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Mercè Humedas Parés

Graduada en Arts i Oficis en l’especiali-
tat de pintura, a l’Escola de Belles Arts 
de Lleida, començà a dibuixar des de 
molt petita al taller de pintura de la 
seva mare Montse Parés.

Produeix principalment obres a l’acrílic 
i l’oli de tendència realista. Tria temes 
d’interior en que les imatges de vida 
quotidiana adquireixen transcendència 
i intimitat.

www.mercehumedaspares.com

El potencial de les associacions 
de Donants de Sang

Arreu de Catalunya, la nostra xarxa s’organitza a través de les As-
sociacions de Donants de Sang, repartides per totes les comarques. 
Aquesta és la part més voluntària del procés de donació de sang, 
ja que en la promoció i captació de sang també intervenen altres 
organitzacions i entitats socials. 

El conjunt d’Associacions tenim com a referència la Federació Cata-
lana de Donants de Sang, la qual s’encarrega d’organitzar i impulsar 
accions, en favor de la donació, que coordinin i afavoreixin una 
bona connexió entre Associacions, com també entre institucions 
-públiques o privades-, facilitant així la nostra tasca altruista. 

A més, comptem amb l’empresa pública BST (Banc de Sang i Tei-
xits) que s’encarrega de donar el servei logístic integral, de primera 
magnitud, a tots els hospitals de Catalunya, i el suport del Depar-
tament de Salut. 

És important saber que tenim un únic BST, el qual coordina i elabora 
la planificació estratègica a seguir, en matèria de donació de sang; 
sempre en permanent acord i simbiosi amb la Federació i cadascuna 
de les diferents Associacions de Donants de Sang. 

Finalment, aquesta xarxa s’acaba de completar amb les instituci-
ons públiques (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions...) 
que s’impliquen -en la mesura de les seves possibilitats- amb les 
Associacions dels seus territoris, com també amb l’ajut d’empreses 
i/o entitats privades que desinteressadament aporten recursos i 
potencial humà, per facilitar l’assoliment dels nostres objectius: 
formar i informar a la població, captar donants i potenciar la figura 
del donant de sang com un exemple de comportament cívic.

En definitiva, la clau del voluntariat, l’altruisme –la seva enorme 
importància–, és quelcom que ens permet assolir donacions de 
sang. Sense la confiança d’algú proper, d’algú que ens dóna la mà, 
que ens mima, seria molt més difícil poder arribar al cor de la gent. 
Aquest valor afegit, aquest gest desinteressat vers altri, és el que 
des de les Associacions de Donants de Sang intentem fer créixer i 
estendre, dia a dia.

Donar sang és un privilegi. Vens amb nosaltres?
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[Salutacions]

donar sang anem una mica justets: 
ens convindria que unes quantes 
persones més s’animessin i fessin 
el pas de convertir-se en donants. 
Fer-ho no requereix cap esforç ni 
cap condició especial. Com gairebé 
tot en la vida, només cal tenir-ne 
ganes.

El transcurs de la vida ens dóna mo-
ments absolutament meravellosos i 
d’altres més complicats. La fatalitat 
d’un accident o d’una malaltia greu 
la tenim tots present. De segur 
que en el nostre cercle més proper 
hem patit aquesta experiència i, en 
molts casos, una de les frases que 
més sentim a dir és la que cal donar 
sang. És en aquest moment que 
surt de dins el millor de nosaltres, 
i ens atansem de pressa i corrents a 
l’hospital que ens han indicat. És en 
aquesta circumstància quan som 
conscients que, només amb una 
petita punxada a la vena, omplin 
una bossa de sang que arribarà a 
algú que la necessita tant o més 
que l’aigua o l’aire.

Però com diu la dita, més val evitar 
que curar. I en aquest sentit, la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang és qui divulga i fomenta el 
missatge de conscienciació ètica 
i responsable, per tal d’assolir el 

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

 revista [Donem sang]

màxim de donacions possibles i 
evitar els patiments de la manca de 
sang. Els metges fan l’impossible 
per curar-nos, però hem de procu-
rar donar-los allò que necessiten i 
que tots tenim.

La tasca que feu les associacions de 
donants de sang de Lleida és molt 
lloable, digna d’admirar i mereix 
tot el meu reconeixement i suport. 
Aquesta publicació és una mostra 
fefaent del vostre dinamisme i del 
compromís cívic que paleseu. El 
reguitzell d’actes i esdeveniments 
que organitzeu durant l’any és 
força útil per arribar a aquells seg-
ments de la població que encara 
no estan prou conscienciats amb 
el fet de donar sang. Els resultats 
són ben positius i n’heu d’estar ben 
orgullosos.

Les meves darreres paraules són 
per desitjar-vos que la celebració 
del Dia Mundial del Donant de 
Sang sigui tot un èxit. De fet, estic 
convençut que així serà. N’hi ha 
prou amb veure l’entusiasme i l’em-
penta que teniu. En tot cas, només 
em resta felicitar les persones que 
formeu part de les associacions de 
donants de sang i a tots els donants 
de Lleida pel vostre compromís ciu-
tadà i cívic i pel gran cor que teniu.

Cada dia calen un miler de 
donacions per atendre totes 

les persones que necessiten sang 
a Catalunya. La vida d’un miler 
de conciutadans nostres depèn 
de l’altruisme i la generositat dels 
donants de sang, del gest que fan 
uns herois anònims.

La solidaritat de la societat catalana 
és ben evident i no ens costaria 
trobar-ne molts exemples, que tots 
tenim al cap. Però quan parlem de 

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat 
de Catalunya
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Les activitats i accions orientades a la sensibilització de la socie-

tat en aspectes socials o de salut pública són la millor manera 

de contribuir al benestar general. Una vegada més, la Diputació 

de Lleida col·labora amb la revista [Donem sang], iniciativa que 

parteix de les diverses associacions de donants de sang de les 

comarques de Lleida, amb l’objectiu d’informar sobre tots els as-

pectes relacionats amb la donació de sang al nostre territori i de 

sensibilitzar una societat que se situa al capdavant de les donacions 

del nostre país.

La feina i la il·lusió de les persones que hi ha darrere d’aquest pro-

jecte, a banda de l’aportació intrínseca al benestar de la comunitat, 

són un magnífic exemple de responsabilitat i un estímul alliçonador 

per a tots nosaltres i per a les institucions que col·laborem en una 

proposta social que beneficia tota la població.

