSang volem do-
nar les gràcies al professorat de 
l’Escola, com també als alumnes, 
per la seva gran implicació!
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Explicar un conte, 
 implicar als més petits, 
també és sinònim de 
solidaritat!

Membres de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Urgell, 
acompanyats pels responsables de 
la Biblioteca Municipal Guillem Vi-
ladot d’Agramunt, explicaren el 
Conte dels Superherois de la Sang 
als més petits -tot introduint-los 
en el voluntariat i l’altruisme que 
duen a terme les Associacions de 
Donants de Sang, arreu del terri-
tori-.

El projecte “Anem a l’Escola”, 
adaptat a les diverses singularitats 
de cada Associació, és una bona 
manera d’acostar-nos als centres 
educatius, com també a qual-
sevol institució que tingui per 
objectiu la transmissió de valors 
cívics i socials.

Dia a dia, amb petites iniciatives 
com aquesta, seguim fent camí 
amb les noves generacions ... tot 
obrint-los els ulls a la col·laboració 
i a la implicació; vers entitats i or-
ganitzacions que formen part de 
la seva comunitat.

Aprenentatge i ser-
vei a l’escola Macià i 
Companys, de la mà de 
l’ADS de l’Urgell

El passat mes de març, membres 
de l’Associació de Donants de 
Sang de l’Urgell visitaren l’escola 
Macià Companys d’Agramunt, 
per fer la primera part del taller 
“Anem a l’Escola”; que tractà 
sobre donacions de sang, el Banc 
de Sang i Teixits i la part voluntària 
d’aquesta Xarxa -les Associacions 
de Donants de Sang-.

El primer contacte va ser teòric, 
tot comentant aspectes senzills i 
elementals sobre la donació, als 
quals els nens i nenes mostraren 
molt interès.

Molts d’ells eren fills de mares i 
pares donants i la majoria coneixia 
el seu grup sanguini, si més no, 
ara el coneixen tots.
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També hi ha hagué temps per 
passar a l’acció -sobre allò que 
s’anà explicant-, amb la realització 
d’un taller pràctic.

Aquest, consistí en la dissecció 
d’un cor de porc. En aquest taller es 
pretenia conèixer el funcionament 
i les parts del cor, així com la 
importància d’adquirir bons hàbits 
alimentaris i la necessitat de fer 
esport de manera habitual.

Encara que, en principi, semblava 
que no tots manipularien el 
material, tots els alumnes van 
acabar-hi participant i van fer un 
munt de preguntes; per conèixer 
el cor de dins i de fora, el seu 
funcionament, i la seva relació 
directa amb el sistema circulatori; i 
entenent així també la importància 
de donar sang.

Des de l’Escola, la valoració que 
se’ns ha tramès, com també 
des dels delegats i delegades de 
l’Associació, és molt positiva.

Milers d’infants i 
 joves assistiren a la 
 Jamborinada!

L’any passat, membres de l’Asso-
ciació de Donants de Sang de 
l’Urgell i de la Federació Cata-
lana de Donants de Sang parti-
cipàrem activament a la 1a edició 
de la #Jamborinada.

La Jamborinada és la trobada 
d’escoltes i guies més gran que 
s’ha fet mai a Catalunya.

Més de 13.000 infants, joves i 
voluntàri@s es reuniren a Tàrrega 
per participar a la Jamborinada i 
prendre consciència de que junts 
podem deixar el món millor de 
com l’hem trobat.

És per aquest motiu, perquè el 
teixit associatiu català també 
#SomLlavorDeCanvi, que vàrem 
col·laborar amb la #Jamborinada 
unint esforços amb infinitat d’en-
titats i institucions; per promoure 
l’educació i el voluntariat des 
d’edats ben primerenques.

Milers de nens i nenes passaren 
per l’estand de la Federació, re-
bent informació i material de mar-
xandatge sobre les activitats que 

duu a terme el nostre teixit asso-
ciatiu.

Des d’aquestes línies volem donar 
les gràcies a les moltes entitats 
i institucions que n’han format 
part, als cents i cents d’infants i 
joves que ens mostraren interès 
per la donació de sang, i espe-
cialment a l’organització de la 
#Jamborinada, per l’experiència 
inoblidable que passàrem plegats.
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Associació de Donants de la Noguera

Projecte “Anem a l’Es-
cola”, de la mà de l’ar-
tista Ermengol

Reunits a l’Escola Ermengol de Ba-
laguer, el president de l’Associa-
ció de Donants de Sang de la 
Noguera, Sr. Jordi Pedrós Corta-
sa, l’artista Ermengol Tolsa Badia 
i el vicepresident de la Federació 
Catalana de Donants de Sang, 
Sr. Albert Torra Cabello, varen es-
tablir un acord de col·laboració.

