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[Editorial]

Conreem el futur 
de la donació

Amb el temps, els voluntaris -membres de les Associacions de 
donants de sang- ens hem adonat de que els infants i els joves 

són la llavor del voluntariat i la generositat.

En un món tan superficial i estereotipat, tan amarat de prejudicis, 
costa força fer arribar el missatge de solidaritat a la ciutadania. 
Sobretot perquè cada cop hi ha més informació dispersa, més 
distorsió, més immediatesa en la necessitat d’assolir benefici o 
gratificacions (de qualsevol mena) que ens produeixin cert benestar 
(eminentment momentani).

És senzill veure que la cultura de l’esforç i la implicació vers qual-
sevol causa justa, en molts casos, brilla per la seva absència. Calen 
replantejaments educatius i pedagògics per mobilitzar el jovent, 
per crear interès i valors entre els infants; també per despertar a 
molts adults i fer-los entendre que “tothom” pot ser útil en una 
o altra causa; i que sàpiguen apostar per una societat amb més 
consciència vers altri.

La nostra -petita- aportació a aquest projecte és la creació de lli-
gams entre escoles i voluntariat, entre donants de sang i infants, 
entre aquelles persones que volen fer-se “grans”, no només d’edat, 
també d’esperit.

El futur resideix en el gest que -sempre- ens mostren els infants 
quan veiem els seus somriures i la seva il·lusió, quan els mostrem la 
nostra tasca associativa, quan els expliquem que una sola persona 
és capaç de salvar 3 vides... donant una mica de sang i compartint 
la seva salut.

Amb la col·laboració de:

2

[Donem sang]
La revista dels Donants de Sang de les comarques de Lleida Núm. 8 - Any 2017

“Indíbil i Mandoni” - Sullà 2017

w
w

w
.d

o
n

e
m

sa
n

g
.c

a
t

Descarrega’t 

la revista en PDF

La revista dels Donants de Sang de les 
comarques de Lleida. Núm. 8 - Any 2017

Direcció i selecció de continguts: 
Albert Torra Cabello

Maquetació i composició: Saladrigues, SL

Assessorament tècnic i estadístic: 
Maria Morlans Boldú (BST)  
Federació Catalana de Donants de Sang

Coordinació de l’edició i la impressió:
Servei d’Edicions i Arts Gràfiques de la 
Diputació de Lleida

Imprimeix: Lerigraf SL
DL: L-742-2010

Webs de suport i ampliació de continguts:

www.donemsang.cat
www.bancsang.net
www.donantsdesang.cat
www.icslleida.cat

Joan Carles Pérez Sullà, lleidatà de-
dicat a la pintura amb tota la seva força 
i joventut, ja està considerat entre els 
artistes de primera línia, pel seu domini 
del dibuix i per la seva forma tan especial 
d’utilitzar el color, amb un estil vertade-
rament extraordinari. 

Els seus capvespres, les seves postes de 
sol, fa temps que cridaren l’atenció del 
públic i de la crítica, que parlen de l’obra 
de Sullà com del nou impressionisme 
(en algunes ocasions) i com del vitalisme 
impressionista (en altres), inclús com d’un 
denominat expressionisme urbà, donat el 
bon gust de l’artista pels temes ciutadans; 
en els que no solament es limita a plas-
mar edificis, sinó que dona vida a figures 
humanes, vehicles o fins i tot anuncis, 
cables... en la seva amplíssima visió ana-
lítica, des de les muralles de Montblanc 
fins a Nova York o Washington.
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[Salutacions]

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

 revista [Donem sang]

Sempre és una satisfacció per a mi poder adreçar-me al món 

cívic i associatiu per agrair i posar en valor la seva ingent tasca 

voluntària tan present a casa nostra en tots els àmbits. Però em plau 

encara més reconèixer tot allò que té a veure amb el benestar i la 

salut de les persones i, molt especialment, amb la donació de sang.

Perquè donar sang és, a més d’un gest altruista, un acte insubs-

tituïble –la sang no es pot pas fabricar– i, en canvi, la necessitat 

de disposar-ne és molt gran: una de cada deu persones que entra 

a un hospital en necessitarà i s’ha calculat que, de mitjana, cada 

dia en calen 1.000 donacions.

Ens hem de de sentir interpel·lats en la donació i, alhora, agraïts 

als donants. I en aquest cas, és de justícia ressaltar el compromís 

i la solidaritat de les associacions de donants de sang de Lleida i, 

més en concret, dels mitjans pensats per conscienciar, fidelitzar i 

difondre una actuació indispensable per a la societat. En aquest 

marc concret, celebrem la nova edició de la revista anual [Donem 

Sang], que amb tant d’encert duu a terme aquesta tasca de 

difusió a Lleida.

Amb la vostra revista, contribuïu a una doble tasca: informar amb 

rigor la ciutadania i esdevenir agents actius perquè la gent ens 

responsabilitzem amb la societat en la qual vivim, perquè siguem 

donants de sang i, en definitiva, donants de vida.

Em sumo, per tant, a compartir la crida que feu a normalitzar la 

donació, més enllà de qualsevol esdeveniment extraordinari, a fi 

que, també en la donació de sang, siguem una referència com a 

poble responsable, solidari i acollidor.

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat 
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. 

Les comarques de Lleida són de les més conscienciades del país 

en donació de sang. Això cal atribuir-ho al grau de compromís 

ciutadà, però també a una magnífica i continuada labor de la Fe-

deració Catalana de Donants de Sang, del Banc de Sang i Teixits, i 

de les Associacions de Donants de Sang comarcals; a la seva acció 

pedagògica i educativa a favor de les donacions, amb l’execució 

d’activitats de difusió i docència que permeten arribar a tots els 

àmbits i segments de la societat.  

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

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

l’aportació intrínseca a les necessitats d’una comunitat, la labor 

desenvolupada per les entitats que componen la Xarxa catalana 

de donació de sang representa un magnífic exemple de respon-

sabilitat; essent un estímul engrescador per als ciutadans i les 

institucions que col·laboren en una proposta 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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Moltes gràcies per donar-me, un any més, l’oportunitat de 

saludar els donants de les comarques lleidatanes des de les 

pàgines de la revista [Donem Sang].

Si estàs llegint aquestes línies vol dir que dones sang o col·labores 

amb la donació. Fins i tot pot ser que exerceixis els dos papers. 

En qualsevol dels casos, t’agraeixo sincerament la implicació amb 

la donació de sang. Ho faig com a director del Banc de Sang i 

Teixits, però també en nom de totes les persones que cada dia 

necessiten sang.

A Catalunya, el model de donació es fonamenta en un teixit as-

sociatiu i de voluntariat molt estès a tot el territori. Portem anys 

col·laborant colze a colze per fer realitat aquella vella màxima 

que diu “La sang ha d’esperar el malalt, perquè el malalt no pot 

esperar la sang”. 

Gràcies a la tasca de centenars de persones anònimes fem possible, 

entre tots, que prop de 200.000 persones donin sang, plasma o 

plaquetes cada any. Per això, no puc fer res més que transmetre’t el 

meu sincer agraïment i reconeixement i animar-te a que continuïs 

col·laborant amb la donació de sang. 

Moltes gràcies! 

Enric Argelagués
Director gerent
Banc de Sang i Teixits

[Salutacions]
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És evident que la sang és un lí-
quid vermell i molt escandalós. 

Tant, que quan ens fem una ferida 
i en surt una mica, és inevitable 
tenyir-se de roig. Aquest líquid és 
vermellós degut a l’hemoglobina 
que en el seu interior tenen les 
hematies, també anomenades 
glòbuls vermells. 