Cal aprofundir en aquesta via solidària i altruista i, si pot ser, doblar 

l’esforç comú d’institucions, entitats i societat per afrontar amb 

èxit les necessitats i demandes de la població. La celebració del 

Dia Mundial del Donant de Sang 2016 a Lleida és, sens dubte, un 

valor afegit a les campanyes de donació de sang a les comarques 

de Ponent, un estímul per a responsables i col·laboradors i el reno-

vat compromís amb les persones i les demandes socials i de salut.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

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

Sabies que...

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

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

Què és la sang?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tenir més de 18 anys•	

pesar 50 quilos o més•	

si ets dona, no estar embarassada•	

És aconsellable: 

no estar en dejú, •	

consultar els nostres professionals si tens qualsevol dubte.•	

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

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

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

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

una altra i una altra més.

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

de sang cada dia.

www.bancsang.net
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Des del Banc de Sang i Teixits, volem saludar-vos i felicitar-vos 

per aquesta nova edició de la revista [Donem sang]. 

Aquest any, celebrem el Dia Mundial del Donant a la vostra capital, 

Lleida, com a símbol de la implicació que teniu totes les associacions 

de donants de les comarques lleidatanes. És un dia d’agraïment i 

reconeixement a tots els donants de sang i molt especialment als 

centenars de voluntaris i voluntàries, amics i col·laboradors de tot 

Catalunya, que cada any ens ajudeu a aconseguir les donacions de 

sang necessàries per poder atendre a tots els malalts als hospitals.

“La sang ens connecta a tots”, diu el lema del Dia Mundial del 

Donant d’enguany. És una connexió indispensable perquè ningú 

es quedi sense l’atenció sanitària que necessita; una connexió que 

ens fa a tots iguals i ens uneix en el més bàsic que tenim per poder 

tirar endavant. Una connexió íntima, desinteressada i anònima, 

que és vital per tantes i tantes persones cada dia.

Vivim en un món híper-connectat, i, sense anar més lluny, les 

xarxes socials del Banc de Sang i les de les associacions i la fe-

deració de donants ho evidencien cada dia. I és en aquest món 

híper-connectat i sovint virtual que esdevé més necessari que mai 

una acció tan física i real com la donació de sang. Cada dia hi ha 

1.000 persones que ho fan possible. I moltes milers més que ens 

ajudeu a aconseguir-ho.

Moltes gràcies per estar sempre connectats amb la donació de 

sang.

Enric Argelagués
Director gerent
Banc de Sang i Teixits

[Salutacions]
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Una sang que pot tornar a 
donar vida
El cordó umbilical i la sang que conté 
fins ara no s’utilitzaven amb finalitats 
terapèutiques, però aquesta sang 
conté elements capaços de generar 
cèl·lules sanguínies en quantitats ade-
quades. Pot ser, per tant, utilitzada 
per a trasplantament, de la mateixa 
manera i en les mateixes indicacions 
que la medul·la òssia.

La recollida de sang de cordó umbilical, 
després del naixement i de la secció del 
cordó, no suposa cap risc ni per a la 
mare ni per al fill.

El trasplantament de sang de cordó 
umbilical, com el de medul·la òssia, 
pot contribuir a la curació de nens, i 
també d’adults, que pateixen greus 
malalties de la sang que comprometen 
la seva vida.

Els bancs de sang de cordó umbilical 
s’encarreguen de garantir la conserva-
ció adequada i la tipificació de la sang 
de cordó umbilical, per tal que pugui 
ser utilitzada en les millors condicions.

Els centres de trasplantament autorit-
zats són responsables de les indicacions 
i del procediment de trasplantament, 
en col·laboració amb els bancs de sang 
de cordó umbilical.

El Programa CONCORDIA

CONCORDIA és un programa coope-
ratiu interterritorial per a la donació 
de sang de cordó umbilical, que va 
crear el Banc de Sang i Teixits per tal 
que les gestants de territoris geogrà-
fics sense banc propi poguessin fer 

El cordó umbilical salva vides
La sang del cordó umbilical ofereix noves esperances per curar 

la leucèmia i altres tipus de càncer

donació. D’aquesta manera, totes les 
donacions de sang de cordó de Balears, 
Aragó, Navarra, Extremadura i Cantà-
bria, i recentment també del Principat 
d’Andorra, s’envien al banc de cordó 
del Banc de Sang i Teixits a Barcelona. 
Aquest s’ocupa del processament, 
l’emmagatzematge, la validació de 
les unitats, l’enviament de dades a 
registres nacionals i internacionals i la 
distribució per a trasplantament.

Per ser donant de sang de 
cordó umbilical, què cal fer?
1. Comprovar que la mare és major 

d’edat en el moment del part.

2. Comprovar que no hi ha antece-
dents familiars de malalties poten-
cialment transmissibles.

3. Descartar, mitjançant una anàlisi 
de sang a la mare, la presència de 
malalties infeccioses potencialment 
transmissibles.

4. Comprovar que el nadó no ha 
patit cap malaltia important durant 
els primers mesos de vida. En cas 
afirmatiu, comunicar-ho al banc de 
sang de cordó.

5. Identificar l’origen geogràfic de la 
mare.

6. Recollir l’historial dels viatges realit-
zats per la mare.

7. Omplir i signar el consentiment 
adjunt després de rebre tota la 
informació desitjada.

Què farem?
La sang de cordó serà utilitzada per 
a qualsevol malalt que la necessiti, 
d’acord amb les indicacions mèdiques 
i el grau de compatibilitat i adequació 
dels requeriments cel·lulars.

No hi haurà cap discriminació per 
motius de raça, nacionalitat, religió o 
situació econòmica.

La donació serà altruista i anònima.

La sang de cordó podrà ser utilitzada 
amb finalitats de recerca.

Sí que pot donar sang de 
cordó umbilical qualsevol 

mare
1. Si està sana i no té antecedents de 

malalties potencialment transmissi-
bles a través de la sang.

2. Si té la informació necessària i és 
conscient que la donació pot sig-
nificar la curació de malalties molt 
greus, sobretot en nens, i sap que 
no hi ha cap risc ni per al nadó ni 
per a la mare.

