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Quants de vosaltres no heu patit, en primera persona o bé a través 
de l’experiència d’algun familiar proper, els efectes de la situació 
econòmico-financera actual? 

Quants heu pensat en les moltes dificultats diàries, per tirar enda-
vant projectes personals voluntaris i altruistes, sense la possibilitat 
d’invertir-hi diners ni propietats personals?

És evident que cal un nou replantejament de la col·laboració social i 
cívica, ja sigui a través d’entitats o per mitjà de projectes individuals. 
L’important, en ambdós casos, és l’objectiu final: ajudar a qui més 
ho necessita.

Com podem fer-ho? Doncs si no hi ha recursos econòmics (i tampoc 
disposem d’estalvis per afrontar cap tipus de despesa extra) haurem 
d’invertir el nostre temps... i les nostres idees.

A moments difícils... ingeni i pragmatisme! Sovint, si cavil·lem una 
mica, amb un “petit gest” podrem fer més que amb una gran 
inversió monetària. 

Per començar, podríem mentalitzar-nos d’anar a Donar Sang. 
Només amb una donació haurem ajudat a tres persones, fins i tot 
salvant alguna vida!

I quina és la compensació per un gest solidari tan necessari com 
aquest? A dia d’avui, les Associacions de Donants de Sang no po·
dem donar res a canvi, ni de tipus material ni tampoc físic. No 
tenim diners, ni propietats de valor per pagar el favor immens que 
la societat és capaç d’aportar (amb voluntat, continuïtat i ganes) 
simplement donant un xic de la seva sang.

La nova solidaritat, aquella que és de debò, serà la que apare-
gui espontàniament al vostre interior –tot i les moltes dificultats, 
patacades de la vida, fruit d’aquest daltabaix d’atur i estancament 
econòmic.

Si sou joves... penseu-hi més encara, ja que sereu vosaltres qui 
haureu d’encarar directament el pes d’aquesta revolució solidària, 
que encara “dorm” en molts de vosaltres.

Per ajudar als demés només us caldrà una cosa: proposar-vos-ho!

En temps de crisi... 
mobilització

[Editorial]
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La donació de sang es un d’aquells 
fets que ultrapassen purament 
l’àmbit sanitari per entrar de ple en 
l’àmbit social. La sang no es pot fa-
bricar, nosaltres som la única fàbrica, 
per tant, és responsabilitat de tota la 
societat que els hospitals disposin de 
la sang necessària per poder garantir 
la qualitat del servei.

Donar sang es considera un fet 
social impregnat dels valors univer-
sals més importants per la societat, 
d’aquí que el factor determinant 
de la motivació de la donació de 
sang, sigui l’altruisme, definit com 
la disposició d’ajudar als altres 
d’una manera desinteressada, i la 
consideració de la donació, com una 
qüestió de solidaritat humana i un 
deure social. 

Cada dia passa alguna cosa que 
posa de manifest que la nostra 
societat està canviant. La majoria 
d’aquests canvis són positius, però 
n’hi ha d’altres que no, i porten di-
ficultats a l’hora d’arribar -amb els 
nostres missatges- a la població.

A Catalunya, i degut a la comple-
xitat de les tècniques assistencials 
i a l’alta especialitat quirúrgica, les 
necessitats de sang augmenten 
constantment. És  per aquest motiu 
que cada dia hi ha una demanda 
més gran de sang i dels seus com-
ponents. Catalunya és un país que 

Marc Ibars 
i Badia

President de 
la Federació 
Catalana 
de Donants 
de Sang

La donació de sang
encara no té prou sang per cobrir 
amb comoditat les necessitats de la 
mateixa i els seus derivats.

El que a la realitat sembla que hauria 
de ser molt fàcil, a la pràctica veiem 
que no ho és. I sembla que hauria 
de ser senzill perquè la sang que 
donem és per a nosaltres mateixos; 
nosaltres som els receptors i els con-
sumidors finals, d’aquest producte 
tan escàs. Si no en tenim és perquè 
no en donem prou. Els donants de 
sang sabem que donar-ne costa 
molt poc, uns 10 minuts; que és el 
que sol durar una donació.

Però també vol dir més coses dels 
seus habitants i la manera d’en-
focar la vida dels mateixos. Amb 
entusiasme, amb optimisme, amb 
escepticisme, amb pessimisme, amb 
ganes de viure-la i gaudir-la, amb 
ganes d’anar fent, amb dolor,... 
amb alegria.

La veritat és que no sempre podem 
triar. Les variacions de la vida ens 
situen davant de tota mena de cir-
cumstàncies, relacionades amb la 
feina, la família, la salut. Però sem-
pre està a les nostres mans decidir 
quina actitud volem adoptar.

Hi ha, com a mínim, dues menes 
d’actituds. Una actitud individua-
lista, tancada, de portes endins, en 
certa manera egoista, preocupada 
només per nosaltres mateixos i 
pel que passa en el nostre entorn 
més immediat, i hi ha una actitud 
oberta, generosa, despresa, plural, 
orientada a la societat, pensant en 
els altres, basada en la solidaritat.

Totes les actituds són legítimes, però 
l’opció individualista és incompleta i 
insuficient. És una faceta que ningú 
no pot eludir. El nostre àmbit perso-

nal i familiar ha de ser objecte de la 
nostra atenció i de la nostra preocu-
pació, però a aquesta dimensió ens 
cal afegir-hi sempre l’altra visió. La 
projecció cívica i ciutadana, la impli-
cació en la societat; en els projectes 
col•lectius, amb un compromís 
desinteressat vers els altres.

La dimensió cívica, solidària, és a 
la base de la convivència entre les 
persones: compartir i repartir, parti-
cipar, comprometre’s, treballar per 
uns objectius comuns.

Només en aquests casos es pro-
dueix la vibració social, la sintonia 
comuna que fa grans els pobles i 
les col•lectivitats.

Viure i treballar per tot allò que ens 
uneix, no pel que ens separa. Pen-
sar activament en la convivència i 
donar el millor de nosaltres, sabent 
que un dia nosaltres també podem 
rebre-ho.

La fam, la por, la pobresa, la manca 
d’habitatge, el dolor, la tristesa, 
la malaltia, són realitats que ens 
interpel•len amb duresa. No podem 
girar-hi l’esquena, no ens podem 
deixar endur pel pessimisme o la 
indiferència.

Sabem que amb l’esforç comú, l’ac-
ció coordinada, la cooperació social 
i institucional, aquests problemes es 
poden combatre i minimitzar. 

I per tots aquests motius és tan 
exemplar i tan solidària l’actitud dels 
donants de sang que, amb les seves 
donacions, són capaços de garantir 
les necessitats de sang i derivats de 
la mateixa a tots els ciutadans.
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Donar sang sempre s’ha entès com un dels actes solidaris més 

entranyables que es poden fer. Tradicionalment els lleidatans hem 

estat generosos en l’esforç de donar sang per tal que el Banc de 

Sang i Teixits en disposi de la quantitat necessària per cobrir la 

demanda que es genera en el dia a dia amb les diverses interven-

cions que es produeixen.

Les associacions de donants de sang que hi ha repartides per les 

comarques de Lleida fan una feina insistent, educadora i pedagò-

gica de conscienciació de la població en la necessitat de disposar 

de sang de manera permanent per cobrir qualsevol emergència. 

Per això és important no abaixar la guàrdia. Cal que tots els lleida-

tans continuem demostrant al món la nostra capacitat de donar, 

de ser solidaris i de mantenir aquesta generositat que ha marcat 

històricament la nostra manera de fer. 

La nostra societat evoluciona a un ritme frenètic. Vivim en un món 

canviant, però hi ha una sèrie de coses que no varien. La nostra 

resposta a les crides solidàries sempre ha estat i és bona. Aquest 

esperit transfronterer de què gaudim els lleidatans ens fa actuar 

amb diligència quan cal. 

Les associacions de donants de sang fan la seva feina de promoció 

i de reclam, però finalment hem de ser els ciutadans els qui hem 

de fer el pas definitiu. 

Tant la Federació Catalana de Donants de Sang, amb les Asso-

ciacions que la integren, com el mateix Banc de Sang i Teixits 

contribueixen per tal de que aquesta publicació vegi la llum i que 

aquesta activitat totalment altruista tingui el ressò que té. Des de la 

Diputació de Lleida estem al costat de totes aquelles iniciatives que 

ajuden a millorar el nostre territori i a fer que els lleidatans d’arreu 

de la província tinguin un nivell de vida amb més qualitat. 

[Salutacions]

Jaume Gilabert i Torruella
President de la Diputació de Lleida
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És per a mi una satisfacció adreçar-me als donants de 
Lleida a través de les pàgines d’aquesta Revista “Donem 
Sang”. 

En un moment en què una de cada deu persones que 
entra a l’hospital necessitarà una transfusió sanguínia i 
que la necessitat de sang de la societat catalana és diària, 
la donació és essencial, i més tenint en compte que és 
la única font d’obtenir sang i que de cada donació se’n 
beneficiaran com a mínim tres persones.

No hi ha dubte que la donació de sang de forma regular 
és un acte cívic de compromís solidari. És fonamental, 
doncs, seguir en aquest camí, tant des de el Departament 
de Salut com des de les associacions de donants, per tal 
de mantenir i augmentar el nombre de donacions.