A inicis de 2018 s’han realitzat 
gestions amb el CRP de la No-
guera (Centre de Recursos Pe-
dagògics), per tal de desplegar 
el programa “Anem a l’Escola” a 
tots els centres educatius de Ba-
laguer.

Posteriorment, en una segona 
fase, s’eixamplarà l’abast de la 
iniciativa, arribant a les poblacions 
veïnes.

La idea principal d’aquest nou 
repte és combinar la pedagogia i 
l’experiència personal dels mem-
bres de l’Associació de Donants 
de Sang de la Noguera amb les 
il·lustracions de l’artista Ermen-
gol, per motivar així als alumnes 

i fer-los comprendre la importàn-
cia d’aportar valor a la societat; 
ja siguin donacions de sang com 
qualsevol altre acte generós i so-
lidari, que neixi eminentment del 
voluntariat.

Des de la @FCDSang volem agrair 
la implicació dels membres de l’Es-
cola Ermengol per la seva compli-
citat en aquesta nova activitat, tot 
esperant que sigui molt profitosa 
-tant per l’alumnat com també pel 
professorat-.
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L’Associació de 
 Donants de Sang del 
Segrià es bolcà amb la 
Marató de Donants de 
Sang de Lleida

El passat octubre es va dur a ter-
me la XIVa edició de la Marató 
de Donació de Sang de Lleida, 
presentada pel periodista Artur 
Peguera.

Un total de 426 persones s’acos-
taren a donar sang, essent 346 
les donacions efectives, més 80 
oferiments (de persones que van 
anar a donar sang, però que -en 
aquell moment- no van poder do-
nar-ne).

Volem remarcar la gran xifra de 
146 persones que s’acostaren 
per primera vegada a donar 
sang (i que, de ben segur, en pro-
peres ocasions seguiran acompa-
nyant-nos, venint a salvar vides).

Associació de Donants del Segrià

Foren moltes les activitats pro-
gramades per aquesta diada de 
festa i solidaritat, entre les quals 
destaquen la participació de 
l’equip de futbol “Lleida Espor-
tiu”, un “Fotomatón” perquè 
tothom pogués fer-se fotografies 

divertides (en grup o individual-
ment), un taller d’experimenta-
ció creativa amb flors, actuacions 
diverses (poesies, dansa, teatre, 
rondalles, cançons, etc.), com 
també un sorteig amb molts re-
gals d’empreses lleidatanes i per-
sonalitats reconegudes -que ens 
cediren objectes signats-.

A més, aprofitàrem la celebra-
ció de la Marató de Donants per 
presentar -de manera oficial- la 
cessió permanent de quadres 
“portada de la Revista  [Donem 
Sang]” a la Biblioteca Pública de 
Lleida, perquè tothom pugui ad-
mirar-los sempre que vulgui.

Comptàrem també amb la pre-
sència de l’artista Ermengol, per 
tal d’oficialitzar la presentació 
de la 2a edició del Conte de la 
Geganta de la Sang, de la qual 
l’il·lustrador n’és l’autor dels di-
buixos.24
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A Cervera, a més de 
donar sang... També 
cultiven l’amor per les 
plantes!

Durant el passat mes de juny, l’As-
sociació de Donants de Sang 
de la Segarra ha promogut la 
donació de sang amb un sorteig 
de Bonsais.

A través d’una exposició d’aquests 
bonics i entretinguts arbrets, vo-
luntaris i donants han pogut ésser 
partícips de la passió per les plan-
tes d’alguns membres de l’Associ-
ació segarrenca.

Si relacionem la donació amb 
la dedicació per les plantes, ens 
adonem que en ambdós casos 
-el dia a dia- la constància és part 
imprescindible per assolir un bon 
resultat.

Donem vida, transmetent valors!

Associació de Donants de la Segarra

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang volem felicitar 
a totes les institucions i entitats 
de Lleida, al Banc de Sang i Tei-
xits, i a l’Associació de Donants 
del Segrià, pels resultats obtinguts 
i l’esforç esmerçat en aquesta di-
ada; com també a l’Ajuntament 
del municipi, pel bon tracte i la 
logística prestada, en cada nova 
extracció.

I sobretot, volem donar les gràcies 
als centenars de persones que 
se sumaren novament a aquest 
projecte d’altruisme i humanitat.
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Des de l’Espai Jove 
de Mollerussa cre-
en 5 capgrossos, en 
 col·laboració amb 
l’ADS del Pla d’Urgell 

Des de l’Espai Jove Intercultural 
i el Consell de Participació Ado-
lescent de Mollerussa, s’estan 
realitzant 5 capgrossos en forma 
de gotes de sang.