3.  Si té la voluntat de fer aquest acte 
altruista a canvi de la petita molèstia 
d’unes anàlisis addicionals.

No pot donar sang de cordó 
umbilical

1. Si és portadora del virus de la Immu-
nodeficiència Humana (VIH) o Virus 
de la SIDA o creu que podria ser-ho.

2. Si és portadora d’algun dels virus de 
l’hepatitis (B o C) o creu que podria 
ser-ho.

3. Si s’ha injectat drogues (heroïna, 
hormones per augmentar la mus-
culatura) algun cop a la seva vida, 
encara que hagi estat tan sols una 
vegada i fa molt de temps.

4. Si ha acceptat alguna vegada diners, 
drogues o un altre tipus de paga-
ment a canvi de mantenir relacions 
sexuals.

5. Si ha mantingut, en els darrers 4 me-
sos, relacions sexuals amb: diverses 
parelles, alguna persona portadora 
del virus de la SIDA (VIH), alguna 
persona que canvia freqüentment 
de parella, alguna persona que hagi 
pogut punxar-se drogues intraveno-
ses, alguna persona que exerceixi o 
hagi exercit la prostitució.

On pot realitzar la donació?
La llista actualitzada la pot trobar 
a www.bancsang.net o al telèfon      
93 557 35 00.8



La vida es pot enfocar de moltes 
maneres. Amb entusiasme, amb 

optimisme, amb escepticisme, 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, 
aquests alts i baixos, ens situen 
davant de tota mena de circums-
tàncies relacionades amb la feina, 
la família, la Salut.

Però sempre està a les nostres 
mans decidir quina actitud volem 
adoptar.

Hi ha, com a mínim, dues menes 
d’actituds. Una actitud individualis-
ta, tancada, de portes endins, en 
certa manera egoista, preocupada 

Marc Ibars i Badia

President de la Federació Catalana 
de Donants de Sang

Donem sang

només per nosaltres mateixos i pel 
que passa al nostre entorn més im-
mediat. I hi ha una actitud oberta, 
despresa, generosa, plural, orien-
tada a la societat; que pensa en 
els altres, basada en la solidaritat.

Totes les actituds són legítimes. 
Però l’opció individualista és incom-
pleta, insuficient. És una faceta que 
ningú pot eludir. L’àmbit personal 
i familiar ha de ser objecte de la 
nostra atenció i la nostra preocu-
pació. Però a aquesta dimensió ens 
cal afegir-hi sempre l’altra visió. 
La projecció cívica i ciutadana, 
la implicació vers la societat i els 
projectes col·lectius, el compromís 
desinteressat amb els altres.

La dimensió cívica, col·lectiva, soli-
dària, és la base de la convivència 
entre les persones. Compartir i 
repartir, participar, comprometre’s, 
treballar per objectius comuns.

I comprovar, sobretot, que la di-
mensió humana s’enalteix quan 
abandona els egoismes i se situa 
en aquest ple de participació i col-
laboració, en projectes 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 podrem 
rebre’n una part. 

La fam, la por, la pobresa, la manca 
d’habitatge, el dolor, la tristesa i 
la malaltia són realitats que ens 
interpel·len amb duresa.

No podem girar-hi l’esquena, no 
ens podem deixar endur pel pessi-
misme o la indiferència.

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

Per viure la vida hem de viure tam-
bé el compromís permanent de 
donar la màxima solidaritat com a 
penyora, per anar guanyant espais 
de qualitat de vida i de benestar 
per a tothom.

I per aquests i d’altres motius és tan 
exemplar, tan solidària, tan normal 
i més necessària que mai, l’acció de 
les vostres Associacions.

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang us admirem, us 
respectem i compartim les vostres 
esperances per un món cada dia 
millor i en el que, entre moltes 
altres coses, no hi manqui mai una 
sola gota de sang.

[Salutacions]
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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 conserva 1 any. 

•	 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- 11



[Notícies]

Sabeu que ”la sang ens connecta a tots?”

El tema del Dia Mundial del Donant de Sang d’aquest 
any és “La sang ens connecta a tots”.

Se centra en donar les gràcies als donants de sang i 
posar en relleu la dimensió de “compartir” i “co-
nectar-se” entre tots els donants de sang i pacients.

A més, s’ha adoptat el lema “Compartir la vida, 
donar sang”, per cridar l’atenció sobre el paper que 
tenen els sistemes de donació voluntària; per encorat-
jar la gent a tenir cura els uns dels altres i promoure 
la cohesió entre la comunitat.

La campanya té com a objectiu posar en relleu les 
històries vitals de persones que han estat sal-
vades gràcies a la donació de sang, per motivar als 
donants de sang regulars a seguir donant sang, i 
motivar també les persones en bon estat de salut 
que mai han donat sang perquè s’animin a fer-ho, 
sobretot als joves.

Cada any, el dia 14 de juny, els 
països de tot el món celebren el Dia 
Mundial del Donant de Sang.

L’esdeveniment serveix per agrair als donants de 
sang voluntaris no remunerats el seu “regal de vida”, 
de salvament a través de la sang, i l’augment de la 
consciència ciutadana de la necessitat de donar sang 
regularment; per garantir la qualitat, la seguretat i la 
disponibilitat de sang i productes sanguinis per als 
pacients que ho necessiten.

La transfusió de sang i productes sanguinis contribueix 
a salvar milions de vides cada any.

No obstant això, en molts països, la demanda supera 
l’oferta, i els serveis de captació de sang s’enfronten 
al repte d’aconseguir prou sang disponible, garantint 
al mateix temps la seva qualitat i seguretat.

Un subministrament adequat només pot garantir-se a 
través de donacions periòdiques, de donants de sang 
voluntaris no remunerats.

Avui dia, només 62 països s’apropen al 100% dels seus 
subministraments nacionals de sang a partir de dona-
cions de sang voluntàries i no remunerades, enfront 

dels 40 països que segueixen depenent de donants 
familiars i donants fins i tot remunerats.

L’objectiu del Dia Mundial del Donant 
de Sang 2016:

•	 Donar les gràcies als donants de sang pel seu regal 
que salva vides i posar en relleu el tema: “la sang 
ens connecta a tots”.

•	 Crear una major consciència pública de la necessitat 
de donar sang regularment, de forma no remune-
rada, i inspirar els que encara no han donat sang; 
en particular als joves en bon estat de salut.

•	 Promoure i posar en relleu la necessitat de compartir 
la vida i els nostres hàbits amb la donació de sang.