La publicació d’aquesta revista és una important apor-
tació per a la promoció de les donacions de sang i cons-
titueix un reconeixement i homenatge a la destacada 
tasca realitzada per les Associacions de Donants de Sang 
de les comarques de Lleida. Us vull donar l’enhorabona 
i encoratjar-vos a continuar amb una feina, que és pri-
mordial per la nostra societat.

[Salutacions]

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Un compromís altruista
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La transfusió de sang i els seus deri-
vats constitueix una part important 
de la pràctica sanitària i vital, en 
algunes situacions, tant en l’àmbit 
d’urgències com en el dels pacients 
hospitalitzats.

Per tant, cal considerar la sang com 
un bé preuat i insubstituïble -que 
no podem generar-; essent així un 
producte únic, fruit de l’acte altru-
ista i generós dels donants.

Existeixen multitud de patologies, 
en les quals els pacients afectats 
podrien beneficiar-se d’una millo-
ra clínica més ràpida, gràcies a la 
donació de sang.

A tall d’exemple, els parlaré del 
servei d’Urgències. A ell acudeix 
molta gent precisant mesures te-
rapèutiques immediates, com en 
els casos d’accidents de trànsit; en 
els que indeterminades quantitats 

de sang poden salvar la vida de 
molta gent, si disposem -en aquell 
moment concret- de les bosses 
necessàries.

Quan arriba l’estiu i es realitzen 
més desplaçaments (vacances, 
viatges de cap de setmana, sor-
tides nocturnes per a reunir-nos 
amb companys... o senzillament 
acudir al cinema) els accidents de 
trànsit es multipliquen; i en oca-
sions, trobant-se implicats varis 
vehicles i tots els seus ocupants. 
En circumstàncies com aquestes, 
quan rebem els pacients afectats 
al Servei d’Urgències, hem d’ac-
tuar de forma ràpida i precisa, i 
la transfusió de sang sol ésser un 
tractament comú. És per això que 
no podem demorar ni ignorar el 
fet de donar sang, perquè sempre 
cal tenir-ne un bon romanent, per 
quan se’n necessiti.

Però potser siguin aquestes, les 
hemorràgies posttraumàtiques 
agudes, les indicacions més co-
negudes, tot i que no en són les 
úniques. Existeixen molts pacients 
que presenten anemització aguda 
secundària, deguda a hemorrà-
gies digestives, ja siguin úlceres 
gastrointestinals, angiodisplàsies 
o bé hemorroides, entre altres. 
En ocasions, dits pacients reben 
transfusions sanguínies prèvies al 
diagnòstic i tractament de les seves 
malalties.

Per altra banda, durant els in-
gressos hospitalaris, per diverses 
causes o després d’intervencions 
quirúrgiques, poden existir pèrdues 
de sang que fan necessàries, en 
ocasions assimilades, les transfusi-
ons de sang.

En últim terme, comentar-los que 
existeixen patologies cròniques, 
hematològiques o neoplàstiques 
-per exemple-, que precisen trans-
fusions sanguínies o derivats (de 
forma periòdica), les quals reque-
reixen una major quantitat de sang 
per als mateixos pacients.

És difícil transmetre, en unes po-
ques línies, totes les indicacions i 
els beneficis tan significatius de la 
donació de sang. Però m’agradaria, 
a través de les experiències diàries 
que tinc la satisfacció de compartir 
amb vostès, animar-los a fer aques-
ta petita però important aportació 
voluntària.

Dra. Paula Hernández Ferrer
Metge Resident
Servei de Medicina Interna
Hospital Universitari Arnau de Vilanova

La transfusió 
de sang
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[Notícies]

la Guerra Civil espanyola i que, 

encara avui, amb algunes modifica-

cions, segueixen aplicant-se.

L’edifici té 16.600 metres quadrats, 

amb façanes portants de formigó i 

quatre nuclis interiors. 

El Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona va promoure el projecte, 

que s’emmarca en la transforma-

ció de l’antic barri industrial del 

Poblenou en el nou districte 
tecnològic 22@. Es va encarre-

gar la construcció a l’estudi d’ar-

quitectura SaAS, sota la direcció 

de l’arquitecte Joan Sabaté.

L’edifici incorpora estratègies que 

permeten estalviar el 87% del 
consum energètic d’un edifici 

La nova seu del 
Banc de Sang i Teixits,
un edifici de referència mundial en 
investigació biomèdica

Dr. Ramon Pau Pla Illa
Director gerent del Banc de Sang i 
Teixits

El dia 26 de juliol de 2010, el Banc 

de Sang i Teixits va inaugurar seu 

corporativa, que alberga també la 

seu de la Federació de Donants de 

Sang de Catalunya.

L’edifici porta el nom de Dr. 
Frederic Duran i Jordà en 

homenatge al metge considerat el 

pare de la medicina transfusional 

moderna. Duran i Jordà va implan-

tar tècniques de gran utilitat durant 

convencional. Per aquest mou, va 

ser reconegut en la III edició dels 

Premis Endesa a la promoció im-

mobiliària més sostenible en el Saló 

Barcelona Meeng Point 2009.
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[Notícies]

Un Banc de Sang i molt 
més 

L’immoble agrupa les diverses 
acvitats del Banc de Sang i Teixits i 
alberga bona part dels més de 600 
professionals de l’organització. 
Des de la nova seu, se subminis-
tren components sanguinis a tots 
els hospitals i clíniques, públics i 
privats, de Catalunya, abasnt una 
població de referència de més de 
vuit milions de persones. També 
s’acullen els serveis adminis·
tratius i de gestió, tot el procés 
d’obtenció, processament, 
validació i subministrament 
de la sang, els laboratoris d’im·
munobiologia  transfusional 
i diagnòstica, entre d’altres.  

Així mateix, és la seu del Banc 
de Sang de Cordó Umbilical 
que centralitza el programa inter-
territorial Concordia, al qual estan 
adscrites més de 55 maternitats 
de Catalunya i d’altres Comunitats 

El Programa Concordia 

El Programa Concordia és un 
Programa Cooperau de Sang de 
Cordó Umbilical que s’emmarca 
dins del Plan Nacional de Sangre de 
Cordón. Forma part del conjunt de 
programes d’obtenció de sang de 
cordó impulsats pels departaments 
de salut d’Aragó, Cantàbria, Cata-
lunya, Extremadura, Illes Balears i 
Navarra i del Principat d’Andorra.   

El banc de teixits 
humans 

El BST té una línia d’acvitat dedica-
da a preservar i distribuir cèl·lules 
i teixits humans per a ús clínic. 
Actualment té dues grans línies 
d’actuació (aparell locomotor i 
oftalmologia), a més de conservar 
teixits per a ús autòleg per a aquells 
pacients que ho necessiten. 

Els projectes 
d’innovació  del Banc 
de Sang i Teixits. 
La traçabilitat de les unitats 
de sang de cordó 

El Banc de Cordó ha incorporat 
una tecnologia per garantir la 
traçabilitat de les unitats de 
sang de cordó. Aquesta té com 
a objectius bàsics conèixer en tot 
moment on es troben les unitats, 
des de la donació fins al Banc de 
Sang de Cordó Umbilical (BSCU); 
fer un seguiment exhaustiu de les 
donacions dirigides, controlar la 
temperatura fins l’arribada de les 
unitats al banc, aportar tecnologia 
RFID per automatitzar els processos 
i informatitzar l’obtenció de la do-
cumentació; entre d’altres.   

Autònomes de l’Estat i el Principat 
d’Andorra.  

Els nous espais inaugurats perme-
ten la consolidació de les línies de 
recerca específica en teràpia cel-
lular, ssular i tecnologia de la sang 
a més de la Càtedra de Medicina 
Transfusional del BST. 

La tecnologia més  
innovadora 

Per al processament de la sang, 
el BST ha incorporat un sistema 
de fraccionament innovador que 
obté directament de la sang total, 
i de forma automàtica, els tres 
components sanguinis: hematies, 
plasma i plaquetes amb la màxima 
qualitat.  

Una cadena dissenyada pel propi 
BST en col·laboració amb dues 
enginyeries enregistra les unitats 
per processar, comprova el codi 
de les bosses i en mesura el pes i 
la temperatura de forma totalment 
automàtica. L’etiquetatge de les 
unitats es realitza a través d’un ro-
bot amb braç articulat que s’ocupa 
igualment de separar les unitats 
aptes de les que no ho són.  

Una altra novetat és l’emmagat-
zematge intel·ligent dels diversos 
components sanguinis i mostres 
biològiques que afegeix un plus 
de seguretat i facilita l’expedició 
dels productes cap als centres 
hospitalaris.   
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Xcelia, la medicina del 
futur 

El BST inicia una divisió dedicada 
a les Teràpies Avançades amb 
el nom d’Xcelia. El seu objecu és 
desenvolupar medicaments cel·
lulars i d’enginyeria  tissular 
personalitzats i segurs, que 
promoguin la salut de les persones, 
com a fruit de la investigació pròpia 
o bé d’aliances amb d’altres institu-
cions o empreses del sector. 

La importància de 
disposar de sang de 
grups poc freqüents 

El Banc de Sang i Teixits participa 
en el Panell Internacional de l’Orga-

nització Mundial de la Salut de do-
nants de grups sanguinis poc 
freqüents entre la població.  

L’establiment en xarxa de totes les 
bases de dades de donants amb 
grups sanguinis poc comuns del 
món permet fer una cerca imme-
diata en el cas que es necessi sang 
d’aquest pus.   