Aquesta hemoglobina és la que 
ens permet respirar, i per tant, la 
que ens permet viure. La sang s’ha 
fet servir per a moltes coses i de 
moltes maneres, però, avui sabem 
que quan la transfonem podem 
millorar la qualitat de vida de qui 
més ho necessita.

Clarament, ni els romans ni els 
egipcis ho veien així. Mentre Cleo-

Marc Ibars i Badia

President de la Federació Catalana 
de Donants de Sang

La sang, aquell líquid...

patra es banyava amb llet de cabra, 
l’alta societat egípcia, sobretot les 
persones malaltes o velles, es ba-
nyaven en sang d’animals. Creien 
que servia per rejovenir-se. Com si, 
avui dia, ens féssim píling.

En el cas dels romans, la cosa era 
similar, però amb sang humana. 
Quan els gladiadors queien malfe-
rits al circ, la gent baixava corrent 
a l’arena, i es bevien la sang dels 
lluitadors. Pensaven que així serien 
tan forts com ells.

Però bé, avui, la sang la utilitzem 
als hospitals i clíniques d’arreu del 
món. Sang que no es pot fabricar i 
que només nosaltres -si pesem més 
de 50 kilograms i tenim més de 18 
anys- la podem donar, després de 
passar per una petita exploració 
mèdica (prendre la pressió, el pols, 
mesurar l’hemoglobina) i respon-
dre una enquesta encaminada a 
garantir la salut del donant i, lògi-
cament, la del receptor.

És innimaginable pensar en la 
realització de trasplantaments de 
cor, de fetge, de pulmó, de medul-
la, sense utilitzar sang per poder 
reposar les pèrdues ocasionades 
durant una intervenció d’aquest 
tipus. Però, no només s’utilitza 
sang en la gran cirurgia, sinó també 
en quelcom més senzill com ara les 
pròtesis.  

A més, amb l’augment de l’es-
perança de vida han aparegut un 
tipus de malalties que abans no 
eren tan majoritàries, però actual-
ment van guanyant terreny. Hi ha 
molta gent gran amb malalties 
cròniques de la sang, que van vivint 
gràcies a les transfusions de sang 
periòdiques.

I com ja hem dit, aquesta sang no 
la podem fabricar. Cal que algú, de 
manera voluntària, anònima i al-
truista, la doni amb temps suficient 
per realitzar-li totes les proves ne-
cessàries; garantint-ne la qualitat.

El fet de donar sang és molt ne-
cessari perquè cada any el Banc de 
Sang i Teixits es desplaça a la majo-
ria de pobles i ciutats de Catalunya, 
amb l’objectiu de recaptar sang -i 
ara també plasma-. Per tant, no 
tenim excusa per no donar-ne, ja 
que la necessita el sistema sanitari 
per poder cuidar de la nostra salut.

[Salutacions]
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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 és l’únic banc de sang de Catalunya i per tant, 
té 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 12 espais de donació als principals hospitals de Catalunya i 17 
unitats mòbils que fan unes 50 sortides a la setmana a tots els municipis.

Sabies que...
• Per a un trasplantament de medul·la òssia es necessiten d’una a 50 

bosses de sang?

• Per a un trasplantament de pulmó és 
necessiten 6 concentrats de plaquetes?

• Per a un trasplantament de fetge es 
necessiten 8 unitats de plasma?

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 lasma.

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.

Cada dia es 
necessiten entre 

800 i 1000 
donacions de sang.

www.bancsang.net
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[Notícies]

El 14 de juny de l’any passat, totes 
les  Associacions de Donants de 
Sang  de Catalunya ens reunírem 
a Lleida per tal de celebrar el Dia 
Mundial del Donant de Sang.

En un marc incomparable, al cos-
tat del riu Segre i enfront de la 
Seu Vella, ens aplegàrem les  35 
entitats que conformem la Fede-
ració Catalana de Donants 
de Sang; a les instal·lacions de La 
Llotja.

Les Associacions de Donants de 
Sang de les Comarques de Lleida 
fórem les amfitriones de la fes-
ta, encarregant-nos d’organitzar 
l’esdeveniment –amb el suport de 
la Federació i del Banc de Sang i 
Teixits–, i de les moltes entitats i 
organitzacions que també hi par-
ticiparen.

L’acte, en la línia d’altres anys, 
comptà amb una primera part 
(Simposi d’Associacions) que es 
caracteritzà per una ponència del 
Dr. Juan Manuel Sánchez (res-
ponsable del BST a Lleida), diverses 
projeccions  on esportistes d’elit 
de les terres de Lleida felicitaren 
als assistents pel seu altruisme, 
una ponència on s’aprofundí en 
“El Potencial de les Associacions 
de Donants de Sang” –de la mà 
de la Joana Nieto i l’Albert 
Torra (coordinadors de la @FCD-
Sang a les comarques de Lleida)–, 
l’entrega de Diplomes als premiats 
del “Concurs Spot” (que orga-
nitzàrem des de la Federació) i la 
projecció del Conte de la Ge-

Més de 700 persones assistiren al 
Dia Mundial del Donant de Sang, celebrat 
al Palau de Congressos “La Llotja” de Lleida
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[Notícies]

ganta de la Sang  (amb la veu 
de la reconeguda actriu  Mercè 
Sampietro).

Posteriorment, durant la segona 
part, donàrem pas a l’Homenatge 
als Donants de Sang i al reconeixe-
ment d’entitats i institucions que 
durant l’any promouen –d’una o 
altra manera– la donació de sang.

Fou una jornada molt emotiva, en 
la qual es palesà la unió i la compa-
nyonia entre Associacions, desgra-
nant-se infinitat de moments pel 
record, tant pels assistents foranis 

com pels membres de les Associa-
cions organitzadores.

El punt culminant de la jornada fou 
l’assistència del M. H. Sr. Carles 
Puigdemont, President de la 
Generalitat de Catalunya, que ens 
dedicà unes paraules de suport i 
d’encoratjament, tot comentant 
el quadre -portada- de la Revista 
[Donem Sang]  i fent-ne una 
al·legoria al civisme i al foment 
dels valors humans. Per acabar, 
també de la mà de l’Hble. Sr. Toni 
Comín, Conseller de Salut, i del 

president de la Federació Catalana 
de Donants de Sang, Sr.  Marc 
Ibars, s’entregaren uns penjolls 
del reconegut artista  Lorenzo 
Quinn; a totes i tots els delegats 
de les Associacions de Donants de 
Sang que assistiren al Dia Mundial 
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[Notícies]

del Donant de Sang, en senyal 
de companyerisme i deferència, 
a iniciativa de les Associacions de 
Donants de Sang de les Comarques 
de Lleida.

També ens acompanyaren altres 
personalitats d’institucions des-
tacades, com el paer en cap de 
Lleida, Sr. Àngel Ros, el president 
de la Diputació de Lleida, Sr. Joan 
Reñé, el vicepresident de Creu 
Roja a Catalunya, Sr. Josep Qui-
tet, el delegat del Govern a Lleida, 
Sr. Ramon Farré, i el director 
gerent del Banc de Sang i Teixits, 
Sr. Enric Argelagués.

La clausura de la diada comptà 
amb la meravellosa unió dels grups 
musicals “Teràpia de Shock” i 
“Els Assossegats”, que com-
pactaren perfectament ambdós 
estils i ens delectaren amb diverses 
composicions en directe.

Podeu veure més fotografies a la 
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[Notícies]

Gran èxit de donacions a la 
Marató 2.0 de Catalunya!

La Marató de Donants de 
Sang 2.0 de Catalunya se saldà 
amb la magnífica xifra d’11.662 
donants.

