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Benjamí Tous (Almacelles, 1949) es un pintor 
polifacètic, un nen que conserva la innocència, la 
imaginació i la capacitat de crear mons fantàstics. 
És una vertadera font creativa, que ha cultivat 
la pintura en gran format però també el còmic. 

La seva manera d’entendre l’art és com un joc, 
i els seus registres són tants, que cada dia de la 
setmana pinta des d’una personalitat diferent i, 
amb cadascuna d’elles, treballa diferents estils, 
diferents colors i fins i tot signa les pinturas amb 
tipografies diferents.

Una esquizofrènia artística, cercada perma-
nentment, que li permet estudiar tots els estils 
possibles, des de l’abstracte més pur fins a 
l’acuarel·la figurativa. 

Com a il·lustrador, en Benjamí continua publicant 
el seu personatge Eloi a la revista Nova Tàrrega, 
des de l’any 1971, i durant tot un any, publicà 
una tira diària, també de l’Eloi, en un diari de 
Lleida. També ha il·lustrat, entre altres, el llibre de 
l’ornitòleg Xavier Aixalà “Els Ocells de les Terres 
de Ponent” (ed. Dilagro, 1987) i “L’Escenari” i 
“La vida dels somnis”, de l’escriptor Josep M. 
Madern, (1998 y 2007, ed. Natan).

A l’Editorial Stonberg va publicar, juntament amb 
en Jordi Cervera, el llibre “Llepafils”.

5 anys d’experiències, 
5 anys d’il·lusió

Aquestes línies pretenen ser l’homenatge a tota la gent que, d’una 

o altra manera, sense esperar res a canvi, han posat el seu granet de 

sorra en favor de la Donació de Sang. Són moltes les persones que, 

des de l’inici d’aquesta senzilla revista, col·laboren i fan de la família 

dels Donants de Sang un espai amable i acollidor; ple d’esperança 

i desigs d’assolir el nostre objectiu: salvar vides.

La combinació i el tàndem que formem els voluntaris, de la mà de la 

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

com també de les institucions que sempre estan al nostre costat, 

ens fa ésser una eina indispensable per la promoció de la donació 

i l’acostament a la ciutadania.

Cada dia transcorregut, cada any passat, ens ha servit per créixer i 

incidir en el nostre entorn més proper; per tal de sensibilitzar, tocar 

la fibra o bé fer pedagogia del que representa ajudar a algú que 

necessita una petita part del nosaltres.

Aquest 5è Aniversari també és el record per a totes aquelles persones 

que malauradament no han pogut superar les seves malalties, els 

seus problemes, i que -en canvi- han passat a formar part d’un xic 

del que som (en el record, en l’estimació, en el respecte i l’admira-

ció, en l’aprenentatge, etc.) fent-nos més humans, més generosos.

A totes i tots vosaltres, felicitar-vos per seguir difonent la importància 

del gest de donar sang, ja sigui donant-ne o bé pregonant als altres 

la transcendència d’assistir -regularment- a la propera cita.

Per molts anys puguem donar-ne!
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[Salutacions]

pulsors de la revista, per la bona 

idea que van tenir en el seu dia i 

per la gran acollida que aquesta ha 

tingut, any rere any, amb una difu-

sió de més de cent mil exemplars, 

a més de les descàrregues on-line.

No descobriré res de nou quan 

dic que el fet de donar sang és 

una gran mostra d’altruisme i de 

compromís cívic. No deixa de ser 

un gest molt personal, que surt de 

dins, gairebé com una necessitat, 

però la suma de tots aquests petits 

gestos permet que l’esperança i 

l’alegria arribi a molts compatrio-

tes nostres que necessiten alguna 

transfusió de sang, de plasma o de 

plaquetes.

Cada tres segons un conciutadà 

nostre necessita sang i el conjunt 

del país requereix aproximadament 

unes mil donacions al dia, per fer 

front a totes les necessitats i ur-

gències que els hospitals catalans 

puguin tenir. La societat catalana 

sempre ha estat molt solidària, però 

crec sincerament que entre tots 

hem de fer una passa endavant i 

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

5è aniversari de la revista Donem sang

perdre aquesta miqueta de por, de 

temor o d’aprensió que tothom té 

a la punxada d’una agulla i apro-

par-nos als centres de recollida fixes 

o mòbils que hi ha pel territori, per 

fer aquest petit i meravellós gest 

que és donar sang.

Amb un petit esforç podrem aju-

dar moltíssimes persones. Les 

Associacions de Donants de Sang 

de les comarques de Lleida sabeu 

prou bé el significat i l’abast real 

d’aquesta frase feta. La vostra tas-

ca de conscienciació és cabdal per 

incrementar el nombre de donants, 

i pel que demostren les dades l’heu 

feta prou bé, ja que Lleida és la 

primera regió sanitària catalana pel 

que fa al nombre de donacions. Us 

felicito per la bona feina que heu 

dut a terme i us encoratjo a què 

seguiu treballant per implicar als 

vostres veïns i veïnes i el conjunt 

de la societat lleidatana en aquesta 

noble causa.