La Recerca 

Des de la seva creació, el Banc 
de Sang i Teixits ha desenvolupat 
projectes d’investigació orientats a 
analitzar i millorar els seus proces-
sos assistencials.   

A partir del 2006, es posa en marxa 
un Pla Estratègic amb l’objectiu de 

traslladar la cultura de la investi-
gació i la innovació al conjunt de 
l’organització. A més, es generen 
projectes tractors en teràpies cel-
lulars i diagnòstic molecular per 
aplicar els nous coneixements a 
d’altres àrees.  

El BST espera contribuir en el fu-
tur amb uns productes sanguinis 
cada cop més segurs i a posar a 
disposició del sistema sanitari noves 
teràpies de base cel·lular i biomar-
cadors per al diagnòsc.  

[Notícies]

El president de la 
Generalitat inaugura 
la nova seu del Banc 
de Sang i Teixits 

El nou edifici compta amb tecnolo-
gia i coneixements que són pioners 
en investigació biomèdica a nivell 
mundial, com l’innovador sistema 
de fraccionament de la sang 

Durant l’acte s’ha descobert una 
placa d’agraïment als donants de 
sang i un relleu de bronze dedicat 
al Dr. Frederic Duran i Jordà, pri-
mer impulsor dels bancs de sang 
moderns 

La nova seu centralitza les activitats 
del Banc de Sang i Teixits 

El president de la Generalitat, 
José Montilla, ha inaugurat avui la 
nova seu del Banc de Sang i Teixits 
de Catalunya (BST). A l’acte l’han 
acompanyat la consellera de Salut, 
Marina Geli, l’alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, el director gerent del 

BST, Ramon Pau Pla, el president 
del Consell d’Administració del BST, 
Antoni Esteve, i el delegat de l’Es-
tat al Consorci de la Zona Franca, 
Manuel Royes. 

L’immoble agrupa les diverses ac-
tivitats del Banc de Sang i Teixits i 
alberga bona part dels més de 600 
professionals de l’organització. Des 
d’aquesta nova seu, se subminis-
tren components sanguinis a tots 
els hospitals i clíniques públics i 
privats de Catalunya, abastint una 
població de referència de més de 
vuit milions de persones. També 
s’acullen els serveis administratius i 
de gestió, tot el procés d’obtenció, 
processament, validació i subminis-
trament de la sang, i els laboratoris 
d’immunobiologia transfusional i 
diagnòstica, entre d’altres.  

Així mateix, alberga el Banc de Tei-
xits Humans i és la seu del Banc de 
Sang de Cordó Umbilical que cen-
tralitza el programa interterritorial 

Concordia, al qual estan adscrites 
54 maternitats de Catalunya i 
d’altres comunitats autònomes de 
l’Estat i el Principat d’Andorra. 

Els nous espais inaugurats per-
meten la consolidació de les línies 
de recerca específica en teràpia 
cel·lular, tissular i tecnologia de la 
sang a més de la Càtedra de Me-
dicina Transfusional del BST. El cost 
total del nou edifici ha estat de 50 
milions d’euros, 35 en obra i 15 en 
equipament. 

Tecnologia innovadora a nivell 
mundial Per al processament de 
la sang, el BST ha incorporat un 
sistema de fraccionament inno-
vador que obté directament de la 
sang i de forma automàtica, els 
tres components sanguinis: he-
maties, plasma i plaquetes amb la 
màxima qualitat. Aquesta fita s’ha 
aconseguit a través d’una cadena 
dissenyada pel BST, en col·laboració 
amb dues enginyeries, que en-
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Barcelona 2010 - Capital del    
Dia Mundial del Donant de Sang

Barcelona fou la seu del Dia 
Mundial del Donant de Sang, 
durant l’any 2010, encapçal·lant 
diverses activitats per tal de prendre 
consciència sobre la importància de 
la donació de sang i reconèixer així 
la tasca desinteressada de tots els 
donants que, des de 2004, cele-
bren cada any aquesta efemèride. 

Amb el lema “Nova Sang per al 
Món”, Barcelona prengué el relleu 
de Melbourne, i tant a la capital 
catalana com a la resta del món 
es dugueren a terme nombroses 
activitats per promoure’n la jor-
nada (14 de juny) i sensibilitzar la 
població sobre la importància de 
ser donant.

La “tireta blava”, un 
nou símbol mundial

Una de las novetats que aportà 
Barcelona a la celebració del Dia 
Mundial del Donant de Sang és la 
creació de la “tireta blava” com 
a nou símbol internacional de la 
donació de sang, ja que aquesta 
causa solidària encara no disposa-
va d’una icona que la identifiqués 
arreu del món.

Aquest nou símbol està pensat com 
una “x” formada per dues tiretes 
blaves creuades, i ha estat ideat 
per la Fundació TheLoveComes, 
responsables del missatge i les ac-
cions de promoció i conscienciació 
d’aquesta campanya solidària. La 
idea de crear una “tireta blava” 
com a símbol mundial respon a la 
intenció d’apropar-se a tota la soci-
etat, especialment als més joves. 

Per això, el disseny original s’ins-
pira en el món del còmic, amb un 
llenguatge molt proper als joves, 
però també conegut per tothom. 
L’objectiu ha estat reconèixer la 
importància de la donació de sang 
com un acte totalment altruïsta 
que es fa sense esperar cap remu-
neració, un exemple de la cultura 
de la solidaritat en el segle XXI en 
la que els joves prenen una major 
importància, donat que en són el 
relleu natural.

El suport a la 
campanya i el 
missatge “tenir sang”

“Barcelona Té Sang” fou el mis-
satge clau de la capitalitat del Dia 
Mundial del Donant de Sang 2010 
el 14 de juny i el “tenir sang” 
estigué obert a totes les ciutats, 
poblacions, col·lectius o persones 
individuals que volguessin afegir-se 
a la campanya de forma solidària.

Han estat molts els que feren a 
través de diferents accions. El FC 
Barcelona, el RCD Espanyol i el Real 
Madrid CF enregistraren vídeos on 
lluien la “tireta blava” i donaven 
suport a la iniciativa de forma soli-
dària amb el missatge “tenim sang, 
i la donem dins i fora del camp”. 

També els músics van fer pròpia 
l’afirmació “tinc sang” en suport 
de la campanya des dels escenaris 
i en un spot. Integrants dels grups 
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Sidonie, Delafé & Las Flores Azules, 
Standstill i Mendetz protagonitza-
ren un vídeo on se’ls veia donant 
sang i animant els seus seguidors a 
fer el mateix. A més, el San Miguel 
Primavera Sound fou el festival 
oficial de la campanya Barcelona 
Té Sang, el Circuit de Catalunya 
també s’afegí a la iniciativa a través 
del Gran Premi de Motociclisme i 
la marca de sabatilles i streetwear 
MUNICH dissenyà una sabatilla 
exclusiva per a l’ocasió, amb els 
colors de la campanya, vermell i 
turquesa.

Altres activitats

A més, es realitzaren diversos 
aplecs, per tal d’aglutinar el màxim 
nombre de persones i transmetre 
el missatge de la donació de sang, 
com per exemple amb un mosaic 
gegant en forma de gran gota 
de sang amb 500 voluntaris i do-
nants, una jornada castellera amb 
les colles Castellers de la Vila de 
Gràcia i Castellers de Poble Sec, un 
espectacle d’aigua, llum i música 
a les Fonts de Montjuïc, concerts 
gratuïts “Love of Lesbian”, “Sol 
Lagarto”, entre altres.
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La donació de llet materna

Les propietats de la llet materna

La llet materna és el millor aliment que pot rebre un 
nadó, ja que és molt més completa que qualsevol 
altra alternativa.

És innòcua i conté proteïnes, anticossos i greixos que 
garanteixen el creixement i protegeixen el lactant de 
les malalties més freqüents, com ara la diarrea i la 
pneumònia. També s’ha demostrat beneficiosa per al 
desenvolupament neurològic i visual.

El banc de llet materna 

L’objectiu del banc de llet és assegurar l’alimenta·
ció amb llet materna de tots els prematurs 
o nounats de Catalunya que ho necessitin per pres-
cripció mèdica i que, per causes majors, no puguin ser 
alletats per la pròpia mare.

El banc de llet materna és un centre especialitzat que 
duu a terme les funcions de conscienciar la societat 
sobre el valor de la lactància materna i recollir, analitzar, 
processar, fer els controls de qualitat i distribuir la llet 
materna. A més, garanteix que la selecció, l’extracció, 
l’acceptació i el processament de la llet es fan d’una 
manera eficaç i segura.

La donant pot donar la quantitat de llet que vulgui, no 
hi ha cap obligació de donar-ne un volum determinat 
ni durant un període de temps concret. 

De la mateixa manera, es pot deixar de donar-ne quan 
es desitgi, sempre que s’avisi el banc. 

Cal, però, mantenir el compromís d’informar el banc 
de llet davant de qualsevol canvi de salut o de me-
dicació.

Els beneficis de la llet materna

La llet materna contribueix al desenvolupament 
dels nounats de baix pes (entre 800 i 1.500 
grams) amb risc de patologia digestiva o intestinal, 
dèficit immunitari o una salut precària.

També s’utilitza després de cirurgies de l’aparell 
digestiu, ja que aquesta llet és més fàcil de digerir i 
facilita la recuperació intestinal. 