Val a dir que des de la Federa-
ció Catalana de Donants de 
Sang esperàvem una bona res-
posta per part de la societat civil 
envers d’aquesta nova edició de 
la Marató, però enguany –aquest 
proppassat gener– sentírem una 
gran satisfacció veient com s’as-
solien les millors expectatives del 
Banc de Sang i Teixits –superant-se 
de bon tros l’objectiu d’arribar a les 
10.000 donacions.

Com molt bé va esmentar l’Hble. 
Conseller de Salut, Sr. Antoni 
Comín, durant la inauguració de 
la Marató 2.0, sense els delegats 
i les delegades –voluntaris incon-
dicionals desplegats arreu del 
territori– seria impossible arribar a 
teixir una xarxa com la que forma 
la Federació Catalana de Donants 
de Sang.

És per això, i per la tasca genero-
sa –d’activitat incessant– de les 
Associacions de Donants de Sang 
de Catalunya, que les felicitacions 
adreçades a cadascuna d’aquestes 
persones hem de fer-les extensives 
a tots els municipis i indrets on hi 
ha algun dels nostres més de 900 
representants de la @FCDSang.

Passats uns mesos de la finalització 
de la 4a edició de la Marató de 
Donants de Sang 2.0 de Cata-
lunya, havent celebrat amb il·lusió 
i molta alegria el gran resultat ob-
tingut (més d’11.500 donacions), 

és hora de reflexionar i valorar l’èxit 
d’aquesta iniciativa del Banc de 
Sang i Teixits; que ja s’ha consolidat 
com el major esdeveniment –pel 
que fa a la movilització de mitjans 
humans i tècnics– en relació a la 
donació de sang al nostre país.

Volem felicitar als molts voluntaris 
i entitats implicades en la #Mara-
todonantsCAT i posar en valor 
l’enorme predisposició de la ciuta-
dania, pel temps esmerçat venint 
a donar sang; en aquesta difícil 
època de l’any, amb un nombre 
de donacions que baixa un 25% 
respecte a altres estacions.

Gràcies a totes i tots ... i us esperem 
ben aviat, perquè amb una vegada 
no n’hi ha mai prou! Donar sang 
cal que esdevingui un hàbit cívic 
que hem de difondre i fer públic, a 
familiars, amics i coneguts!

Comptem amb vosaltres per as-
solir-ho!12



[Notícies]

A Catalunya es necessita el doble 
de plasma del que es recull actual-
ment i això vol dir que calen 10.000 
donants. Per ser donant de plasma 
són necessaris els mateixos requisits 
que per ser donant de sang: tenir 
entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 
quilos i trobar-se bé de salut.

És per això que si ets donant de 
sang, també ho pots ser de plasma. 
La diferència és que la donació és 
una mica més llarga, dura uns 45 
minuts. Per això cal reservar hora 
al web donarsang.gencat.cat/
plasma.

Si ets del grup AB ets donant de 
plasma universal ja que és el grup 
compatible amb tots els receptors. 
Malauradament, només 3 de cada 
100 persones a Catalunya són 
d’aquest grup.

Com és una donació de 
plasma?

Durant la “plasmafèresi” o donació 
de plasma, s’extreu sang, es separa 
el plasma i es retén, i la resta de cèl-
lules sanguínies es retornen. Com 
que el plasma és sobretot aigua, la 
recuperació és molt ràpida i les do-
nacions poden ser més freqüents. 
De fet, es pot donar plasma 
cada 15 dies i fins a 12 cops l’any.

L’Albert Recobenis té 70 anys i és un 
donant molt fidel de plasma des de 
fa més de deu anys, i ho fa cada dos 
mesos. Dóna perquè la seva filla, la 
Marta, té una malaltia estranya que 
s’està tractant amb plasma.

Al web moltesgracies.net pots 
conèixer la seva història i la de 
molts d’altres donants anònims que 
donen altruistament a Catalunya.

Es necessiten 10.000 donants 
de plasma

El plasma: font per a 
medicaments

El 85% que s’extreu s’usa per a 
l’elaboració d’hemoderivats, 
medicaments que s’utilitzen per 
al tractament de persones amb 
problemes de coagulació de 
la sang, com ara els hemofílics o 
els pacients amb malalties auto-
immunes. També són necessaris 
en el cas de trasplantaments i 
malalties del fetge.

El 15% restant s’usa per a les ne-
cessitats de transfusió als hospitals 
com en el cas de grans crema-
des o quan hi ha hemorràgies en 
accidents greus.

A més, en els darrers anys ha 
augmentat l’ús d’aquests tipus 
de medicaments perquè s’han 
descobert noves aplicacions, una 
tendència a l’alça.

És per això que el Banc de Sang 
busca augmentar el nombre de 
donants per donar resposta a tots 
els malalts del país que necessiten 
plasma, sense necessitat d’impor-
tar-ne d’altres llocs. Segons l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS) 
l’òptim és que cada país pugui 
obtenir tota la sang i el plasma que 
necessita a través de les donacions 
altruistes.

El plasma, l’aigua de la 
peixera

Així com una peixera no té sentit 
sense aigua, el mateix ens passa 
amb el plasma. Aquest líquid 
transparent i groguenc representa 
el 55% del volum de la sang i 
conté i transporta els aliments que 
necessitem per viure, les defenses 
del nostre cos i altres proteïnes 
indispensables.

En destaquen les immunoglobuli-
nes, defenses que ens protegeixen 
de les infeccions; els factors de 
coagulació, que són responsables 
juntament amb les plaquetes 
d’aturar el sagnat quan ens tallem; 
i l’albúmina, una proteïna que 
transporta hormones i fàrmacs cap 
als teixits.

Vols ser donant?

Les persones interessades en donar 
plasma només cal que ho consultin 
amb el Banc de Sang, trucant al 93 
557 36 30 o 607 428 868 (també 
per WhatsaApp), enviant un correu 
electrònic a plasma@bst.cat o 
emplenant el formulari del web 
donarsang.gencat.cat/plasma.

Ser autosuficients amb 
les donacions

Actualment no s’obté prou plasma 
per elaborar tots els hemoderivats 
que es fan servir a Catalunya. De 
fet, el 50% del plasma que s’uti-
litza per a l’elaboració d’aquests 
medicaments ve d’altres països. 13



[Notícies]

#Sumemperlasang ... també amb les empreses!

Són moltes les empreses que, arreu 
de Catalunya, se sumen al projecte 
altruista de donar sang gràcies a la 
solidaritat dels seus treballadors.

Us volem parlar d’una empresa 
lleidatana que, gràcies al ressò 
obtingut amb la plataforma dels 
premis  FUNDE  de Lleida, ha vol-
gut organitzar una Campanya de 
Donació de Sang a les seves instal-
lacions.

Durant el sopar solidari que se 
celebrà el passat juliol a Almacelles 

(Lleida), la Federació Catalana 
de Donants de Sang fou l’es-
collida –entre diverses candidatu-
res– com l’entitat del Tercer Sector 
mereixedora d’un reconeixement 
en el marc dels Premis Funde.

L’empresa B-BIOSCA, representada 
per la seva directora corporativa, 
Sra. Lourdes Biosca, fou una 
de les organitzacions que s’implicà 
gratament en la festivitat del pas-
sat juliol; en la qual es promogué 
la necessitat de donar sang a les 
empreses; fins al punt d’estendre 
el compromís de la @FCDSang als 
seus treballadors, animant-los i 
conscienciant-los a fer el pas ... i 
venir a donar sang.

Amb el suport del  Banc de Sang 
i Teixits, s’instal·là un BUS (Unitat 
Mòbil) al costat de la seu empre-
sarial de B-BIOSCA, el qual assolí 
27 donacions efectives i 3 oferi-
ments (de persones que van anar 
a donar sang, però que –en aquell 
moment– no van poder donar-ne).