L’objectiu del responsable del 
Consell de Participació Adoles-
cent, Sr. Oscar Gallinat Piró, és 
tenir-los enllestits per la Marató de 
Donants de Sang de Mollerussa, a 
través del projecte d’APS (Servei 
Comunitari).

Tal i com ens comenta la presiden-
ta de l’Associació de Donants de 
Sang del Pla d’Urgell, Sra. Lluïsa 
Visa Folch, la confecció d’aquests 
capgrossos té dues finalitats; una 
que potencia clarament la pro-
moció de la donació de sang i 
l’altra que fomenta l’esperit col-
laboratiu entre el jovent, enlla-
çant temps de lleure amb l’assoli-
ment de valors socials i implicació 
ciutadana.

Anem a l’Escola

L’Associació de Donants de 
Sang del Pla d’Urgell segueix 
di fonent el programa “Anem a 
l’Escola”, a les poblacions del Pla.

En els darrers mesos, els alumnes 
de les escoles de Mollerussa, Tor-
regrossa, Miralcamp, Barbens, 
Vilanova de Bellpuig, Linyola i 
d’Ivars d’Urgell gaudiren amb les 
explicacions i les experiències que 

Associació de Donants del Pla d’Urgell

els feren viure les representants de 
l’Associació, gràcies al taller d’an-

tifaços que organitzaren -després 
d’introduir-los els projectes i acti-26
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vitats que realitza l’entitat, arreu 
de la comarca-.

Aquest és el segon any que l’As-
sociació de Donants de Sang del 
Pla d’Urgell se suma al programa 
de Xerrades a les Escoles de la 
Federació, amb una gran reper-
cussió i demanda; per part d’altres 
centres d’educació primària de la 
zona.

Associació de Donants del Solsonès

Presentació de la placa 
de cava de l’ADS del 
Solsonès

En el marc de la 10a Fira del Bo-
let i el Boletaire del Solsonès es 
va presentar la placa de cava de 
l’Associació de Donants de Sang 
del Solsonès.

La presentació fou possible gràcies 
a la col·laboració conjunta amb 
l’Associació de Col·leccionistes 
de Plaques de Cava del Solsonès. 
Aquesta, ha estat l’encarregada 
del seu disseny a partir del logotip 
de la nostra Entitat i de la distribu-
ció entre els seus associats en la 
Trobada de Tardor d’Intercanvi 
de Plaques de Cava.

Des de l’ADS del Solsonès volem 
expressar el nostre més sincer 
agraïment a l’ACP del Solsonès 
per aquesta nostra primera expe-
riència de col·laboració conjunta. 

Aquestes plaques de cava (pirules) 
també s’han repartit entre tots els 
donants de sang que s’aproparen 
a les extraccions de desembre als 
municipis de Sant Llorenç de Mo-
runys i Solsona.

Amb voluntat de seguir teixint 
col·laboracions, salut i sang!

#sumemperlasang
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La biblioteca pública 
d’Albagés s’implicà en 
la promoció de la Do-
nació de Sang

El passat setembre, a la Sala del 
ball de l’Ajuntament d’Alba-
gés  (Garrigues), organitzàrem la 
lectura del Conte “La Geganta 
de la Sang”.

Amb la inestimable col·laboració 
de la Sra.  Maria Dolors Mar-
tin, bibliotecària d’Albagés, la 
Sra.  Reyes Cases, presidenta de 
l’Associació de Donants de Sang 
de les Garrigues, i la Sra.  Ange-
leta Orpella, vicepresidenta de 
l’Associació de Donants de Sang 
de l’Urgell (i Geganta de la Sang), 
explicàrem el Conte als infants i 
adults que assistiren a la trobada.

Una  vuitantena  de persones se 
solidaritzaren amb la nostra orga-
nització i compartiren experiènci-
es i inquietuds, tot menjant coca i 

Associació de Donants de les Garrigues

xocolata desfeta -per cortesia de 
l’Ajuntament d’Albagés-.

Des de la  Federació Catalana de 
Donants de Sang volem donar les 
gràcies a la Biblioteca d’Albagés i 
a l’Ajuntament del municipi per la 
seva predisposició i la sensibilitat 
amb la que ens acolliren.

Entre tot@s  #sumemperlasang! 
@FCDSang

* Des d’aquestes línies volem 
agrair al  Sr. Postu  la seva impli-
cació en la nostra causa. És una 
persona que sempre està al nostre 
costat, quan més el necessitem!
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Pare Francesc
Segreteria per la Comunicazione
Segretaria Prefetto

“Donar ens fa sentir més feliços, a nosaltres 

i als altres; creem vincles i relacions que en-

forteixen l’esperança en un món millor”. 