El seu consum disminueix les infeccions generalit·
zades greus i combat les necrosis intestinals, 
la causa principal de defunció entre els nounats.

Qui pot ser donant? 

Per donar llet, només cal  complir unes condicions 
bàsiques:

Estar alletant el propi nadó i tenir llet suficient.• 

Presentar bona salut i dur uns hàbits de vida sa-• 
ludables.

La donació de llet està contraindicada en els casos 
següents:

Medicació regular amb determinants fàrmacs o • 
consum de drogues o altres tòxics.

Certes malalties cròniques o infeccioses (virus de la • 
immunodeficiència humana i hepatitis B i C).

Persones fumadores o que consumeixin begudes • 
alcohòliques.

També caldrà informar el banc de llet si durant el 
període de donació:

Es prenen medicaments o herbes medicinals en • 
infusió
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Es posa alguna vacuna• 

Es pateix alguna malaltia aguda o infecciosa• 

Es consumeix cafè, altres begudes amb cafeïna o te• 

Passos per ser donant 

1.- Posar-se en contacte amb el banc de llet o bé 
adreçar-se a qualsevol centre fix del Banc de Sang 
i Teixits (consulteu el web: www.bancsang.net). Cal 
sol·licitar cita prèvia. 

2.- Identificar-se com a donant de llet.

3.- En una entrevista mèdica, un professional del BST 
ajuda la possible donant a respondre un qüestionari 
mèdic breu i li sol·licita el consentiment per a l’extracció 
d’una mostra de sang amb la intenció de descartar 
certes malalties.

4.- Si les analítiques són correctes, li explica com ex-
treure’s la llet i com conservar-la fins al lliurament. A 
més, li proporcionarà un tirallet i els envasos especials 
per conservar-la. El banc de llet passa recollir la llet al 
domicili.

Per a dubtes o més informació:

Banc de llet materna del    
Banc de Sang i Teixits

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig Taulat, 106- 116
08005 Barcelona
T. 93 557 35 00
mamabancdelletmaterna@bstcat.net
www.bancsang.net

Sabies que…?

L’Organització Mundial de la Salut recoma-• 
na alimentar el nadó exclusivament amb lac-
tància materna durant els primers sis mesos 
de vida, ja que aquesta li aporta els beneficis 
nutricionals necessaris per créixer.

El Banc de Sang i Teixits es compromet a • 
tractar les dades de la donant confidencial-
ment, en compliment amb la Llei orgánica 
15/1999 de 13 de desembre de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal.A l’Urgell comptem amb una associació creada per 

aquest fi: URGELLET - http://urgellet.blogspot.com/
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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 (450 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 un 
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 

Per què cal 
que jo doni 

sang?
La donació de sang és un acte 
solidari i de participació ciutada-
na 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 as-
sistit per professionals especialit-
zats en tot moment. Per a tu, no 
comporta cap risc, però, en canvi, 
per a malalts 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 

orientat a detectar qualsevol pos-
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.

pròpies, podem afirmar que podem 
ajudar fins a tres malalts diferents.

La sang i els seus 
components tenen una vida 
limitada

Els concentrats d’hematies es • 
conserven 42 dies 

El plasma es conserva 1 any • 

Les plaquetes es conserven 5 • 
dies 

L’ús és diari: cada 3 segons, 
algú necesita 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 assistèn-
cia sanitària. L’increment de l’espe-
rança de vida, la creació d’unitats 
de medicina intensiva, i les ne-
cessitants importants i constants 
d’alguns malalts, abans considerats 
irrecuperables, fan que la demanda 
de sang sigui creixent.
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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 pro-
gressista en aquest aspecte i contem-
pla 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 qualsevol 
cas, el que sí es requereix per proce-
dir a l’extracció és l’autorització dels 
familiars. Per aquest motiu, és impor-
tant que la família i els amics propers 
del donant potencial coneguin la 
seva voluntat. A Catalunya, l’orga-
nisme responsable de la donació 
d’òrgans és l’Organització Catalana 
de Trasplantaments (OCATT). Pot 
informar-se al telèfon 93 339 83 03 
o bé consultar la pàgina web: www.
ocatt.net. 

Es pot donar sang 
després d’una intervenció 
quirúrgica? 

El període d’exclusió dependrà del 
tipus d’intervenció: Després d’in-

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 
exclouen per a la donació sempre 
i quan s’hagin fet amb material 
estèril i d’un sol ús. En cas que 
l’instrumental emprat no compleixi 
aquests requeriments, caldrà espe-
rar 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 es no es practica esport amb 
assiduïtat o bé es realitzen entre-
naments intensius. Aleshores, es 
recomana deixar passar unes 6 hores 
aproximadament. El que sí podem 
afirmar és que no podran donar 
sang les persones 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 re-
alitzen 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. 
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   La donació de sang

Un gest de solidaritat
        i civisme

L’OMS proposa el 
BST com a referent 
en l’organització 
del Dia Mundial del 
Donant de Sang i en la 
donació i la seguretat 
transfusional

L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) ha proposat al Departament 
de Salut de liderar el Secretariat 
permanent de l’organització del 
Dia Mundial del Donant de Sang, 
amb seu a Ginebra.

Així mateix, la responsable de 
Seguretat Transfusional de l’OMS, 
Neelam Dinghra, ha reconegut 
l’excel·lència del Banc de Sang i 
Teixits i l’ha proposat com a centre 
col·laborador i referent en temes 
relacionats amb la donació i la 
seguretat transfusional.

Aquests dos fets s’han anunciat en 
un taller internacional de treball or-
ganitzat per l’OMS, el Departament 
de Salut i la Federació Internacional 
de la Creu Roja – Mitja Lluna Roja, 
adreçat als països europeus i al 
centre Asiàtic.

1.500 donants 
podem gestionar 
online les nostres 
donacions

En el marc del Dia Mundial 
del Donant de Sang, el Banc 
de Sang i Teixits i CatSalut han 
col·laborat per tal que 1.500 
donants de sang joves rebin 
una targeta sanitària amb xip 
que els permet accedir online a 
diversos serveis en relació amb 
la seva donació. 

Exactament, les funcions són: 
consultar l’històric de dona·
cions dels darrers anys, conèi-
xer els resultats de les anàlisis 
després de l’última donació i 
concertar dia i hora per 
donar plasma als centres fixos 
del BST. 

Per activar el xip de la targeta i 
obtenir l’anomenada identitat 
digital, caldrà anar a quatre 
dels centres BST habilitats per 
a aquesta fi, acudir a la seu del 
CatSalut Barcelona o a qualsevol 
de les entitats de registre de 
l’Agència Catalana de Certifi-
cació. 

Podeu consultar tots els centres 
habilitats i els horaris d’atenció 
a través del vincle adjunt. 

Es tracta d’una edició espe·
cial limitada en motiu de la 
celebració del Dia Mundial 
del Donant, dedicada en-
guany als joves. De moment, 
el CatSalut no preveu distribuir 
més targetes.

La consellera de Salut, Marina Geli, 
ha clausurat aquestes jornades de 
formació celebrades a Barcelona 
com a actes paral·lels del Dia Mun-
dial del Donant de Sang.

Amb el títol “Elaboració de pro-
grames de donants de sang per 
aconseguir el 100% de donació 
voluntària no remunerada de sang 
i hemoderivats”, les jornades s’han 
adreçat als països prioritaris de la 
regió europea i han aplegat repre-
sentants de Bòsnia i Hercegovina, 
Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, 
Lituània, República de Moldàvia, 
Montenegro, Sèrbia, Tajikistan 
Ucraïna i Uzbekistan.

Cal recordar a la població que 
el Banc de Sang necessita 1.000 
donacions diàries per poder fer 
front al subministrament de 
components sanguinis a tots 
els malalts que ho necessiten 
diàriament. NO FEM VACANCES 
i LA DONACIÓ DE SANG HA DE 
SER UN ACTE CÍVIC DE PARTICI-
PACIÓ CIUTADANA I PER TANT 
HABITUAL.

[Notícies]
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Un de cada cinc catalans és pobre. Concretament, un 20,4% •	
de la població viu sota el llindar pobresa.

A Espanya, aquest percentatge arriba al 23% del total de la •	
població, és a dir, 9 milions de persones. En els darrers dos anys, el 
nombre de persones en situació de pobresa ha crescut en un milió.

A la UE hi ha 84 milions de pobres. Un de cada sis europeus té problemes per arribar a finals de •	
mes, segons les darreres dades de l’Eurobaròmetre.

5 de cada 1.000 catalans no tenen llar o pateixen allotjament inadequat, segons la Generalitat.•	

La Creu Roja de Catalunya va atendre l’any passat 207.247 persones en els seus àmbits d’actuació •	
més adreçat a pal·liar la crisi. L’àrea d’Intervenció Social va incrementar en un 197% les seves ac-
tuacions, i la d’Ocupació un 73%. L’assistència als espais d’assistència bàsica (alimentació, higiene, 
indumentària...) va augmentar un 104%.

Càritas Barcelona va atendre l’any passat un 89% més de gent que al 2007, fins a 51.372 persones. •	
En el que portem de 2010 ja ha donat serveis a més de 50.000 persones.

El Banc dels Aliments ha triplicat els seus serveis des de l’inici de la crisi. Ha passat d’ajudar 14.400 •	
persones al gener de 2008 a 42.193 al juny de 2010.