Des de la @FCDSang volem donar 
les gràcies a totes i tots els treba-
lladors de l’empresa, en la seva 
primera Campanya d’extracció, 

com també a la Sra. Lourdes Biosca, 
per ésser un dels molts exemples 
de responsabilitat social cor-
porativa (RSC) que van més enllà 
del mer paper d’espectador... tot 
mostrant interès i participació en 
multitud d’activitats compromeses, 
relacionades amb l’ètica social; els 
valors cívics i justos, socialment 
necessaris.

Entre tot@s ...

#sumemperlasang
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Ja formem part 
de la família 
“appsencatala.cat”
Aquesta nova iniciativa és un projecte social en favor 
del català a les aplicacions mòbils.

En aquesta línia, l’aplicació de la @FCDSang [Donem 
Sang] és una de les app’s destacades en l’àmbit mèdic 
i social des de fa alguns anys.

Des de la Federació Catalana de Donants de 
Sang volem donar les gràcies als impulsors d’aquesta 
plataforma, per haver-nos integrat al seu espai web 
com un dels aplicatius predominants en llengua cata-
lana i ajudar-nos a difondre, arreu, el nostre principal 

objectiu: promoure i conscienciar a la ciutadania de 
la importància de donar sang.

* Enllaç al web: APPSENCATALA.CAT

El passat novembre ens reunírem amb el Conseller de 
Salut, l’Hble. Sr. Antoni Comín, a la seu del Depar-
tament (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Ave 
Maria, Barcelona).

Una delegació de la Junta Directiva de la Federació, 
encapçalada pel president, Sr. Marc Ibars, mostrà 
els projectes actuals de la nostra entitat al Conseller, 
com també les activitats –més significatives– dutes a 
terme per les Associacions de Donants de Sang d’arreu 
de Catalunya.

Incidírem sobretot en l’objectiu pedagògic i educa-
tiu que cal anar transmetent –de mica en mica– a les 
futures generacions de donants, per tal d’incloure’l a 
les activitats diàries dels nostres infants i adolescents; 

Reunió amb el Conseller de Salut

tot comprometent-los cívicament i endinsant-los en la 
solidaritat i l’altruisme.

Igualment, en aquesta línia, hem iniciat una cooperació 
amb la  Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, 
per tal de donar visibilitat i repercussió a les tasques 
que realitzen els més de 900 representants de les As-
sociacions de Donants de Sang que formen part de 
la @FCDSang.

Des de la Federació Catalana de Donants de Sang vo-
lem agrair a l’Hble. Conseller la seva deferència i 
l’interès mostrat en la distesa i dilatada reunió man-
tinguda, de vàries hores de treball, com també al seu 
equip de gabinet, per les facilitats que ens oferiren 
durant la trobada.

15



[Notícies]

Els joves s’apunten a la 
donació de sang

• Durant el 2016, creixen un 7% els menors 
de 25 anys que donen sang per primera 
vegada 

• En total, 253.123 persones van donar sang, 
plasma o plaquetes 

• El nombre de donacions de plasma va 
augmentar en un 12%, superant les 10.000 

• El 62% dels donants puntuen l’experiència 
amb un excel·lent

Prop de 30.000 joves de fins a 25 anys van donar 
sang l’any passat a Catalunya. D’aquests, 12.600 

ho feien per primera vegada, un 7% més que l’any 
anterior. 

Els nous donants prenen el relleu de les 30.000 per-
sones que cada any deixen de donar sang per edat o 
per alguna malaltia que els ho impedeix. En aquest 
sentit, Enric Contreras, director assistencial del Banc 
de Sang, remarca la importància que els joves s’incor-
porin a la donació de sang: “Les necessitats de sang 
dels hospitals es mantenen, per això fem campanyes 
per animar els nous donants, especialment els joves, 
a donar sang”.

Per sexes, l’any 2016 el nombre de dones donants va 
ser lleugerament superior al d’homes; i per edats, la 
franja amb més donants és la de persones d’entre 36 
i 55 anys, amb quasi 100.000 persones que van fer 
almenys una donació de sang. 

Edat Homes Dones Total

Fins a 25 anys 15.605 11.615 27.220

De 26 a 35 anys 14.124 13.025 27.149

De 36 a 55 anys 45.160 52.516 97.676

De 56 a 65 anys 14.892 15.967 30.859

Més de 65 anys 1.756 2.010 3.766

TOTAL 91.537 95.133 186.670

Des d’aquest enllaç podeu consultar un document 
Excel amb el número de donacions per província, regió 
sanitària, comarca i municipi: 

http://bit.ly/donacions-sang2016

Més donacions de plasma 

El plasma és un dels components que formen la sang. 
La donació de plasma és una modalitat de donació 
en què gràcies a una màquina es recull la sang del 
donant, se’n separa el plasma i es retorna la resta dels 
components al donant. 

El plasma s’usa quan hi ha una gran pèrdua de sang 
per un accident o una operació. En aquests casos, cal 
transfondre plasma, que ajudarà a aturar l’hemorràgia 
gràcies als factors de coagulació que conté. En altres 
casos, el plasma s’utilitza per elaborar medicaments, 
com ara l’albúmina o les immunoglobulines que ne-
cessiten persones que tenen problemes de coagulació 
de la sang. 

L’any passat les donacions de plasma es van incremen-
tar en un 11,6%, arribant a les 10.011. 

Per ser donant de plasma cal complir els mateixos 
criteris que per ser donant de sang, però cal disposar 16



Parlon, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet; Jordi Ballart, alcalde 
Terrassa; Albert Batalla, alcalde de 
la Seu d’Urgell; o  Adam Tomàs, 
alcalde d’Amposta, entre d’altres, 
han volgut posar-hi el seu granet 
de sorra i ajudar en la mesura de 
les possibilitats.

Igualment, vàries Associacions de 
Donants de Sang i entitats culturals 
i socials del territori han participat 
activament de la iniciativa. A to-
tes elles, com també, i sobretot, 
als donants de sang que han fet 
possible aquesta  3a edició, els 
donem les gràcies pel seu suport 
incondicional!

[Notícies]

de més temps, ja que la donació dura uns 45 minuts. 
Habitualment la donació de plasma es fa als hospitals 
i amb reserva d’hora. 

Els donants de plaquetes, que segueixen un procés 
similar als donants de plasma, van fer 1.536 donacions. 
Les plaquetes, un cop separades de la sang, tenen una 
vida de només cinc dies i són especialment neces-
sàries en tractaments de càncer, ja que la quimio-
teràpia redueix el nombre de plaquetes dels malalts. 

Els donants, satisfets amb l’experiència 

El 62,5% dels donants de sang valora l’experiència 
amb un 10 o un 9 segons dades del Centre d’Estudis 
d’Opinió, que l’any 2016 va preguntar a la ciutadania 
sobre la donació de sang. 

De les quasi 200.000 persones que van donar sang 
l’any passat, més del 80% afirma que tornarà a donar 
sang i quan són preguntades per les motivacions de la 
donació, l’altrusime i les ganes d’ajudar són els motius 
principals per donar sang. 

Entre les raons per no donar sang amb més freqüència, 
destaquen la manca de temps o “no pensar-hi” com 
a raons més habituals. 

Donar sang, un hàbit cívic

De forma general, pot donar sang qualsevol persona 
que tingui bona salut i que compleixi les següents 
condicions bàsiques:

• Ser major d’edat
• Pesar 50 quilos o més
• En cas de ser dona, no estar embarassada
• Per donar sang no cal estar en dejú

Gràcies als bombers, hem tornat a batre rècords!
La campanya ‘Els Bombers t’acom-
panyen a donar sang’ finalitzà amb 
una participació total de  1.564 
persones.