•	 Centrar l’atenció en què donar sang és un servei 
a la comunitat i és de vital importància la partici-
pació comunitària per assolir uns correctes nivells 
de subministrament de sang, segura i sostenible; 
convencent els ministeris de salut perquè mostrin el 
seu agraïment als donants voluntaris no remunerats 
regulars; i es comprometin amb l’autosuficiència en 
productes sanguinis, basats en el 100% de dona-
cions voluntàries i no remunerades.

Enguany, els Països Baixos són els amfitrions dels actes 
del Dia Mundial del Donant de Sang, el qual se celebra 
a Amsterdam.

A Catalunya, aquest 2016, des de la Federació Ca-
talana de Donants de Sang, hem organitzat l’acte 
central d’Homenatge als Donants de Sang a 
Lleida ciutat, a les instal·lacions del Teatre de La Llotja.
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[Notícies]

El Banc de Sang, de la mateixa 
manera que les associacions de 
donants de sang, s’esforça per fer 
arribar a la ciutadania la importàn-
cia de la donació. Un equip de pro-
fessionals treballa per sensibilitzar 
sobre la necessitat de donar sang 
a través de totes les vies possibles: 
cartells, fulletons, falques en emis-
sores de ràdio, formació en escoles 
i instituts, xarxes socials i un llarg 
etcètera.

Es tracta de tocar totes les tecles 
possibles per arribar al màxim de 
potencials donants i, com diu el 
lema del Dia Mundial del Donant 
de Sang d’enguany, posar de ma-
nifest que la sang ens connecta 
a tots.

En aquest sentit, el paper dels 
voluntaris de les associacions de 
donants és imprescindible. Gràcies 
als centenars de persones que en 
formen part, el Banc de Sang pot 
arribar a tots els pobles i ciutats 
de Catalunya. Avui en dia, en un 
món cada cop més tecnològic, és 
molt important el boca-orella, el 
somriure i el caliu d’una mà 
amiga que t’acompanya a 
entrar a un hospital o al bus 
de donació. 

El paper de les  
xarxes socials 

Sis de cada deu catalans accedei-
xen com a mínim dos cops al dia 
a Facebook. Sense adonar-nos-en, 
les xarxes socials han entrat a la 
vida de milers de ciutadans. Twitter 
i Instragram també s’han establert 

com a espais on la ciutadania 
comparteix experiències, emocions 
i inquietuds. 

El Banc de Sang ha de ser present 
allà on hi ha els donants i és evident 
que avui en dia els donants estan, 
també, a les xarxes. Per això, 
hem de fer arribar als nous 
espais virtuals el mateix 
boca-orella, somriure i caliu 
que transmetem en places i 
carrers del país. No es tracta de 
substituir una cosa per l’altra, sinó 
de fer-les complementàries.

Escriure un post a Facebook sobre 
l’experiència com a donant de sang 
o voluntari, animar algú a que 
doni sang a través d’una piulada o 

penjar una fotografia a Instagram 
amb l’equip que ens ha atès són 
altres maneres de comunicar la ne-
cessitat de donar sang i expressar 
el goig de donar-ne.  

Avui, els comptes del Banc de Sang 
a Facebook (facebook.com/donar-
sang), a Twitter i Instagram (@do-
narsang) sumen 30.000 seguidors. 
A aquests, s’han d’afegir els milers 
més amb què compten les pàgines 
de totes les associacions de do-
nants de Catalunya: una comunitat 
d’aliats que ens ajudarà a estendre 
la necessitat de donar sang.

Aurora Masip, Directora de Comunicació 
del Banc de Sang i Teixits

Oti Ragull, Coordinadora d’Associacions 
del Banc de Sang i Teixits

La comunicació, clau per 
promoure la donació de sang
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[Notícies]

El passat mes de març s’organitzà 
la Màster Class de Zumba® 
més multitudinària de Catalunya, 
al pavelló municipal del c. Francesc 
Cambó; de Sarrià de Ter.

L’Organització de l’acte, “Esdeveni-
ments Zumba® Girona”, col·laborà 
amb la Federació Catalana de 
Donants de Sang repartint 1.000 
polseres vermelles “Sóc Do-
nant de Sang” entre totes i tots els 
assistents.

Val a dir que aquesta iniciativa 
fou gestada per l’Associació de 
Donants de Sang de Girona 

1.000 polseres vermelles es mogueren a la 
màster class de zumba® més multitudinària!

i l’Associació de Donants de 
Sang de l’Urgell, per tal de fer 
visible la importància de donar sang 
entre els esportistes; persones que 
potencialment poden ser donants, 
perquè es troben bé de salut i duen 
una vida sana.

Durant més de 3 hores, Steve 
 Boedt i Jessica Expósito (mo-
nitors ZES™; Zumba® Education 
Specialist) transmeteren energia i 
passió per l’esport, acompanyats pel 
gran equip de professionals (ZIN™; 
Zumba® Instructor Network) de les 
comarques de Girona, que no dub-

taren en promoure la donació 
de sang entre els assistents.

En ocasions així, quan poden com-
binar-se factors com l’altruisme i 
l’activitat física, és important que 
les Associacions de Donants 
de Sang ens unim i animem a la 
gent a solidaritzar-se amb nosaltres; 
ja que, algun dia, tots estem expo-
sats a necessitar sang -o bé derivats 
de la mateixa-.

Des de la @FCDSang volem do-
nar les gràcies a “Esdeveniments 
Zumba® Girona” i a tota la gent 
que va fer possible aquesta gran 
festa! - Us esperem al punt de 
donació més proper... per Salvar 
Vides junts!!
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Comparteix amb tothom el conte 
de “la geganta de la sang”

[Notícies]

Enguany, amb la col·laboració 
desinteressada de Ràdio Trinitat 
Vella (actualment RÀDIO TRINIJO-
VE), l’actriu Mercè Sampietro 
i l’actor Lluís Soler, hem volgut 
fer un pas més enllà i elaborar dos 
enregistraments en AUDIO, del 
Conte de la Geganta de la Sang.

Ràdio Trinitat Vella (Fundació 
Trinijove, de Barcelona) és tot un 
referent pel que fa a les ràdios 
taller, oferint oportunitats a joves i 
entitats per tal de que participin del 
seu espai radiofònic; fent progra-
mes propis, compartits o bé com 
a convidats. Actualment hi ha uns 
60 voluntari@s que realitzen els 
seus programes en directe, i molts 
altres participants de projectes ben 
diversos, que utilitzen la ràdio com 
a eina d’integració social.