Quatre de cada deu joves d’entre 16 i 24 està a l’atur.•	

Una de cada tres dones majors de 65 anys es troba en risc de pobresa.•	

La inversió en protecció social a Catalunya és del 17,8% del PIB i a Espanya del 21,0%. La mitjana •	
de la UE arriba al 26,2%.

Entre 1996 i 2007 Espanya va viure una dècada de creixement econòmic ininterromput. Però mentre •	
l’expansió econòmica era un fet, la inversió social no només no augmentava, sinó que es reduïa: 
al 1996 era del 21,5% i al 2007 se situava en el 21%.

La situació econòmica actual ha constatat una disminució en la col·laboració amb les entitats sense •	
ànim de lucre, fins i tot en l’àmbit de les donacions de sang.

Pensant i reflexionant en les dades mencionades, cal tenir present que per ajudar als demés només •	
es necessita una cosa: ganes.

El voluntariat, encara que no de forma monetària, podem dur-lo a terme igualment -en moments •	
de crisi- a través de totes les Associacions de Donants de Sang d’arreu de Catalunya, o bé anant 
a donar sang.

Sigues ingeniós/a i treuràs el millor que duus a dins!•	

www.donemelmillordenosaltres.cat

Compromís 17 d’octubre  
de les entitats socials de Catalunya 
Donem el millor de nosaltres

La pobresa, 
en dades 
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Jo en dono!
Famosos que donen...

[Jo en dono]

Jaume Alguersuari
Pilot de F1 amb la Scuderia Toro Rosso

Va començar els seus primers passos en el món de l’auto-
mobilisme als 13 anys quan va debutar al Campionat de 
Catalunnya de karts en categoria aleví, passant posterior-
ment a la competició en categoria cadet.

Als 13 anys va començar a participar en proves a nivell euro-
peu, així entre 2003 i 2004 va competir en la categoria ICA 
Junior i va obtenir excel·lents resultats tant a les competici-
ons d’Espanya com d’Europa. L’any 2004 va proclamar-se 
Campió d’Espanya guanyant totes les carreres disputades 
i sent el pilot més jove en aconseguir-ho, i també fou el 
dominador absolut de la Copa Internacional de Campions, 
assolint la 4a plaça a l’Open Màsters d’Itàlia i la 7a posició 
en el Campionat d’Europa.

Als 15 anys es va convertir en pilot de fàbrica de la casa In-
trepid i va participar en la categoria ICA, aconseguint gua-
nyar el Campionat d’Espanya de Karting i el subcampionat 

de la Copa del Món FIA Àsia-Pacífic en el seu debut. Durant 
el 2005 va compaginar els seus triomfs a nivell de karting 
internacional amb el seu primer contacte amb cotxes de la 
Fórmula Junior 2.0 de Renault a Itàlia, de la mà de l’equip 
Tomcat Racing. Va assolir dues victòries batent un nou rè-
cord de precocitat al ser el pilot més jove a guanyar una 
carrera d’aquest campionat.

En observar els seus passos l’equip Red Bull Racing s’inte-
ressà per Alguersuari per tal d’inscriure’l en el seu programa 
“Joves pilots”, passant a formar part de l’equip Junior de Red 
Bull i a participar en la Fórmula Renault 2.0 l’any 2006.

L’any 2008 debutà en la Fórmula 3 mitjançant la seva parti-
cipació en el Campionat del Regne Unit d’aquesta discipli-
na i aconseguint la victòria en el seu debut.

A principis de 2009 fou confirmat com a pilot oficial de 
l’equip Toro Rosso, i el juliol del mateix any fou nomenat pilot 
reserva del Red Bull Racing en substitució de Brendon Hart-
ley. Posteriorment fou confirmada la seva entrada a l’equip 
Toro Rosso com a segon pilot en substitució de Sébastien 
Bourdais a partir del Gran Premi d’Hongria del 2009.

UN PETIT GRAN GEST

Moltes vegades no prenem consciència 
de l’afortunats que som quan gaudim 
de bona salut i només trepitgem els 

hospitals en comptades ocasions, per visites ru-
tinàries o bé de familiars i/o amics que hi són 
ingressats per motius diversos.

El que a nosaltres ens pot semblar un fet espo-
ràdic representa un malson diari per molta gent 
del primer món (com també del segon i del ter-
cer), que veu com la seva vida penja d’un fil i la 
única solució passa per rebre una transfusió de 
sang o bé un trasplantament.

Llargues cues d’espera, hores angoixants al cos-
tat del telèfon desitjant que soni... i una veu 
d’esperança anuncia que l’hospital ja ha rebut 
l’òrgan necessari per a la recuperació... 

Mil escenaris possibles que són el reflex del pati-
ment de moltes persones.
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El que hauria de ser un fet habitual, compartit 
per tota la societat, el simple fet d’apropar-se a 
un hospital i destinar una petita part del nostre 
temps a donar sang, esdevé -en moltes ocasi-
ons- en un fet anecdòtic, provocant angoixants 
problemes als centres hospitalaris d’arreu que 
veuen com les reserves de sang dels seus centres 
s’esgoten i no poden abastir tothom, ni fer res 
per acabar de solucionar el problema de l’escas-
sedat de sang.

Avui en dia hi ha moltes persones que ja han fet 
aquest petit esforç, però no són suficients. 

Tots som susceptibles de necessitar, tard o d’ho-
ra, una transfusió de sang. Degut a la meva 
professió, sóc molt sensible davant d’aquesta 
situació. No esperem que ens arribi el moment 
hi haguem de patir, en primera persona, les difi-
cultats actuals que viu el món sanitari... per de-
cidir-nos a donar sang!

És per aquest motiu, perquè la nostra petita aju-
da és la gran esperança de moltes persones, que 
us animo a fer-vos donants de sang. Un gest que 
no només pot salvar una vida, és una actitud 
que ens fa més grans a tots. 

Jaime Alguersuari

Mag Lari

Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de 
Barcelona. 
Mag Lari (Josep Maria Lari, Barcelona 1973) va inici-
ar-se a la màgia professional l’any 1994, arran del seu 
debut al Llantiol de Barcelona. Llicenciat en Filologia 
Catalana no dubta en dedicar els seus esforços a con-
solidar una nova manera de fer màgia, on la presen-
tació és l’element clau de l’èxit. Dos premis marquen 
la seva trajectòria: l’any 1995 aconsegueix el primer 
premi nacional de màgia còmica, la qual cosa el porta 
a actuar a França, Suïssa, Portugal i Japó i l’any 2002 
guanya el premi al millor espectacle de sala de la Fira 
de Teatre de Tàrrega amb l’espectacle Estrelles de la 
Màgia. 
Ha protagonitzat diversos programes de màgia a 
TV3, col.labora habitualment a Buenafuente, als Ma-
tins de Catalunya Radio amb Manel Fuentes i publica 
regularment un còmic de màgia a la revista Cavall 
fort. Els espectacles que ha estrenat són La Màgia 
de Mag Lari & Secundina (1994), Màgic 70 (1997), 
Màgiacadabra (1998), Increïble (2000), Estrelles de 

la Màgia (2002), Millennium (2004), Secrets (2007)
i Sonrisas y Magia (2009). Amb Pagès editors ha pu-
blicat Els Secrets del Mag Lari, que ja va per la quarta 
edició, i La Màgia de Michael Jackson. 
Mag Lari, recent premi ARC a les arts escèniques i 
premi Butaca per Secrets, ha redescobert la manera 
de fer màgia i ha convertit el seu personatge en el 
nou exponent de l’il.lusionisme actual.

Qui no ha tingut mai por a les agulles? 
Jo us haig de confessar que em fan una 
mica de respecte però si és per una bona 

causa com la de donar sang, el petit esforç que 
et suposa, val la pena. (A més a més, prefereixo 
que em clavin una petita agulla que no pas una 
de les meves espases que utilitzo per travessar els 
meus ajudants quan pugen a l’escenari)

Jo com a mínim dono sang 3 vegades a l’any. 
Hem de saber treure profit de la nostra bona sa-
lut i regalar aquest petit tresor que de ben segur 
pot salvar moltes vides. Penseu que la sang és 
el motor de tots els sentiments, és l’A, B, C del 
nostre cos i no pot ser que el Banc de Sang de 
Catalunya quedi mai en números “rojos”. 

Si sabés fer màgia de veritat convertiria totes les 
armes del planeta amb glòbuls vermells. Us animo 
a tots a fer aquest petit gest solidari i sobretot, 
generós.

Mag Lari
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amb una vegada
no n’hi ha prou

vine a donar sang

Coco Comin En moltes ocasions el primer que ens ve al 
cap quan pensem en la paraula “ajut” és 
en algun tipus de col·laboració material i 

econòmica. Sovint no posem atenció al que veiem 
al nostre voltant. Donar sang potser no forma 
part de la nostra personal consciència social, no 
ho tenim incorporat a la nostra “llista” de coses 
a fer per un altre. 

He dedicat tota la vida a la dansa i al seu ense-
nyament. Quan vull arrencar energia del meus 
ballarins, la paraula màgica és “sang”. La sang és 
signe de passió, de ritme, de força, d’amor, d’es-
calfor, d’ira,  de patiment, de valentia. Quan ens 
enfrontem a l’exercici, obliguem al cor a bategar 
amb més violència, a respirar més profundament 
i sentim un agradable benestar general en finalit-
zar. Al percebre l’escalfor de la sang a les venes 
dilatades, ens envaeix una càlida sensació de 
plenitud i ens sentim orgullosos de poder viure. 
I això passa perquè la sang té ànima!