Gràcies a la implicació de 16 mu-
nicipis catalans, aquesta campanya 
de  sensibilització  –organitzada 
pels  Bombers de la Generalitat  i 
el Banc de Sang i Teixits– ha asso-
lit molt bons resultats: Caldes de 
Montbui (57 donacions), la Seu 
d’Urgell (39) i Santa Coloma de 
Gramenet (130).

Altres ciutats també tingueren molt 
bona participació  (Figueres, Ter-
rassa, Girona, Amposta o Santa 
Coloma de Farners), tot i el mal 
temps (que feu acte de presència 

en algunes de les activitats pro-
gramades).

Alcaldes i alcaldesses com  Marta 
Felip, alcaldessa de Figueres; Núria 

17



[Associacions]

La 145a edició de la Fira de Sant Josep, a Mollerussa 
(Pla d’Urgell), comptà amb una participació especial: 
els Superherois de la Sang!

Gràcies a la implicació de l’Associació de Donants de 
Sang del Pla d’Urgell, més d’una vintena de voluntà-
ris/es de l’entitat formaren part de l’equip promotor 
encarregat de transmetre la  importància de donar 
sang entre els milers d’assistents a la Fira.

La Fira de Sant Josep rebé als 
superherois de la sang

Hi havia una vegada… una bona 
senyora que, com tu i com jo, amb 
la seva solidaritat i la ferma volun-
tat d’ajudar als altres: Salvà Vides!

Aquesta és una iniciativa sorgida 
de l’Associació de Donants de 

Sang de l’Urgell, el motiu de la 
qual ha estat homenatjar a les per-
sones que donen sang de manera 
altruista i voluntària; finançada per 
la Diputació de Lleida i la Federació 
Catalana de Donants de Sang, i 
realitzada pel taller constructor de 
Gegants “Ventura & Hosta”.

Per argumentar-ne la creació, va 
realitzar-se un petit  conte  que 
explica la història de la  Geganta 
“Angeleta”; una senyora de la 
comarca de l’Urgell que, donant 
sang i promovent la donació, ha 
ajudat a millorar la salut de moltes 
persones.

A d ia  d ’avu i ,  hem superat 
les 10.000 còpies del Conte (en 

En aquesta ocasió, el Banc de Sang i Teixits habilità 
un BUS mòbil i una carpa, perquè poguéssim repartir 
informació, caramels i globus a tothom.

De mica en mica, anem difonent i fent pedagogia de la 
donació de sang, de la mà de les delegades i delegats 
locals, com t’ambé d’entitats -com l’Espai Jove i la Creu 
Roja de Mollerussa- que ens ajuden en aquesta tasca.

Nova edició del conte La geganta de la sang

paper). Enguany, gràcies al reco-
negut il·lustrador lleidatà Ermen-
gol, podem comptar amb una 
nova versió del conte, més actual 
i atractiva, que seguirem difonent 
per escoles i centres educatius de 
la província i altres comarques que 
ens ho sol·licitin.18



[Associacions]

El passat mes de juliol va tenir lloc la Festa Solidària de 
l’Associació d’Empresàries, Professionals i Directives 
de Lleida (FUNDE).

Com cada any, durant aquesta festa es fa el primer acte 
a favor de l’entitat Solidària que serà la guardonada 
en els Premis Funde.

El Premi Especial Funde 2016 ha estat atorgat a 
les Associacions de Donants de Sang de les 
Comarques de Lleida.

Cal dir doncs, que al tractar-se de Donants de Sang, 
la finalitat solidària del sopar no fou aconseguir re-
captació monetària, sinó sensibilitzar a totes i tots els 
assistents sobre la donació de sang.

Per aquest motiu, la magnífica xifra de més de  28 
empreses, s’han compromès en endegar accions amb 
aquest objectiu i es pretén que moltes més es vagin 
sumant a la iniciativa #sumemperlasang.

Festa solidària en favor de les 
Associacions de Donants de Sang 
de les Comarques de Lleida

Durant el sopar es varen recollir més de 1.600 euros 
que les Associacions de Donants de Sang de les Co-
marques de Lleida han decidit cedir a Creu Roja per 
recolzar a les primeres famílies refugiades que arriben 
a Lleida.

Arrel d’aquest guardó, s’han iniciat projectes en xarxa 
(amb el compromís de FUNDE, les Associacions de 
Donants de Sang de les Comarques de Lleida i el BST), 
un dels quals es dugué a terme el passat 5 de juliol; 
amb la realització d’una xerrada informativa “La sang 
ens connecta a tot@s”, de la mà de la presidenta 
de l’Associació de Donants de Sang del Segrià, Sra. 
Joana Nieto, i del responsable del Banc de Sang i 
Teixits de Lleida, Sr. Juan Manuel Sánchez.

Gràcies a totes les persones que feu gran Funde, per 
ajudar-nos a  Salvar Vides, tot promovent els valors 
cívics i altruistes que comporta el gest de donar sang! 19



[Associacions]

Projecte “Anem a l’escola”

Des dels més petits fins als més 
grans, tots els alumnes poden 
ser partícips de les explicacions 
que delegats i delegades de les 
Asso ciacions de Donants de 
Sang duen a terme per les escoles 
d’arreu de Catalunya.

La nostra tasca principal radica en 
informar al professorat de la ne-
cessitat d’una base –associativa–, 
en cada municipi i comarca, com 
la que formem les Associacions 
de Donants de Sang, per tal 
d’assolir una bona interrelació 
entre Entitats Locals, Ajuntaments, 
Banc de Sang i fonamentalment... 
ciutadania.

Aquest “petit” projecte de contac-
te directe ens permet que alumnes 
i professors descobreixin i s’interes-
sin per tot allò que comporta una 
extracció de sang, suscitant-los 
infinitat de qüestions –eminent-

ment de caire pràctic i vivencial–; 
que molt gustosament anem 
desgranant-los, sempre tenint en 
compte el nivell d’escolarització 
dels infants.

Durant les xerrades, en alguns 
casos utilitzem vídeos il·lustratius 
sobre la donació de sang, com 
també el conte dels Superherois 
o bé el conte de la Geganta de la 
Sang (a través de l’àudio-vídeo que 
vàrem presentar durant el passat 
Dia Mundial del Donant de Sang), 
entre d’altres materials i recursos.

Cada Associació, d’igual manera 
que la població del territori al qual 
pertany, té uns procediments i 
uns recursos didàctics diferents a 
l’hora de transmetre l’experiència 
de donar sang. Tot i així, tenint en 
compte la diversitat de tècniques 
i metodologies per acostar-se i 
arribar a l’alumnat, l’important 

és el contacte i l’experimentació, 
la descoberta i la sorpresa que els 
creem.

En aquest sentit, des de la @FCD-
Sang agraïm enormement l’esforç 
que les escoles realitzen habitual-
ment, preparant-nos el terreny i 
endinsant als alumnes en el món 
associatiu de la donació, perquè 
gràcies al professorat atresorem 
una de les millors maneres de fer 
pedagogia i difusió de la necessitat 
de donar sang, entre els més petits.

És inqüestionable el poder i l’opor-
tunitat que ens atorguen unes ho-
res compartint experiències amb els 
infants. Veure les seves cares, sentir 
l’admiració envers els professionals 
del Banc de Sang i Teixits, 
la seva polivalència i els avenços 
tecnològics i científics que –poc a 
poc– van sorgint; explicar-los que 
disposem d’una Aplicació Mòbil 
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[Associacions]

[Donem Sang], etc.; ens fa estar 
orgullosos de la implicació i l’inte-
rès que fem germinar en cadascun 
d’ells.

Seguint en aquesta línia, ja tenim 
preparades diverses trobades amb 
l’alumnat de vàries escoles d’arreu 
de Catalunya, per poder estenent 
aquesta llavoreta que –en molts 
municipis del país– comença a 
donar fruits.