Fa uns anys, des de la Federació 
Catalana de Donants de Sang, 
amb el suport de la Diputació de 
Lleida i l’impuls de l’Associació 
de Donants de Sang de l’Ur-
gell, creàrem la GEGANTA DE LA 
SANG; per tal d’homenatjar a totes 
les persones que, d’una o altra 
manera, fomenten i transmeten el 
nostre missatge, captant donants i 
voluntaris capaços de salvar vides.

Aquesta Geganta, anomenada 
Angeleta (de 3,25m d’alçada), 
des dels inicis ja comptà amb 
l’esforç i la implicació de persones 
d’arreu del territori català; doncs 
fou concebuda -en cartró pedra- al 
municipi de Navata (l’Alt Empordà, 
Girona), però realment la seva 
història vital transcorregué a An-
glesola (l’Urgell, Lleida).

Esperem que entreu a la pàgina 
web de la @FCDSang (www.
donantsdesang.cat) i a través 
dels vostres dispositius mòbils us 
descarregueu els contes (clicant a 
sobre de l’enllaç de “La Geganta 
de la Sang”) per passar-los als 
vostres contactes, a través de la 
xarxa; amics/gues, companys/es, 
familiars... (soundcloud.com). A Youtube (FCDSang) també hem 

penjat un petit vídeo, amb el conte 
i l’àudio, perquè pugueu llegir i 
escoltar el conte directament, o 
bé difondre’l a través de les vos-
tres xarxes socials: “Conte de la 
Geganta de la Sang - Mercè 
Sampietro”. 15



El passat mes d’octubre, diversos 
membres de la Federació Cata-
lana de Donants de Sang rea-
litzaren una visita oficial a Istanbul  
(Turquia), acompanyats d’un repre-
sentant del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, 
per tal de conèixer de primera mà 
la xarxa de donació de sang 
del govern turc i intercanviar 
impressions amb els responsables 
de les àrees d’hemovigilància i im-
plantació de polítiques de la sang, 
a nivell nacional.

Experiències, col·laboració i apre-
nentatge mutu, a través de vàries 
xerrades, col·loquis i conferències 

[Notícies]

Visita a la Xarxa de Donació de Sang Turca

realitzades a la seu de la delega-
ció regional d’Istanbul, foren les 
premisses d’ambdues delegacions 
per potenciar les particularitats de 
cada territori i establir nous llaços i 
vincles de comunicació i interacció.

A tall d’exemple, alguns dels 
camps destacats a tractar foren: 
activitats de captació per 
als Donants de Sang (Projecte 
de la UE sobre captació de futurs 
donants de sang, Target 25), acti-
vitats al reclutament de donants 
de sang (Gestió de la Percepció 
Pública, Dia dels Donants de 
Sang, Projectes, Protocols de 
Cooperació, Gestió de la Satis-
facció dels Donants), sistema 
d’Hemovigilància turc, organització 
de la Direcció General de Serveis de 
la Sang, activitats de comunicació 
públics; mitjans (campanyes, llocs 
web, xarxes socials), gestió de la 
qualitat, sistema de subministra-
ment de sang i estudis conjunts 

amb el Ministeri de Salut, visita a 
una Unitat Mòbil de Donació de 
Sang, entre altres.

En definitiva, aquest fou l’inici 
d’una relació institucional que ha 
de servir per retroalimentar 
ambdós territoris, tot forjant 
i consolidant uns nexes de col-
laboració i suport que facilitin 
la millora i l’excel·lència de les or-
ganitzacions que formem part dels 
respectius sistemes de promoció i 
captació de donants de sang.

Des d’aquestes línies volem agrair 
el tracte amable i cordial de la Dra. 
Tuna Ilbars, assistent tècnica de 
reclutament de donants de la Mitja 
Lluna Roja turca, la Dra. Nigar 
Ertugrul, coordinadora del pro-
jecte de reclutament de donants de 
la Mitja Lluna Roja turca, i del Dr. 
Levent Sagdur, director general 
dels serveis de la sang de la Mitja 
Lluna Roja turca.16



Des de les Associacions de Donants 
de Sang hem iniciat un nou camí 
vers l’apropament al col·lectiu més 
jove.

Hem creat un petit format de 
xerrada, el qual amb una hora 
(aproximadament) dóna una idea 
de totes les tasques que realitzem 
des de les Associacions de Donants 
als infants (de qualsevol edat) i als 
mestres, en especial dels nostres 
objectius locals, arreu dels muni-
cipis d’incidència on s’ubiquen les 
escoles que visitem.

Aquestes xerrades intenten com-
plementar la gran tasca de les APS 
(Aprenentatge i Servei) que orga-
nitza el Banc de Sang i Teixits, tot 
i que aquests programes són molt 
més específics (dirigits a l’alumnat 
que cursa l’ESO) i requereixen una 
destinació de recursos (humans i 
econòmics) més elevada.

Per tant, des de la part voluntària 
i associativa, podem fer molt amb 
unes poques hores de dedicació.

La intenció d’aquest projecte és 
apropar als infants la part cívica i 
altruista de la donació, sense massa 
tecnicismes, centrant-nos eminent-
ment en experiències  viscudes i 
anècdotes, tot fent es ment als molts 
projectes endegats pels voluntaris 
actius de les nostres contrades: 
Maratons de Donants, el Conte de 
la Geganta (en paper i projectant 
el vídeo/àudio), l’Aplicació Mòbil, 
la Revista [Donem sang], la Cursa 
dels Donants de Sang de Catalu-
nya, les participacions en actes so-
lidaris, les visites i agermanaments 
amb altres entitats, etc.

[Notícies]

Xerrades a les escoles

Enguany, per posar-vos alguns 
exemples, hem visitat escoles de 
molts municipis, com per exemple: 
Agramunt, Castellserà, Vielha, 
Mollerussa, La Fuliola, Tornabous, 
entre altres.

A més de la gran conscienciació 
que aconseguim entre l’alumnat 
i el professorat, aquest és un pas 
essencial per poder arribar direc-

tament als pares i mares, ja que 
no hi ha millor efectivitat -a l’hora 
de connectar amb la família- que 
la produïda per les inquietuds dels 
més petits; demanant i recordant 
als seus tutors la necessitat d’anar 
a donar sang.