Regalem un petit encenall de la nostra ànima 
per tornar la diginitat i millorar la qualitat de vida 
d’un altre ésser humà, conferint-li tots els nostres 
desigs i passions. No us debilitareu, no us engrei-
xereu, no us aprimareu, no sentireu cap perjudici, 
només una intensa actitud d’alegria.

Coco Comin

Coco Comin ha dedicat tota la seva vida a l’escenari. Titu-
lada en dança, el ball, l’òpera i el teatre han format part de 
la seva gran passió.

Coreògrafa amb una trajectòria impecable, fundà la seva 
pròpia escola l’any 1971. Durant tots aquests anys, ha anat 
superant-se -dia a dia- assolint èxit rere èxit, com per exem-
ple el musical “Fama”.

Actualment està considerada una de les millors coreògra-
fes del panorama nacional.

Consulteu els nostres centres fixos de recollida a: www.bancsang.net
i les properes maratons: www.donarsang.gencat.cat/on-puc-donar-sang
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Entrevista a l’Associació de 
Donants de Sang de la Comarca de  
l’Urgell. (22-10-10)
Alumnes de Cicle Mitjà de l’Escola Guillem Isarn de La Fuliola

1.- Es pot donar/posar sang a tothom?

Si comencem parlant-vos del fet de DONAR sang, 
podríem dir que -no-.

No tothom pot donar. Primerament, cal pesar més de 
50Kgs. i tenir més de 18 anys. També s’ha d’omplir un 
petit qüestionari, amb diverses preguntes sobre l’estat 
de salut del donant. Si tot és correcte, i la doctora ó 
doctor verifiquen el bon estat de salut, aquesta per-
sona podrà ésser un nou donant de sang.

Pel fet de REBRE sang, la cosa tampoc és ben bé 
senzilla. 

Penseu que cadascú de nosaltres pot tenir diferents 
tipus de sang: A, B, O, AB; i factor positiu (+) ó bé 
negatiu (-).

És evident que la persona malalta o necessitada de 
sang haurà de tenir el mateix grup sanguini que el 
donant. 

Hi ha casos, que ja estudiareu en cursos posteriors, en 
els quals alguns grups són més compatibles que altres, 
per exemple el grup O. De tota manera, la sang sempre 
és necessària i el gest és igualment imprescindible per 
al grup A com per a qualsevol altre grup.

2.- Quants donants hi ha, aproximadament, a 
La Fuliola?

La xifra varia en cada donació, però anualment se 
superen les 100 donacions. Per tant, observant els 
habitants que té el vostre municipi, és un molt bon 
resultat.

3.- Per a quin hospital és la sang que recolliu?

La Sang, un cop recollida, va directament a la Seu 
Central del BST (Banc de Sang i Teixits), a Barcelona. 
Allí s’analitza amb molta cura, fent-li diverses proves 
i separant els seus components (plasma, concentrats 
d’hematies, plaquetes).

Segons les necessitats, d’arreu de Catalunya, els cen-
tres de salut (majoritàriament hospitals) fan les seves 
comandes i reben, en molt poc temps, la sang que 
els fa falta per fer: transfusions, transplantaments, 
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accidents greus, cirurgies, tractaments contra el càn-
cer, etc.

Val a dir que l’Hospital Arnau de Vilanova és l’únic 
encarregat, de tot Catalunya, en valorar la qualitat 
de la sang. 

Per tant, el BST de l’Arnau rep periòdicament un 
seguit de bosses que permetran verificar la qualitat 
en els processos realitzats pels responsables del Banc 
de Sang.

4.- Què feu quan no ve ningú a donar sang?

Actualment, podem donar gràcies a la gent, ja que 
sempre ve algú a donar-ne.

Qui ve a les extraccions sap que “el fet de donar 
sang” és un gest altruista i voluntari molt necessari 
per salvar vides.

L’important, a nivell de la nostra comarca, és saber-lo 
transmetre -com més sovint millor-; ja sigui a través de 
campanyes publicitàries o bé d’altres mitjans.

5.- Acostuma a haver-hi molts donants en els 
diferents pobles?

L’Urgell en conjunt és una de les comarques amb més 
donacions de Catalunya. 

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) recomana 
que cal situar-se entre el 40 – 45‰ per poder arribar 
a l’autoabastiment.

Catalunya - de manera global- està dins d’aquest nivell. 
Però perquè feu números, a “La Fuliola” -enguany-, 
heu superat el 105,26‰.

6.- Quantes persones treballeu en aquesta tasca 
a la Comarca?

Unes 20 persones. Cada municipi té diversos repre-
sentants, els quals es troben en assemblees mensuals 
d’Associació, per tal de conversar i programar diferents 
activitats, tot comentant les ja realitzades.

L’objectiu principal és fomentar i fidelitzar la donació 
de sang.

7.- A l’associació de La Fuliola, quantes persones 
sou? Quins són els seus noms?

Som 3. La Rosario, la Lorena i la Ma. Dolors.

8.- En quin poble de la nostra comarca es recull 
més sang? 

Varia força, depenent de l’any.

Aquest darrer 2009, que és el període del qual tenim 
dades estadístiques, Castellserà va ser el municipi 
amb més augment (en tant per mil), de la comarca. Si 
analitzem el nombre de bosses, és evident que Tàrrega 
supera a la resta; perquè té major població.

9.- Tota la sang és igual i serveix per a tothom?

Sí. No hi ha diferències entre ètnies.

Si les persones són del mateix grup sanguini (o de 
grups compatibles), encara que siguin de zones o 
països diferents, poden donar i rebre sang.

10.- Com es fa per treure sang de la gent?

Els responsables del BST duen l’equipament necessari 
per realitzar el procés de donació.

Amb una petita punxada, la sang va cap a les bosses 
(d’uns 450ml.) per ésser emmagatzemada en neve-
res; degudament codificada (grup sanguini, codi de 
barres -amb dades anònimes del donant-, data de 
l’extracció, etc.).

En acabar, el donant s’incorpora i les infermeres aca-
ben de canalitzar la informació personal del donant, a 
través de documents i formularis, registrats pel BST.

11.- Quants litres de sang pot donar una per-
sona?

Els homes poden donar 4 cops a l’any i les dones 3.

Si es troben bé de salut poden seguir-ho fent, des dels 
18 fins als 65 anys d’edat.

Per tant, un home que vagi a donar les 4 vegades 
haurà aportat 1,8 litres. Igualment, a l’any, una dona 
n’aportaria 1,350.

[Entrevista]
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També cal que tenir en compte que una sola donació 
serveix per a 3 persones. Així, si donem 4 vegades 
haurem ajudat 12 persones a l’any.

12.- Si una persona porta un tatuatge, pot donar 
sang?

Sí. L’important és que ho hagi fet prenent les correctes 
mesures sanitàries. Penseu que, en l’extracció habitual, 
una part de la sang servirà per controlar si aquesta 
persona està vertaderament sana i en perfecte estat 
de salut.

13.- Porta molta feina organitzar un dia de do-
nació de sang? 

Sí. No només per a l’Associació i els seus representants. 
Penseu que s’han de coordinar totes les extraccions 
de la província, en relació a les necessitats actuals. Des 
de la Seu central del BST, segons els nivells de reserves 
emmagatzemades, es fan més o menys sortides, per 
tot Catalunya.

El BST de Lleida planificarà posteriorment les dates i 
sortides (unitats mòbils), arreu del territori lleidatà.

16.- On es guarda la sang que recolliu?

En un primer moment es posa a les neveres portàtils. 
Posteriorment, passarà a les dependències del BST i 
també es guardarà en uns frigorífics.

Un cop separats, els components sanguinis necessiten 
estar a temperatures diferents, per durar al màxim.

17.- Teniu màquines per treure sang?

Sí. Però són unes màquines que s’utilitzen per separar 
els components sanguinis, directament del donant: 
afèresi - plasmafèresi.

En elles hi ha un sistema de centrífugues que s’en-
carrega de posar el plasma, els glòbuls vermells i les 
plaquetes, en bosses diferents.

18.- Quina quantitat de sang es recull aproxima-
dament en un dia?

Varia molt, depenent de les necessitats.

Si voleu saber com estan els nivells de sang, a Catalu-
nya, podeu visitar: www.donarsang.cat

19.- Dura tot el dia la donació de sang?

Als municipis petits duren unes 4 ó 5 hores (pot va-
riar).

En canvi, hi ha ciutats on poden fer-se Maratons de 
10 hores (de 10h. a 22h.).

20.- On es pot donar sang?

Es pot donar sang als centres mòbils, destinats a vi-
sitar diverses poblacions de la província, com també 
als centres fixos. El més proper és l’Hospital Arnau de 
Vilanova.

21.- A quants pobles de la Comarca aneu a fer 
extraccions de sang?

Penseu que anem a tots els municipis amb una di-
mensió considerable (de 1.000 habitants ó més), per 
tal d’aprofitar el desplegament d’infermeres, metges, 
transportistes, etc., dedicats únicament a l’extracció.

A l’Urgell, tenim representació i extraccions de sang 
a: Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Caste-
llserà, La Fuliola, Tàrrega, Tornabous, St. Martí de Riu 
Corb.