El passat mes d’abril, l’escola Sant 
Roc de Barbens (ZER Riu Ondara - 

Pla d’Urgell) i l’escola de Torrebes-
ses (ZER L’Eral - Segrià) ens acolliren 
per poder presentar la tasca de les 
Associacions de Donants de Sang 
als més petits.

L’Associació de Donants de 
Sang del Pla d’Urgell, a més 
de desgranar les seves activitats 
i objectius a mitjà i llarg termini, 
aprofità l’ocasió per impartir un 
taller d’antifaços de Superherois; 
en relació al Conte dels Superherois 
de la Sang (que també varen llegir 
i comentar).

En la mateixa línia, l’Associació 
de Donants de Sang del Se-
grià, projectà el vídeo/conte de 
la Geganta de la Sang; donant-ne 
un exemplar a cadascun/a dels 
alumnes.

Des de la Federació Catalana 
de Donants de Sang, seguint 
amb la promoció del projecte 
Anem a l’Escola, volem enco-
ratjar a les delegades i delegats 
d’aquestes Associacions (i d’altres 
d’arreu de Catalunya) a poder 
coordinar i realitzar moltes més 
xerrades i presentacions en diversos 
centres educatius del territori.
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Jo puc  donar 
sang?

Pot donar sang qualsevol 
persona sana entre 18 i 

65 anys que pesi més de 
50 quilos.

Cal tenir aquest pes mínim, per-
què en cada donació es recull una 
quantitat estàndard per a tots els 
donants (475 ml).

Es recomana que les dones donin 
sang un màxim de tres vegades 
l’any i els homes un màxim de 
quatre, sempre respectant que, 
entre donació i donació, ha de 
passar un mínim de dos mesos.

A diferència del que passa quan 
hom es fa una anàlisi de sang, quan 
fem una donació, no cal estar en 
dejú. Fins i tot és recomanable 
haver fet un àpat normal.

Tant per a la seguretat del donant 
com del receptor, es realitza una 
història clínica i una sèrie de pro-
ves abans de la donació. Després 
d’aquesta, s’analitza la sang.

Has de saber que pots donar sang:

• Si tens entre 18 i 65 anys i peses 
més de 50 Kg. 

• Encara que hagis patit hepatitis 
abans dels 12 anys. 

• Encara que no estiguis en dejú. 

• Encara que tinguis el colesterol 
elevat. 

• Encara que prenguis algun dels 
medicaments més freqüents. 

Qüestionari previ a la 
donació

El primer pas per valorar si és con-
venient dur a terme una donació 
de sang és contestar un qüestionari 
orientat a detectar qualsevol pos-

Per què cal 
que jo doni 

sang?
La donació de sang és un acte soli-
dari i de participació ciutadana que 
beneficia el conjunt de la societat.

Per a tu tan sols és un 
moment, per a molts 
malalts pot suposar la vida

La donació de sang és un acte 
senzill, segur, gens dolorós, i assistit 
per professionals especialitzats en 
tot moment. Per a tu, no comporta 
cap risc, però, en canvi, per a ma-
lalts de tot el territori, pot suposar 
avançar en el seu procés de curació.

Les donacions altruistes, 
l’única font d’obtenció

Malgrat els avenços mèdics i tec-
nològics, ara per ara, la sang no es 
pot fabricar i tan sols es pot obtenir 
de les donacions altruistes de les 
persones.

Cada donació pot ajudar 
fins a tres malalts diferents

Com que de cada donació de sang 
s’obtenen tres components san-
guinis diferents amb aplicacions 
pròpies, podem afirmar que podem 
ajudar fins a tres malalts diferents.

sible factor de risc. Les preguntes 
d’aquest document vénen deter-
minades per llei i el seu objectiu és 
vetllar per la seguretat del donant 
i del futur receptor.

En cap cas però, una resposta 
afirmativa al qüestionari invalidarà 
directament una donació de sang. 
El metge responsable de l’extracció 
és qui decidirà, en última instància, 
si aquesta es realitzarà.

La sang i els seus 
components tenen una vida 
limitada

• Els concentrats d’hematies es 
conserven 42 dies. 

• El plasma es congela i caduca 
als 3 anys. 

• Les plaquetes es conserven 5 
dies. 

L’ús és diari: cada 3 segons, 
algú necessita sang a 
Catalunya

La necessitat de sang és constant i, 
per tant, també ho han de ser les 
nostres donacions. Cada dia, tots 
els hospitals i clíniques de Catalu-
nya necessiten sang o components 
sanguinis per atendre els seus 
malalts, ja que la majoria d’inter-
vencions quirúrgiques i molts dels 
tractaments mèdics requereixen 
transfusions.

La donació, un acte 
quotidià

La donació no ha d’estar lligada a 
situacions de tragèdia o d’emer-
gència sinó que ha de ser un acte 
quotidià i habitual a les nostres 
vides. Només donant sang amb 
regularitat, disposarem sempre de 
sang suficient i segura en estoc.

Recordem que els homes poden 
donar fins a 4 vegades a l’any i les 
dones 3, sempre i quan es respecti 
l’interval mínim de dos mesos entre 
donacions.

Un ús creixent de la sang

La transfusió de sang o dels seus 
derivats s’ha convertit en una 
part imprescindible en l’actual 
assistència sanitària. L’increment 
de l’esperança de vida, la creació 
d’unitats de medicina intensi-
va, i les necessitats importants i 
constants d’alguns malalts, abans 
considerats irrecuperables, fan que 
la demanda de sang sigui creixent.
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tervencions quirúrgiques menors: 
no es podrà donar sang en dues 
setmanes o fins que no s’estigui del 
tot recuperat. Exemples de cirurgia 
menor: hemorroides, varius, sutura 
de ferides, hèrnies… Després d’in-
tervencions quirúrgiques majors: les 
persones sotmeses a cirurgia major 
no podran donar sang durant 6 
mesos. Exemples de cirurgia major: 
pneumectomia, intervenció cardíaca 
o cirurgia toràcica, gastrectomia, 
craniotomia, factura greu (fèmur, 
pelvis, etc.), pròtesi articular (maluc, 
genoll, etc.). 

Es pot donar sang després 
d’haver-se fet un tatuatge? 

Després d’un tatuatge, caldrà es-
perar sempre 4 mesos per tornar a 
donar sang. 

Es pot donar sang després 
d’haver-se fet un piercing 
o d’haver-se practicat 
acupuntura? 

Els piercings i l’acupuntura no exclo-
uen per a la donació sempre i quan 
s’hagin fet amb material estèril i 
d’un sol ús. En cas que l’instrumen-
tal emprat no compleixi aquests re-
queriments, caldrà esperar 4 mesos. 

Es pot donar sang estant 
embarassada, havent patit 
un avortament o després 
d’un part? 

L’embaràs és una situació de cla-
ra exclusió per a la donació. Cal 
esperar 6 mesos després del part 
o avortament per tornar a donar 
sang. A més, en el cas de lactància 
materna, després d’aquest període 
de 6 mesos, es recomana no donar 
sang fins a la seva finalització. 

Es pot fer esport després de 
donar sang? 

Depèn del tipus d’esport i de la 
seva intensitat. De tota manera, en 
termes generals, es pot practicar 
esport sempre que no es faci un 
sobreesforç. En el cas de persones 
que entrenen regularment, només 

es recomana beure molt líquid en les 
hores següents. Tanmateix, cal ser 
més prudent en els casos en què no 
es practica esport amb assiduïtat o 
bé es realitzen entrenaments inten-
sius. Aleshores, es recomana deixar 
passar unes 6 hores aproximada-
ment. El que sí podem afirmar és 
que no podran donar sang les per-
sones que en les 12 hores següents 
a la donació hagin de desenvolupar 
esports considerats d’alt risc com ara 
escalada, busseig o escafandrisme. 