En definitiva, sembrar per recollir, 
transmetent valors i humanitat.
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[Associacions]

Associació de Donants de la Noguera

249 participants a la 
Marató de donació de 
sang a Balaguer

Dues-centes quaranta-nou perso-
nes es van acostar a l’Ajuntament 
de Balaguer per donar sang durant 
la passada Marató. D’aquestes 249 
donacions, 214 es van  fer efec-
tives i la resta, 35 en total, varen 
ser oferiments de persones que 
en aquell moment no varen poder 
donar sang.

Volem ressaltar les 22 persones 
que no havien donat mai sang i es 
van iniciar en la donació, gràcies a 
aquesta Marató de Balaguer. 

Aquesta, i moltes altres campa-
nyes que anem realitzant, han 
fet augmentar els índexs de sang 

existents al BST. Destaquem que es 
van superar les previsions i que la 
jornada va ser tot un èxit.

Trobada amb el 
Delegat de Salut

Durant els mesos d’abril i maig, 
a les instal·lacions del teatre de 
La Llotja de Lleida, mentre 
preparàvem el Dia Mundial 
del Donant de Sang 2016, 
mantinguérem una trobada amb 
el delegat de Salut de les terres de 
Lleida, Sr. Jordi Cortada, i la cap 
del Departament de Salut Pública 
de l’Ajuntament de Lleida, Sra. 
Mercè Tor, aprofitant la Junta de 
la Federació; descentralitzada -a 
les comarques de Lleida- per tal 
d’anar tancant temes i desgranant 
les activitats programades.

Des de les Associacions de les 
comarques de Lleida intentem 

Associació de Donants de Sang del Segrià

aprofitar les diverses activitats i 
esdeveniments que organitzem 
per donar-nos a conèixer a les ins-
titucions i entitats dels municipis 
on tenim presència, per tal de fer 

partícips del nostre projecte als 
representants institucionals i als 
membres del món associatiu local, 
involucrant-los en la xarxa dels 
donants de sang.18



[Associacions]

Associacion de Donants de Sang 
dera Val d’Aran

Concors de diboish – 
Maraton donacion de 

sang 2015

Arran de l’experiència d’altres 
associacions ens vàrem decidir a 
fer alguna activitat per apropar la 
donació de sang a la mainada.

La nostra vivència va tenir com 
a objectiu familiaritzar alumnes i 
professors /es amb la tasca altruista 
i solidària de les diverses associa-
cions, no només de donants de 
sang, que hi ha al nostre entorn i 
també oferir coneixement i valors 
als alumnes a través de la donació 
de sang.

El primer contacte amb les escoles 
de la Vall d’Aran va ser a l’Escòla 
Sant Ròc de Bossòst. Allí ens vam 
trobar amb els alumnes de 4t de 
primària. Era una classe de 10 
alumnes que havien treballat el 
tema de la sang durant aquell 
mateix trimestre. El fet de conèixer 
els nens i nenes va afavorir-ne la 
participació. Tots havien descobert 
el seu RH i volien saber qui en ne-
cessitava i què se’n feia de la sang 
quan la recollíem.

Al cap d’uns dies vam anar a una 
escola més gran, l’escola Era Garo-
na, de Vielha. Allí vam estar amb 
diferents grups de 5è i 6è. Els grups 
eren més nombrosos, però la par-
ticipació igualment extraordinària. 
Es va obrir un debat continu on 
explicaven les seves experiències 
personals (els que els havien tret 
sang algun cop) i familiars (malalts, 
sobretot de càncer, i avis) i presen-
taven les seves inquietuds i dubtes 
durant la xerrada. Vam estar una 
hora amb cada grup i encara es 
va fer curt!

L’estructura de l’activitat –guiada 
per una presentació de diapositi-
ves i amb el passi d’un petit vídeo 
sobre una jornada de donació a 
l’Aran- va ser:

•	Presentació de l’Associació de 
donants de sang i d’altres asso-
ciacions de voluntaris de la Vall 
d’Aran, altruistes i solidaris, que 
fan servei a la comunitat i que 
coneixen els nens i nenes.

•	La sang és necessària per viure: 
Què és la sang? Per a què serveix, 
components, grups sanguinis, ... 

•	La sang no es pot fabricar. Els 
donants la “regalen” als qui la 
necessiten (malalts).

•	Com es fa una donació. Com és 
una jornada de donació a la Vall.

•	Convidar els alumnes i familiars 
a la propera donació de sang.

Vam demanar, a més, la seva parti-
cipació a la Marató que fèiem uns 
dies després. L’escola de Bossòst 
va fer uns murals en grup que 
vam penjar a la sala el dia de la 
Marató i que també van exposar 
en la jornada de portes obertes 
de	 l’escola.	Al	 col•legi	 de	Vielha	
vam organitzar un concurs de 
dibuix sobre una plantilla que els 
vam donar amb la silueta d’una 
gota de sang i que ells havien de 
convertir en un personatge. El dia 
de la Marató els donants van votar 
els millors dibuixos i s’han inclòs en 
els cartells de donació d’enguany.

Recomanem a totes les Associaci-
ons que facin activitats d’aquest ti-
pus perquè treballar amb mainada 
és molt, molt gratificant!! 19



[Associacions]

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
A LA 2a CURSA DELS 
DONANTS DE SANG DE 
CATALUNYA

Més de 500 persones parti-
ciparen a la 2a Cursa [Donem 
Sang] de Bellpuig, “La Cursa dels 
Donants de Sang de Catalunya”, 
que tenia com a lloc de sortida i 
arribada el Circuit de Motocròs de 
Catalunya de Montperler.

Com en l’edició anterior, la cursa 
oferia als corredors dos itineraris a 
triar de 5 i 10 km puntuables a la 
Lliga de ponent, i per als no cor-
redors una caminada popular 
amb les mateixes distàncies.

A més també s’organitzaren cur-
ses per a nens i nenes. Les 
curses es desenvoluparen majo-
ritàriament per camins del terme 
municipal de Bellpuig i Preixana. 
Aquest any però, com a novetat, 
el recorregut passava per dins les 
poblacions de Preixana i Bellpuig.