Hi ha pocs municipis on encara no tenim representació, 
però en els quals també es fan extraccions: Guimerà, 
Maldà i Verdú.

22.- És cert que La Fuliola és el principal donant 
de la província de Lleida?

[Entrevista]

14.- Quants anys fa que hi ha donacions de sang 
al nostre poble?

Molts. Exactament no puc donar-vos una xifra, però 
ho preguntarem a la gent més veterana de l’Associa-
ció i us farem arribar la resposta. Podria ser entre 45 
o 50 anys.

15.- Qui pot donar sang?

Les persones que tinguin més de 18 anys, pesin 50kgs. 
o més, i no estiguin embarassades. A part, hauran de 
respondre algunes qüestions i atendre preguntes del 
metge o metgessa, sobre la seva salut.
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En nombre de bosses, no. El cert és que La Fuliola és 
un dels municipis amb més donacions (en tant per mil) 
de la província de Lleida, i de Catalunya.

23.- Cada vegada són els mateixos donats?

No. Tenim gent que és molt fidel i gent que ve i dóna 
per primera vegada, rellevant a aquells que per edat 
o altres circumstàncies no poden fer-ho.

Tothom és necessari. Donar sang salva vides, per això 
cal anar-ne donant periòdicament, perquè no es ge-
nerin moments de mancança.

24.- A cada persona, quanta sang se li pot treure 
en una extracció?

450ml. Ha de ser exactament aquesta quantitat, ja 
que el BST és molt estricte, en el moment d’acceptar 
les bosses. Si la bossa no arriba o sobrepassa dita 
quantitat (aprox.), un sistema automatitzat rebutja la 
bossa, per qüestions de la recol·lecció i separació dels 
components.

25.- D’una extracció a una altra (en una mateixa 
persona), quant temps s’ha de passar?

En els homes 3 mesos i en les dones 4.

La sang es recupera més aviat, però sempre és millor 
donar un temps de marge.

En el cas de l’afèresi, en només 2 setmanes ja podem 
tornar a donar sang ó plasma.

26.- Quanta sang tenim en el nostre cos?

Aproximadament 5 litres. Però és obvi que segons 
el pes i l’edat variarà força. D’aquests 5 litres, 3 són 
de plasma (aigua i proteïnes: anticossos, factors de 
coagulació i albúmina).

27.- Quin procés segueix la sang des que arriba a 
l’hospital fins que es transfereix a un pacient?

La sang, un cop analitzada, separada per components i 
envasada novament, s’emmagatzema als frigorífics.

Ja hem dit que cada component necessita una tempe-
ratura diferent i cal saber també que tots ells tenen una 
caducitat diferent, que variarà: d’un mes 4 ó 5 anys.

Quan un pacient necessita qualsevol d’aquests com-
ponents, se li subministra -en la dosi necessària- di-
rectament de les bosses produïdes al BST; que estan 
en estoc.

Penseu que per realitzar una cirurgia de cor infantil 
necessitarem: 6 unitats de plasma, 6 concentrats 
d’hematies i 1 concentrat de plaquetes.

Els alumnes i les alumnes de Cicle Mitjà els donem 
les gràcies per la seva paciència i la seva col·laboració 
en el nostre projecte de relació amb les institucions i 
associacions del nostre poble.

En la pàgina web de la nostra escola i en la nostra 
revista de fi de curs publicarem la informació que 
vostès ens han facilitat. 

Gràcies por tot.         

Alumnes de Cicle Mitjà de l’Escola Guillem Isarn 
de La Fuliola

[Entrevista]
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Al Pla, seguim augmentant 
les  donacions
Associació de Donants de Sang del Pla d’Urgell

Enguany, des de l’Associació de 
Donants de Sang del Pla d’Urgell 
hem realitzat infinitat d’activitats 
diverses, a més de les donacions i 
maratons habituals.

Fins i tot ens hem atrevit amb les 
falques radiofòniques, per tal de 
publicitar els dies d’extraccions... 
i així atraure a més donants po-
tencials.

També vàrem visitar un dels Insti-
tuts de Mollerussa (“La Serra”), al 
qual obtinguérem 40 donacions i 

lidari, com també a totes aquelles 
persones iniciades en la donació 
de sang... que comencen a aportar 
“vida” a qui més ho necessita!

Gràcies i enhorabona a totes i 
tots.

50 oferiments. Penseu que 20 per-
sones donaven sang per primera 
vegada... Tot un èxit!

Des d’aquestes línies engresquem 
a la gent que dona habitualment 
perquè continuï amb el seu gest so-
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2010 un any de reconeixements
Associacion de Donants de Sang dera Val d’Aran

de Vielha. Amb el lema “Camina 
dissabte, dóna sang dilluns” 
es va fer una festa per promocionar 
la donació voluntària de sang en-
tre la població i sobretot entre els 
joves, que va comportar no només 
un augment de donacions el dilluns 
següent, sinó que va haver-hi una 
quarantena de donants que es van 
estrenar.

D’alta banda, els “Prèmis 17 
de junh”, convocats pel Conselh 
Generau d’Aran, estan destinats 
a reconèixer el treball cultural, de 
promoció econòmica, esportiva 
i d’acció social portada a terme 
per persones, equips de treball o 
entitats relacionades amb la Vall 
d’Aran. Més de 500 persones han 
emès el seu vot via “online” o de 
forma presencial mitjançant urnes 
a la Vall.

Cada premi és representat per una 
figura de bronze de Blancaflor, 
protagonista de la llegenda de 
la Maladeta, símbol de valentia, 
coratge i honestedat.

L’Associacion de Donants de 
Sang dera Val d’Aran ha estat 
destacada per la seva activitat so-
lidària i de conscienciació, en tot 
portar a terme diverses campanyes 
de donació de sang.

I tot això fa que els membres de 
l’Associació manifestin el seu agra-
ïment als donants aranesos que, 
amb la seva implicació altruista, 
han aconseguit que les tres jor-28

L’any 2010 ha estat un any impor-

tant per a la donació de sang. La 

celebració del Dia Mundial del 
Donant a Barcelona, el 14 de 

juny, va ser un acte de reconeixe-

ment al donant que a la Vall d’Aran 

es va veure reforçat només tres 

dies després amb el lliurament a 
l’Associacion de Donants de Sang 
dera Val d’Aran del “Prèmi 17 
de junh”.

Previ a tot això, els donants arane-
sos es van trobar per fer una “Ca-
minada per la sang” pels carrers 
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nades anuals de donació a la Vall 
siguin dies de trobada que han con-
vertit la donació en un costum.

2010, un an de 
reconeishements
Er an 2010 ha estat un an important 
entara donacion de sang. Era 
celebracion deth Dia Mondiau 
deth Donant en Barcelona, 
eth 14 de junh, siguec un acte de 
reconeishença ath donant qu’ena 
Val d’Aran se vedec refortilhat 
sonque tres dies dempús damb 
eth liurament ara Associacion de 
Donants de Sang dera Val d’Aran 
deth “Prèmi 17 de junh”.

Prealable a tot açò, es donants 
aranesi se trobèren entà hèr ua 
“Caminada pera sang” pes carrèrs 
de Vielha. Damb eth lèma “Camina 
dissabte, da sang deluns” se hec ua 
hèsta entà promòir era donacion 
volontària de sang entre era 
poblacion e sustot entre es joeni, 

que comportèc non solaments 
un aument de donacions eth 
deluns següent, mès que i auec 
ua quarantau de donants que 
s’estreèren.

D’auta banda, es “Prèmis 17 de 
junh”, convocadi peth Conselh 
Generau d’Aran, son destinadi a 
arreconéisher eth trabalh culturau, 
de promocion economica, esportiua 
e d’accion sociau amiada a tèrme 
per persones, equipes de trabalh 

o entitats restacades damb era Val 
d’Aran. Mès de 500 persones an 
emetut eth sòn vòt via “online” 
o de forma presenciau mejançant 
urnes ena Val.

Cada prèmi ei representat per ua 
figura de bronze de Blancaflor, 
protagonista dera legenda dera 
Maladeta, simbèu de coratge, 
coratge e aunestetat.

Era Associacion de Donants 
de Sang dera Val d’Aran a 
estat destacada pera sua activitat 
solidària e de conscienciacion, 
eth tot amiar a tèrme diuèrses 
campanhes de donacion de 
sang.

E tot açò hè qu’es membres de 
l’Associacion manifèsten eth sòn 
arregraïment as donants aranesi 
que, damb era sua implicacion 
altruïsta, an artenhut qu’es tres 
jornades annaus de donacion 
ena Val siguen dies d’amassada 
qu’an convertit era donacion en 
ua costum.

2010 un any de reconeixements
Associacion de Donants de Sang dera Val d’Aran

aconseguir la extraordinaria xifra 
de 241 donacions. D’aquestes 
donacions 59 eren persones que 
van fer-ho per primera vegada. La 
Marató va ser un èxit gràcies a la 
col·laboració d’entitats i empreses 
que van participar en les múltiples 
activitats que es van fer, actuacions 
del Mag Sirius, sorteig de produc-
tes, berenar popular, degustació de 
cuina étnica per part de l’associació 
musulmana de la Noguera, el con-

cert de Laia Garra i les Ballarines 
Flowers. Moltes gràcies a tots!!