Què en fan de la sang 
després de la donació? 

Després de la donació, la sang 
queda emmagatzemada a una 
temperatura d’entre 2 i 5ºC i es 
rea litzen diferents tests per descartar 
l’hepatitis B o C, el virus de la SIDA i 
la prova reagínica de la sífilis; també 
es determina el grup sanguini ABO, 
l’Rh i els anticossos irregulars. La 
bossa de sang se separa mitjançant 
centrifugació en diferents compo-
nents; d’una bossa es pot treure un 
concentrat de glòbuls vermells, un 
concentrat de plaquetes i una unitat 
de plasma. 

Es pot agafar alguna 
malaltia infecciosa durant la 
donació de sang? 

No. Donant sang no et pots conta-
minar amb cap malaltia infecciosa. 
Els materials que s’utilitzen són d’un 
sol ús i per tant utilitzats únicament 
per al donant en la seva donació. 

Com em trobaré després de 
la donació? 

La gran majoria de donants es tro-
ben perfectament bé després d’una 
donació. Tan sols es dóna algun 
mareig en una de cada 200 dona-
cions. Per tal de prevenir aquest fet 
és recomanable beure més líquids 
del normal durant les següents 12 
hores. També ajuda a no marejar-se 
el fet de NO estar en dejú. 

Preguntes 
 freqüents

Per què les analítiques de 
les donacions no tenen en 
compte d’altres aspectes 
d’interès per al donant? 

Els bancs de sang invertim cada ve-
gada més en la millora i la seguretat 
transfusional, destinant una part molt 
important del nostre pressupost a les 
analítiques. Aquestes són complexes 
i molt costoses i per tant, orientem 
els nostres recursos a tot allò que és 
absolutament imprescindible per tal 
de garantir la màxima seguretat, en 
detriment d’aquelles proves que no 
són per a res necessàries per a l’acte 
transfusional. A més, la majoria de les 
proves analítiques s’han de realitzar 
en dejú per obtenir resultats fiables. 
En canvi, per donar sang és recoma-
nable haver menjat abans. 

Què s’ha de fer per ser 
donant d’òrgans i teixits? 

La legislació espanyola és molt 
progressista en aquest aspecte i 
contempla que qualsevol ciutadà és 
donant d’òrgans i teixits en potència 
si no manifesta el contrari. Al nostre 
país, no cal presentar cap document 
signat prèviament pel difunt. En qual-
sevol cas, el que sí es requereix per 
procedir a l’extracció és l’autorització 
dels familiars. Per aquest motiu, és 
important que la família i els amics 
propers del donant potencial cone-
guin la seva voluntat. A Catalunya, 
l’organisme responsable de la dona-
ció d’òrgans és l’Organització Cata-
lana de Trasplantaments (OCATT). 
Pot informar-se al telèfon 93 339 
83 03 o bé consultar la pàgina web: 
trasplantaments.gencat.cat. 

Es pot donar sang 
després d’una intervenció 
quirúrgica? 

El període d’exclusió dependrà del 
tipus d’intervenció: Després d’in- 23
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+Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra

Ser donant de sang en les diverses activitats de servei ciutadà envers els 
altres, quan ens necessiten, és un títol d’honor i d’agraïment per part de 
tota la resta de la ciutadania. 

“No hi ha amor més gran que donar vida”, i la sang és font de vida. 
Gràcies, doncs, a tots els qui generosament i sense afany de lucre do-
nen sang, tenen aquesta bella sensibilitat cívica, que salva vides, que és 
essencial en moments de desgràcies i catàstrofes, o simplement manté 
oberta l’esperança de poder tenir reserves per a realitzar les operacions 
quirúrgiques que cada dia es duen a terme en els hospitals.

Des de la sensibilitat cristiana, donar sang és valorar el pròxim com a tu 
mateix, ja que tots podríem necessitar un dia inesperat que ens ajudessin 
amb una transfusió de sang, i això significa posar en pràctica el més gran manament segons Jesús, que supera 
tot culte i tota llei: “Estima el teu Déu, amb tot el cor... i estima els altres com a tu mateix” (Mateu 22,37-39). La 
Bíblia parla amb figures i segons els coneixements del temps en què fou escrita, per això assegura que la sang és 
la seu de la vida. D’aquí que alguns diguin que la sang és sagrada i no manipulable. Però la Bíblia alerta de fet 
contra els qui “vessen sang”, maten o assassinen, o menyspreen les persones, les venen o segresten o maten. 

Mai cap Déu pot permetre unir religió i sang vessada, terrorisme, utilització de les persones... i avui valorem 
com a totalment reprovable la pena de mort, que hem d’abolir, precisament per defensar sempre la vida. La 
dels adults, la dels vellets, els infants i els encara no nascuts. Tota vida és sagrada, i això es concreta de forma 
figurativa en la mateixa sang que circula per les venes dels homes i les dones de tot el món. Una mateixa sang, 
que ens uneix a totes les races, llengües i nacions. Tots som iguals en dignitat als ulls de Déu, i mai no podem 
acceptar racismes, opressions, esclavituds o superioritats d’unes races o d’uns pobles sobre els altres.

Aquesta sensibilitat àmplia segur que està en el cor de tots els qui són donants de sang, i els ho agraïm. Donar 
sang és donar vida. I el que dona el líquid sanguini, també aprendrà a donar i a donar-se ell mateix, en bé del 
pròxim. Entre tots hem de treballar per guanyar batalles a les malalties, al dolor i a les opressions, perquè tots 
aquests combats –salut, vida, drets i dignitat de les persones– estan connectats. 

Gràcies de cor per tot el que estan fent els donants de sang! 

Jo           en dono!

Carles Arquimbau
La generositat dóna vida,
la sang és vida,
tu pots fer-la possible,
donant una part de tu!



25

Francesc Orella
“Donar sang, a més de ser un acte de solidaritat i d’empa-
tia amb les persones que ho necessiten i, per tant, que se’n 
beneficiaran, per a mi és potser una de les plasmacions con-
cretes més genuïnes i pragmàtiques del que significa el quali-
ficatiu “humà”, de l’expressió “ésser humà”. Fem-nos dignes 
d’aquesta condició i donem sang.”

Enhorabona a tots, moltes gràcies i una abraçada forta! 

Fins aviat,

Amparo Moreno
Els esdeveniments actuals del món ens glacen la sang...

Hi ha millor acte d’amor que regalar una petita part del nostre interior per 
agermanar-nos amb qui la necessita de debò?

La nostra actuació marca la diferència entre la vida i la mort.

Siguem solidaris, donem SANG, donem VIDA!!

Pep Sala
Vull donar-vos les gràcies i enviar-vos una forta abraçada per la 
feina que feu, per la tasca tan important de conscienciació ciuta-
dana que mostreu totes i tots els donants de sang, transmetent 
la necessitat de donar-ne habitualment.

Sense la sang molta gent no sobreviuria a les seves malalties. 
Recordeu que a gairebé tots, tard o d’hora, ens pot fer falta que 
algú doni sang per salvar-nos la vida.

Un petó molt fort!

[Jo en dono]

Núria Picas
Hi ha moltes maneres de donar un cop de mà a la 
nostra societat i una d’elles i de vital importància és 
donar sang. És un acte de generositat que ens bene-
ficiarà a tots. Així que animo a tota la població a que 
participi a fer-ho. 

TREU EL MILLOR DE TU I REGALA VIDA!