Associació de Donants de l’Urgell

Per incentivar la participació, tots 
els corredors rebien un lot d’ob-
sequis d’empreses col·laborares i 
marxandatge de la Federació Ca-
talana de Donants de Sang i 
entraven a participar a un sorteig 
de regals. 

També durant tot el matí, a les 
i nstal·lacions del circuit hi hague-
ren activitats infantils per 
als nens i nenes gentilesa de la 

Federació Catalana de Donants de 
Sang, el Banc de Sang i Teixits, la 
Diputació de Lleida, el Consell Co-
marcal de l’Urgell i l’Ajuntament 
de Bellpuig.

A les 12 hores del migdia, al 
circuit de motocròs, es lliuraren 
els trofeus als guanyadors de 
les diferents categories que es 
disputaren, de la mà del Sr. Joan 
Segura, representant territorial de 

l’esport a Lleida de la Generalitat 
de Catalunya; el Sr. Eloi Bergós, 
Diputat provincial de la Diputació 
de Lleida; el Sr. Salvador Bonjoch, 
alcalde de Bellpuig i president del 
Consell Comarcal de l’Urgell; la Sra. 
Anna Quesada, regidora d’esports 
de l’Ajuntament de Bellpuig; els 
Srs. Joana Nieto i Albert Torra coor-
dinadors de la Federació Catalana 
de Donants de Sang de Lleida, la 
Sra. Mª Àngels Cuñat, directora de 
l’Escola Mare de Déu del Carme de 
Bellpuig i representants de l’AMPA 
i organitzadors de la cursa.20
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La Cursa [Donem sang] “La Cursa 
dels Donants de Sang de Catalu-
nya”, és l’única cursa de Catalunya 
dedicada íntegrament als 
Donants de Sang, on l’esport i 
el voluntariat es combinen en una 
jornada cívica i altruista.

La 2a edició de la cursa l’han en-
degat l’Associació de Donants 
de Sang de l’Urgell i l’AMPA 
de l’escola Vedruna de Bell-
puig; amb l’objectiu de potenciar, 
donar visibilitat i promoure el pro-
jecte que representa la Federació 
Catalana de Donants de Sang, 
combinant salut, esport, volunta-
riat i solidaritat.

En total, més de 70 voluntaris 
van treballar durant els dies previs 
(i especialment durant el cap de 
setmana) en l’organització de la 
cursa, que un cop finalitzada els 
organitzadors van considerar un 

èxit; en vista a l’augment de parti-
cipació respecte l’edició l’anterior, 
d’un 20%, i l’assistència de més 
d’una 80a de clubs d’atle-
tisme vinguts majoritàriament 
de Catalunya i d’algunes regions 
d’Espanya.

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang volem felicitar als 
organitzadors, com també a totes i 
tots els participants i col·laboradors 
de la mateixa, per fer d’aquesta 2a 
edició una gran festa cívica plena 
d’il·lusió i optimisme.

[Associacions]
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[Associacions]

Marató a Cervera

Des de l’Associació de Donants de 
Sang de la Segarra seguim aportant 
el nostre granet de sorra en favor 
de la donació de sang.

Podeu veure les darreres instantà-
nies de l’última Marató que vàrem 
realitzar a Cervera, amb molta par-
ticipació i la implicació de diverses 
entitats locals.

Any rere any, intentem que la gent 
jove se sumi al nostre projecte i 
aporti la vitalitat que els delegats 
de l’Associació necessitem, per tirar 
endavant i captar nous donants 
de sang, arreu dels municipis de 
la comarca.

Gràcies a totes i tots els voluntaris, 
per fer-nos costat!

Associació de Donants de la Segarra
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A l’Associació de Donants de Sang 
del Pla d’Urgell no podem parar 
quiets! Enguany hem fet un munt 
d’activitats, que ens uneixen com 
a entitat i també ens fan créixer 
com a personetes, fent xarxa pels 
diversos municipis d’arreu de la 
comarca.

Aquest 2016 hem visitat les instal-
lacions del Banc de Sang i Teixits, 
a Barcelona, i ens hem quedat 
ben meravellats de la tecnologia i 
del personal humà que hi treballa, 
com també dels avenços -en molts 

[Associacions]

Associació de Donants del Pla d’Urgell

camps científics- que poc a poc van 
obrint-se camí, tot i els temps tan 
difícils que corren.

Hem participat en diverses Mara-
tons de donació de sang, a Molle-
russa, i també hem posat estands 
(repartint globus i marxandatge 
de la Federació) en varis esdeveni-
ments esportius comarcals.

Tenim corda per estona... i tot 
gràcies a la sang, que corre per les 
nostres venes!
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Cada any 5.000 persones a Espanya són 
diagnosticades de leucèmia. D’elles, unes 600 
són nens.

Un trasplantament de medul·la òssia d’un donant és 
l’única esperança de vida per a molts d’aquests malalts.

El donant ideal és un jove de 18 a 35 anys.

Al web http://catalunya.medulaosea.org es pot 
fer la inscripció com a donant.

Al món hi ha 25 milions de persones que s’han inscrit 
en un registre per a ser donants de medul·la òssia. 
Per formar part del registre cal entrar al web http://
catalunya.medulaosea.org i emplenar un qüestionari.

El Banc de Sang i Teixits contactarà amb el donant 
per coordinar una visita a un hospital on hi hagi banc 
de sang. Allà se li extraurà una mostra de sang que 
s’analitzarà i s’introduirà al registre de donants.

Com es busca un donant?

Quan algun pacient necessita un trasplantament de 
cèl·lules mare, primer es recorre als familiars. Si no hi 
ha cap persona compatible, s’acudeix al registre de 
donants voluntaris. Més del 90% de malalts troba un 
donant en aquest registre, però cada any un centenar 
de persones no poden ser trasplantades perquè no s’ha 
trobat cap persona compatible. Per això és important 
incrementar el nombre de persones inscrites al registre 

La donació de medul·la òssia,      
una necessitat permanent

de donants, especialment d’homes entre 18 i 35 anys 
ja que són els candidats ideals.

Com és una donació?