Hola a tots, la nostra associació de 
donants sang de La Noguera, té di-
ferents punts habituals de donació 
de sang, com són Os de Balaguer, 
Artesa de Segre i Balaguer. Volem 
agrair a tots els nostres donants la 
seva col·laboració desinteressada i 
la seva generositat envers les perso-
nes que pateixen i necessiten sang. 
Agraim a tots l’alta participació en 
l’ultima Marató feta a Balaguer el 
dissabte 30 d’abril en que es van 
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El passat 2010, la capital de les 
comarques de Lleida va realitzar 
diversos actes per tal de comme-
morar la celebració del “Dia Mun-
dial del Donant de Sang”, essent 
Catalunya l’aparador mundial de 
referència, pel que fa a les donaci-
ons de sang.

Amb el lema “Nova Sang per al 
Món”, celebràrem que les ca-
talanes i els catalans tenim una 
bona xarxa per a la movilització 
ciutadana, com també els mitjans 
necessaris per esdevenir pioners 
al món, en relació a la promoció 
d’extraccions de sang.

Inauguràrem la revista que teniu 
entre mans “Donem Sang”, a la 
seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
amb la presència del president de la 

El Segrià té Sang! Gràcies 
a  totes i tots vosaltres
Associació de Donants de Sang del Segrià

[Associacions]
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Federació Catalana de Donants de 
Sang, el delegat dels Serveis Terri-
torials de Salut i altres membres del 
departament, diversos regidors de 
l’Ajuntament de Lleida, represen-
tants de la Diputació de Lleida, com 
també els presidents i delegats de 
totes les Associacions de Donants 
de Sang de les comarques de 
Lleida. En acabar, els Castellers de 
Lleida ens oferiren una exhibició del 
seu esforç, amb l’aixecament d’un 
castell, a les portes de l’IEI.

Seguint amb les maratons i ex-
traccions diàries, a finals d’any 
inauguràrem el 3r Monument als 
Donants de Sang de les comarques 
de Lleida, amb el nom: “Braços 
Solidaris”. Dita obra d’art, a 
càrrec de Rodenas Esculturas, fou 
instal·lada als jardins de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova.

L’Associació a la II Jornada de la  Xarxa 
Associativa de l’Alta Ribagorça
Associació de Donants de Sang de l’Alta Ribagorça

El passat mes de setembre, l’Associació de Donants de 
Sang de l’Alta Ribagorça va participar a la II Jornada de 
la Xarxa Associativa de l’Alta Ribagorça, que reuneix 
totes les associacions actives d’aquest territori, amb 
l’objectiu d’afavorir el coneixement de les diferents 
actuacions socials i esportives d’aquesta comarca.

La jornada va comptar amb la participació d’una tren-
tena d’associacions i amb diversos tallers d’exhibició 
d’algunes de les activitats que s’hi organitzen.

L’Associació de Donants de Sang de l’Alta Ribagorça 
va col·laborar a la jornada posant un estand, amb 
informació de les campanyes de donació de sang i 
d’òrgans, promogudes per la nostra associació. 

També es va repartir, entre els visitants, material pu-
blicitari divers com globus, caramels, pins, bolígrafs, 
quaderns de dibuix, etc.
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El passat 2010 va ser un any de moltes activitats 
arreu de Catalunya, però també a la nostra comarca. 
L’Associació de Donants de Sang de l’Urgell, amb les 
Maratons de Tàrrega, Agramunt i Bellpuig, ha estat 
una de les comarques amb el nombre de donacions 
més alt, gràcies a la voluntat de totes i tots vosaltres... 
que ho feu possible, dia a dia!

És difícil resumir, amb unes poques línies, la molta feina 
feta durant l’any. Per començar, podríem parlar de la 
Mostra d’Entitats a Tàrrega i l’enrenou que causà el 
nostre estand. També cal recordar la visita que férem 
al nou Banc de Sang i Teixits, ubicat al districte 22@ 
de Barcelona; essent un dels edificis més ecològics i 
sostenibles de Catalunya.

Continuant amb la feina feta, vo-
lem felicitar a la nostra vicepresi-
denta, Sra. Angeleta Orpella, per 
l’assoliment d’un dels Premis Sant 
Pau 2010, en homenatge als texts 
i històries de voluntariat viscudes, 
amb molt d’amor i altruisme.

A l’Urgell cada dia més solidaris!
Associació de Donants de Sang de l’Urgell

Marató a Tàrrega

Tampoc podem oblidar la inauguració del 2n Monu-
ment als Donants de Sang de les comarques de Lleida, 
ubicat a “La Fuliola”, amb la promoció i gran dedicació 
de les tres representants del municipi (Rosario, Lorena, 
Ma. Dolors) i els seus familiars i amics, que feren de la 
festa una mostra de germanor i cordialitat.

També a l’escola Guillem Isarn, de “La Fuliola”, respon-
guérem a les preguntes dels alumnes de primària, a 
través d’exemples pràctics i una projecció audiovisual. 
Des de la revista “Donem Sang” volem felicitar al CEIP 
per la seva implicació i la pedagogia demostrada, a 
l’hora de realitzar iniciatives d’aquest tipus, conscien-
ciejant als alumnes des de ben petits i fent-los partícips 
de l’associacionisme del seu municipi.

Visita al BST

Mostra d’Entitats de Tàrrega
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Monument al Donant de Sang a la Fuliola

Visita a l’escola Guillem Isarn, de la Fuliola

Per últim, assabentar-vos de la darrera Assemblea Ge-
neral d’Associació, celebrada a la Biblioteca Municipal 
d’Anglesola. 

A part dels punts habituals a tractar, hi havia dues 
qüestions força rellevants: canvi d’Estatuts (amb nova 
Seu Social) i renovació de la Junta Directiva.

Volem fer-vos-en partícips, comentant també que 
l’Excm. Ajuntament d’Anglesola ens ha cedit l’espai 
del Centre de Joves – Biblioteca Municipal (C. Horts, 

núm. 1) per tal de celebrar-hi les reunions periòdiques 
de representants, com també les assemblees anuals.

A més, la Junta Directiva ha quedat modificada per 
unanimitat, amb l’elecció dels membres següents: 
Anna Moheda i Díaz (Belianes) – Tresorera, Josefina 
Esteve i Granje (Agramunt) – Secretària, Angeleta 
Orpella i Grà (Anglesola) – Vicepresidenta, Albert Torra 
Cabello - President (Bellpuig).

Encarem aquest 2011 amb molts canvis, fins i tot de 
mentalitat, sabent que els temps actuals són més difí-
cils que fa uns anys enrere, quan la situació financera 
era força millor.

De retruc, les donacions de sang (2010) han baixat 
molt a tot Catalunya. Aquesta és una mala notícia 
que cal esmentar, per prendre’n consciència i actuar 
aviat. Les causes són múltiples, però entre les més 
importants se’n destaca “la crisi” amb el seu efecte 
anul·lant i paralitzador.

Des de l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell, 
volem fer una crida i enviar un missatge d’esperança 
a tota aquella gent que ha perdut la feina; que pateix 
problemes econòmics diversos, que no pot arribar a 
fi de mes; entre moltes altres circumstàncies, encorat-
jant-los a seguir donant sang.

Penseu que aquests gests, altruistes, generosos i 
solidaris, són els que ens fan ésser grans persones; 
posseïm més o menys riquesa, de tipus material.

Tots tenim dret a la vida. Rics, pobres... treballadors, atu-
rats... simpàtics, eixuts... Per tant, hem d’apercebre’ns 
del nostre deure ciutadà: ajudar i donar un xic d’allò 
que, en certa mesura, podem aportar als demés.

Felicitats i gràcies a tots i totes, pel compromís ad-
quirit.

Vindreu a la propera? Us esperem!

[Associacions]
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La donació de sang és un acte solidari del qual cada 
dia se’n beneficien centenars de persones. Catalunya 
té consolidat un model basat en el compromís de la 
ciutadania, que compta amb el suport i el dinamisme 
de les associacions, sent un referent nacional i inter-
nacional.

L’any anterior, Catalunya va estar al rovell de l’ou, 
doncs Barcelona capitanejà els actes de celebració del 
Dia Mundial del Donant 2010. 

L’Associació de Donants de Sang de la Segarra està 
constituïda amb l’objectiu de fer difusió, promocionar 
i estimular la participació de la comunitat en les cam-
panyes de donació de sang. 

A la Segarra... “Amb una 
 vegada no n’hi ha prou!”
Associació de Donants de Sang de la Segarra

La tasca de tots els voluntaris s’ha vist reconeguda 
amb l’alt manteniment del nombre de donacions, a 
les principals poblacions de la Segarra. 

Així, a Guissona s’ha continuat amb un promig d’un 
centenar de donacions per campanya, i a Cervera un 
promig de 130 donacions per campanya, exceptuant 
les maratons realitzades durant l’any, on se n’ha acon-
seguit més de 200 a Cervera i unes 120 donacions a 
Guissona.  

També hem vetllat per la comoditat i la participació a 
les campanyes, ampliant l’horari a Cervera, on s’han 
doblat les hores de 4 a 8 (repartides en dos dies cada 
campanya) i a Guissona, augmentant enguany mitja 
hora més per campanya. Fent més accessible l’acte de 
donar sang a qualsevol ciutadà que vulgui fer-lo!
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La donació vista pels infants

[Participa]

Dibuixos realitzats durant les Maratons celebrades a l’Urgell
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