“Donar nos hace sentir más felices a nosotros y a los demás; 
creamos vínculos y relaciones que fortalecen la esperanza 
en un mundo mejor”.

Albert Adrià
Cuiner, reboster i empresari

Entenc que donar sang és un dels actes més generosos que 
pot realitzar un ésser humà. Gràcies a aquesta solidaritat mi-
lers de persones poden ser salvades cada any. Personalment, 
tinc el record de quan era nen, acompanyant a la meva mare 
que era donant fins que la diabetis li va impedir. Felicitats per 
conscienciar i informar a la gent i per la magnífica tasca que 
dueu a terme.

Jo           en dono!

Berto Romero
Sóc donant de sang des que me’n recordo, des que pesava més 
de 50kg. Ho faig per diverses raons, perquè em sento bé fent-ho, 
perquè a casa el meu pare també ho feia, perquè quan vaig néi-
xer sorgiren algunes complicacions durant el part i vaig necessitar 
sang (per això sempre em sento en deute i em poso al lloc de la 
gent que en necessita).

Us demano que doneu sang! És fàcil, és bo, no fa mal i salva vides!

Soy donante de sangre desde que recuerdo, desde que pesaba más de 50kg. Lo 
hago por varias razones, porque me siento bien haciéndolo, porque en casa mi 
padre también lo hacía, porque cuando nací hubieron algunas complicaciones 
durante el parto y necesité sangre (por eso siempre me siento en deuda y me 
pongo en el lugar de la gente que la necesita).

¡Os pido que donéis sangre! ¡Es fácil, es bueno, no hace daño y salva vidas!30
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Ivan Labanda
Us animo a tots i a totes a donar sang, perquè amb aquest 
petit gest podem fer una cosa tan necessària com salvar 
moltes vides. És molt important que siguem solidaris! Una 
abraçada a tot@s!

Janette Anne Dimech 
(Jeanette)

Donar sang és molt important. Donar sang pot 
salvar vides. És fàcil i segur. No ho oblidis, pot 
ser que algun dia en necessitis tu. Dona sang, 
gràcies!  

Donar sangre es muy importante. Donar sangre puede sal-

var vidas. Es fácil y seguro. No lo olvides, puede ser que algún día lo necesites tú. ¡Dona sangre, gracias!

Xavi Cazorla

Us vull convidar a tots a donar sang! Jo mateix vaig 
donar-ne fa uns dies -a la unitat mòbil que teníem 
just al costat de Catalunya Ràdio-. És molt bo per 
tota la gent que en necessita, per poder salvar-los la 
vida... i a més, quan algú ha rebut la teva sang -des 
del Banc de Sang i Teixits- t’envien un missatge al 
mòbil dient “avui la teva sang s’ha enviat...”. A mi 
em va agradar molt veure aquest SMS, perquè em 
va fer sentir útil com a persona i sobretot, feliç!

Els Catarres
Us volem animar a que participeu a 
les campanyes de donació de sang 
que tingueu més a prop de casa!

 Doneu una mica de sang, perquè 
entre tot@s salvem vides! 

Nosaltres ja ho hem fet! I vosaltres?
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Per què és important que les Associacions de 
Donants de Sang “Anem a l’Escola”?

• Hem de donar-nos a conèixer 
• Hem de transmetre el nostre missatge

• Hem de fer pedagogia
• Hem de sembrar …

Amb les moltes experiències viscudes, la 
nostra dedicació constant als donants, els 
molts sentiments de gratitud i generositat 

que rebem … en conèixer a un nou donant …

... és ineludible que transmetem el nostre 
compromís social als més petits.

Tots i totes som vàlids per sembrar,
sobretot si ho fem pensant en allò que
ens motiva a col·laborar ...

Ens cal provar-ho i viure-ho una vegada, o dues ... 
veure com altres companyes i companys de la 
nostra Associació o d’altres Associacions veïnes 
s’adrecen als infants d’algun centre proper ... 

i anar descobrint junts les moltes oportunitats que 
se’ns brinden; adreçant-nos als més petits.

Tots i totes som vàlids per sembrar,
sobretot si ho fem pensant en allò que
ens motiva a col·laborar ...

Ens cal provar-ho i viure-ho una vegada, o dues ... 
veure com altres companyes i companys de la 
nostra Associació o d’altres Associacions veïnes 
s’adrecen als infants d’algun centre proper ... 

i anar descobrint junts les moltes oportunitats que 
se’ns brinden; adreçant-nos als més petits.