En cas que una persona inscrita al registre sigui com-
patible amb un malalt es farà efectiva la donació. En 
el 90% dels casos es fa a través de la sang perifèrica. 
Uns dies abans de la donació s’administren uns factors 
de creixement al donant. Aquesta substància fa que 
les cèl·lules mare que hi ha a l’interior dels ossos aflo-
rin cap a les venes. Quan arriba el dia de la donació, 
el donant es connecta a una màquina d’afèresis que 
extreu la sang, selecciona les cèl·lules mare que han 
aflorat al torrent sanguini i retorna la resta. El procés es 
realitza de forma ambulatòria i dura entre 3 i 4 hores. 
No cal anestèsia i el donant està totalment recuperat 
en poc temps.

En la resta de casos, les cèl·lules mare s’obtenen a 
través d’una punció amb una xeringa a l’os del maluc. 
A l’interior, al moll de l’os, hi ha les cèl·lules mare que 
s’extrauran per a ser trasplantades al pacient. Si s’opta 
per aquesta fórmula cal un ingrés de 24 hores i una 
anestèsia general o epidural. És una intervenció senzilla 
que no s’ha de confondre amb la medul·la espinal.

Per a més informació, podeu consultar el web: 
www.fcarreras.org
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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.26



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. 

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig Taulat, 106-116
08005 BARCELONA
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Mercè Sampietro
Donar sang és un acte de generositat que ens fa millors. Donar sang 
ens fa més dignes, més humans. Crec que una de les coses més 
importants que podem fer els éssers humans és intentar evitar el 
patiment dels altres.

Amb la nostra sang podem alleugerir molt dolor, podem salvar mol-
tes vides. I pot ser que, en algun moment, també la nostra.

Gràcies a tots els donants.

Jo           en dono!

Bojan Krkić
Vull donar les gràcies a totes les persones que any rere any doneu 
sang.

Amb una punxadeta es poden salvar tres vides ... i aquest gest diu 
molt de vosaltres, de la vostra voluntat.

Si més gent com vosaltres adoptés aquesta iniciativa com un hà-
bit, les opcions de salvar vides encara creixerien força més.

Animo a totes i tots els esportistes, gent sana, gent que es cuida, 
gent que pot fomentar la mobilització dels seus col·lectius i enti-
tats, a fer i difondre aquest acte solidari.

Una abraçada a tots!

Isidre Esteve
Vull felicitar a tots els donants de sang pel vostre compromís so-
cial, per la implicació en aquesta gran tasca. Penseu que el vostre 
gest salva vides, i això és molt important.

Us ho dic per experiència pròpia, jo vaig ser-ne receptor. I gràcies 
a vosaltres puc compartir la transcendència i la necessitat de do-
nar sang, amb tothom.

Recordeu que és molt important que, a més dels donants habi-
tuals -de fa força anys-, els joves han d’ésser partícips d’aquesta 
gran aventura: doneu sang! 28



[Jo en dono]

Boris Ruiz
Penso en donar sang i penso en donar vida.

Donar sang és un acte màgic. Un acte màgic on el donant 
és el mag.

Donar vida no té preu. Donar la vida és el preu. 

Gràcies a tots aquells/es que amb la seva màgia fan que tan-
tíssims cors segueixin bategant!

Marc i Àlex Márquez
Gràcies a tots els donants de sang pel vos-
tre altruisme!

Si donem sang salvem vides... i tu? Ja has 
anat a donar sang? 

Nosaltres, i totes les Associacions de do-
nants de sang, us esperem a la nostra 
gran família!

Núria Villarubla i 
Marta Martínez
Nosaltres que estem sans, “Obrim els bra-
ços, per aquells que no poden”!

Tots i totes a donar sang!

Pau Donés
Sabies que si dones mig litre de sang pots con-
tinuar fent la teva vida habitual? Sabies que 
aquest mig litre de sang que pots donar hi ha 
molta gent que el necessita més que tu? I sabies 
que, algun dia, pots ser tu qui el necessiti?

Compartir vida... donar sang!
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[Jo en dono]

Seguim “online” gràcies a l’app [Donem sang]

Edurne Pasaban
A vegades no ens adonem de la importància que té el fet 
de donar sang. No ens n’adonem fins que passem grans 
desgràcies o moments de gran necessitat.

Jo mateixa, degut a la meva professió, he vist molts acci-
dents i m’he adonat del valor immens que tenen els do-
nants; del valor que mostra el seu gest.

Per això animo a tothom a donar sang... i també a agrair 
a les persones que ja ho són la seva gran aportació i sen-
sibilitat.

Enguany hem fet una nova actualit-
zació de l’aplicació [Donem sang]. 
I entre les noves  funcionalitats hi 
trobareu:

•	 L’actualització del mapa inte-
ractiu: a més de trobar la in-
formació dels diferents punts de 
donació s’hi mostrarà el nombre 
de donacions que s’enregistrin 
-online- des de l’aplicació. – Si 
hi fas un clic cada cop que hagis 
donat, ens ajudaràs a fer més 

visible la donació de sang, arreu 
de Catalunya.

•	 Un nou tauler de comenta-
ris: els usuaris estan convidats 
a deixar el seu comentari. Així 
podran explicar la sensació de 
reconfort que suposa el fet de 
donar sang, o bé  enviar mis-
satges d’ànims a altres usuaris 
(o potencials donants). No ho 
dubtis i deixa volar la teva ima-
ginació. Tot suma!

•	 Notícies: trobareu una secció 
amb totes les novetats que 
vagin apareixen a la Web de 
la Federació Catalana de 
Donants de Sang (www.do-
nantsdesang.cat). - Ara portaràs 
tota la informació a la butxaca! 
- No ho dubtis més, descarrega’t 
l’aplicació i converteix-te en un 
donant 2.0!

* Per baixar-te-la, només cal que 
posis les paraules “donants 
sang” al cercador d’aplicacions 
del teu mòbil (Play Store -Android- 
o bé App Store -apple-) o entris 
a la Web de la Federació (www.
donantsdesang.cat).30



Descarrega’t la 
revista en PDF

Instal·lat l’aplicació 
[Donem sang]

Diponible per android i iphone



[Donem ]sang

Associació de
Donants de Sang
de l’Urgell

Organitza:

Esport i Voluntariat, en una jornada cívica i altruista

Circuit 
de Motocròs
de Catalunya

Col·labora:

3a cursa

Bellpuig
Circuit de Catalunya de Motocròs

10 Km 5 Km
CURSES INFANTILSCAMINADA POPULAR

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PELS DONANTS DE SANG

Sóc esportista, 

sóc solidari!!
Obsequis i sortejos per a 

tots els participants

www.donemsang.org
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