La veu dels receptors

Maria Carmen 
Duró Solá
71 anys - Anglesola

Degut a un accident domèstic, vaig necessitar sang 
per poder recuperar-me de l’hemorràgia interna que 
m’afectà la melsa.

Marta 
Solé Castel
47 anys - Torrefarrera

A causa d’un tumor vaig patir anèmia. Gràcies als 
donants de sang vaig millorar la meva salut... i avui 
dia estic plena de vitalitat.

Miquel 
Martínez Soria
67 anys - Castellserà

Degut a una intervenció quirúrgica he necessitat 
sang diverses vegades. Vosaltres, donants, sou els 
autèntics superherois!

Lluís 
Vila Llaudet
71 anys - Mollerussa

Durant una revisió mèdica rutinària, sense espe-
rar-ho, varen trobar-me l’analítica alterada.

A partir d’aquell moment, després de fer-me diverses 
proves, vaig saber que patia cirrosi: el meu fetge no 
responia correctament.

Anava passant el temps i el meu estat de salut no mi-
llorava, però gràcies a un trasplantament tot canvià.

Estic molt agraït als donants de sang, a la meva famí-
lia, i a tantes persones que van ajudar-me durant el 
procés de recuperació. A tots vosaltres, a totes i tots 
ells, vull dedicar-vos aquestes paraules i felicitar-vos 
per la vostra gran aportació social.

Maite Moré 
(mare de la Clàudia)

3 anys - Lleida

Us transmeto un petit missatge, en nom de la meva 
filla Clàudia:

Tal i com explico al meu bloc, www.ambldeclaudia.
cat, amb 3 mesos de vida em varen detectar que 
la “L” (leucèmia) seria la meva nova companya de 
viatge. Gràcies als meus pares, que m’estimen molt, 
vaig utilitzant aquest bloc per explicar moltes de les 
experiències que visc (i he viscut), amb tan sols 3 
anyets. –A totes i tots els donants de sang que, de 
mica en mica, m’ajudeu a estar millor, us envio un 
petó molt fort!– “Un dia més a la motxilla i un dia 
menys de malaltia!”

Segueix
-nos!@FCDSang

Sóc donant de sang
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[Notícies]

La XI edició dels 
Premis FUNDE 
guardonà a les 
Associacions de 
Donants de Sang 
de les Comarques 
de Lleida
El passat novembre, més de 400 
persones  s’aplegaren a la  Seu 
Vella de Lleida per acompanyar a 
empreses, organitzacions i dones 
premiades.

Els Premis FUNDE neixen amb la fi-
nalitat de reconèixer l’èxit de dones 
que estan al capdavant de grans 
projectes empresarials, com a em-
presàries o directives, i de diferents 
sectors com el comerç, o l’agroali-
mentari en el que la dona està in-
frarepresentada; a professionals en 
l’àmbit de la recerca científica, 
l’esport o el periodisme, disciplina 
que valora la difusió de la realitat 
social de la dona  treballadora i 
comunicar sense discriminació de 
gènere. A empreses que implan-
ten  plans d’igualtat  i  conciliació, 
així com a aquelles que, liderades 
per dones, assoleixen l’èxit mitjan-

çant l’estratègia, la innovació i/o la 
internacionalització.

Funde també aposta per les do-
nes joves que tenen el  coratge 
d’emprendre, i per aquelles que 
s’esforcen per aconseguir un currí-
culum acadèmic excel·lent. També 
reconeix a una dona que enalteix 
el nom de Lleida amb una trajectò-
ria a nivell personal i/o professional, 
com a dona emblemàtica. I a una 
entitat del tercer sector en coope-
ració i projectes humanitaris.

responsabilitat, lluitar per la desi-
gualtat davant la dona en el món 
laboral, la bretxa salarial, així com 
crear xarxa empresarial entre les 
sòcies i representar-les allà on vagi. 
Integra a més de 120 empresàries 
i directives del sector privat i del 
públic de Lleida província.

Des de la Federació Catalana 
de Donants de Sang  volem 
felicitar a totes les Associacions de 
Donants de Sang de les Comarques 
de Lleida  per aquest reconeixe-
ment, com també a la resta de pre-
miades, per la seva vàlua humana 
i professional.

Tal i com varen comunicar els co-
ordinadors de la @FCDSang a les 
comarques lleidatanes, Sra. Joana 
Nieto i Sr. Albert Torra, la sang 
“ens connecta a tots”, vinguem 
d’on vinguem.

És per això que, amb el vistiplau 
del president de la  @FCDSang, 
Sr. Marc Ibars, també present a 
l’acte d’entrega, acordàrem desti-
nar la quantitat que se’ns atorgà 
a Creu Roja de Lleida, en nom de 
la Federació Catalana de Donants 
de Sang, per tal de poder cobrir 
una petita part de les necessitats 
bàsiques dels primers refugiats que 
han arribat a les nostres terres.

* Font i Fotografies: FUNDE Associació 

L’acte va cloure amb un sopar en 
el que es fomentava la interacció 
entre els assistents, tenint l’oportu-
nitat de conèixer els premiats, fer 
xarxa i fins i tot networking.

* FUNDE és una associació sense 
ànim de lucre que es fundà l’any 
2005 amb l’objectiu de vetllar per 
la visibilitat de la dona en llocs de 
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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 provo-
quen infeccions greus arran del 
contacte 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.28



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 
el 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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AFANOC, 30 anys lluitant pel
benestar de les famílies 

L’Associació de Nens amb Càncer 
- AFANOC constituïda l’any 1987 
treballa pel benestar dels infants i 
adolescents amb càncer i les seves 
famílies, té la Seu a Barcelona i 
també disposa de dues delega-
cions; una a Tarragona i l’altra 
Lleida.

L’any 2012 una família de la Terra 
ferma, va organitzar un Sopar 
Solidari a benefici de l’AFANOC i 

[Notícies]

La Casa dels Xuklis, amb un gran 
èxit de participació i d’implicació. 
Això va suposar el detonant perquè 
l’any 2013 s’obrís la Delegació de 
l’AFANOC a la ciutat de Lleida. 

L’objectiu de la seva implantació a 
Lleida és ben clar: el cobrir les ne-
cessitats psicosocials de les famílies 
una vegada, finalitzats els tracta-
ments, retornen al mateix territori 
on viuen. Això és així, perquè els 
hospitals de referència de càncer 
infantil estan ubicats a Barcelona. 
A la Demarcació de Lleida no hi 
ha una unitat d’oncohematologia 
pediàtrica, per aquest motiu les 
famílies de la província de Lleida 
es veuen obligades a traslladar-se 
per rebre els tractaments corres-
ponents. 

Dins de l’Àrea d’informació i sensi-
bilització destaquem la Campanya 
del Posa’t la gorra a la Seu vella 
de Lleida. Una festa que, mitjan-
çant el seu caire lúdic i familiar, ens 
permet apropar-nos a la societat, 
normalitzar la realitat del càncer 

Per a més informació:

C/ Quatre Pilans, 7 - baixos
25001 – Lleida
Mòbil: 638 387 487
Tel. 973 21 60 57

lleida@afanoc.org
www.afanoc.org
www.lacasadelsxuklis.org
Facebook: AFANOC Lleida

infantil i donar a conèixer els pro-
jectes i objectius de l’entitat.

La Casa dels Xuklis; un 
somni fet realitat! 

La Casa dels Xuklis va obrir les 
seves portes l’any 2011 i acull de 
manera gratuïta a les famílies que 
es troben en la situació de tenir el 
seu fill/a amb càncer. És una casa 
molt especial, amb molta llum, co-
lors i amb la presència d’uns éssers 
màgics que són els Xuklis. 
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Descarrega’t la 
revista en PDF

Instal·lat l’aplicació 
[Donem sang]

Diponible per android i iphone



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.