És tot un honor que m’hagueu 

convidat una vegada més a 

compartir amb tots vosaltres l’edi-

ció d’enguany de la revista Donem 

Sang, la revista dels donants de 

sang de les comarques de Lleida 

que celebra el cinquè aniversari.

Les meves primeres paraules han 

de ser, doncs, per felicitar els im-

Artur Mas
President de la Generalitat 
de Catalunya

3





5

L’esforç de moltes persones i entitats contribueix directament a la 

transformació social, cultural i cívica de municipis i comarques. 

L’associacionisme ha estat en el passat i és en el present un dels 

components de la personalitat del país i ha contribuït a la confi-

guració d’una societat activa, responsable i solidària. 

Per cinquena vegada, la Diputació de Lleida col·labora amb la revis-

ta 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 aspectes relacionats amb la donació de 

sang al nostre territori.

A Catalunya existeixen nombrosos exemples d’accions cíviques 

i solidàries on la participació col·lectiva ultrapassa les previsions 

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

de Lleida són de les primeres del país en donació de sang. I això 

cal sumar-ho al grau de compromís dels ciutadans i a la magní-

fica i continuada labor que està duent a terme el Banc de Sang i 

Teixits de Lleida (BST Lleida), organisme responsable de la gestió 

i l’administració de la donació, la transfusió i l’anàlisi de la sang i 

plasma sanguini.

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 alliçonador estímul 

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

proposta social que beneficia tota la població.

Per tant, voldria aprofitar aquestes breus paraules per demanar-vos, 

un cop més, que col·laboreu i participeu en les campanyes de 

donació de sang.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

[Salutacions]
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5 anys poden ser molts o pocs, 
depèn del tema a tractar.Si par-

lem de la consolidació de la revista 
[Donem Sang] de la Regió Sanitària 
de Lleida, que ja és un referent so-
bretot pels temes que s’hi inclouen, 
hem d’estar-ne orgullosos pel fet 
que intenta potenciar: la salut de 
les persones. La donació de sang 
està relacionada directament amb 
la qualitat assistencial d’un país i, 
en aquest cas, de tota la població 
de les Terres de Lleida.

[Donem Sang] pot celebrar el 5è 
aniversari conscient d’haver assolit 
aquell objectiu que es va fixar el 
moment de la seva creació, ara 
fa 5 anys. Contribuir a que les 
comarques lleidatanes siguin au-
tosuficients en sang i derivats de 
la mateixa, gràcies a la informació 
que es transmet a la població i de 
la que aquesta publicació n’és un 
exemple.

I ho ha aconseguit gràcies a l’im-
puls dels seus promotorsque, amb 
il·lusió, dedicació, treball, iniciatives 
i responsabilitat han aconseguit fer 
arribar als donants de sang, però 
també a una part important de la 

Marc Ibars 
i Badia

President de 
la Federació 
Catalana 
de Donants 
de Sang

[Donem sang]
5è anivesari

població, la informació necessària 
perquè els ciutadans adquireixin el 
compromís que tenen, que tenim 
tots, de donar sang.

La informació és la base del bon 
funcionament de qualsevol activitat 
i el de la donació de sang n’és un 
bon exemple; població informada, 
població que dona sang. 

La donació, en general, ha de 
respondre al criteri d’altruisme i 
voluntarietat i, per tant, a l’eradi-
cació de la comercialització del cos 
humà. Afortunadament, elsavenços 
científics en medicina possibiliten 
avui dia salvar vides i recuperar la 
salut gràcies a les transfusions de 
sang o derivats i això s’ha de saber.

És responsabilitat de tots els ciuta-
dans i ciutadanes que tinguem prou 
sang per abastir cada dia a tots els 
hospitals i hem de tenir en compte 
que sense sang o els derivats de la 
mateixa no podríem disposar de 
l’assistència sanitària que tenim 
avui en dia, que està situada entre 
les millors del món i d’això també 
cal ésser-ne conscients.

Catalunya ha consolidat un model 
de captació de donants basat en 
l’associacionisme i la promoció de 
la donació de sang com un gest de 
solidaritat amb la donació de sang. 
Però d’això cal fer-ne difusió, amb 
eines com les que ens facilita la pu-
blicació de la revista [Donem Sang].

Saber  involucrar en un mateix 
objectiu les institucions, la societat 

civil, les Associacions de Donants 
de Sang, la col·laboració del Depar-
tament de Salut, del Banc de Sang 
i Teixits, dels Mitjans de Comuni-
cació, deles empreses, d’entitats 
de tot tipus, dels delegats de les 
Associacions i dels donants de 
sang, ha estat la clau de l’èxit de la 
donació a les comarques de Lleida 
i la revista hi ha contribuït d’una 
manera important.

Moltes felicitats per aquest 5è ani-
versari i el nostre reconeixement.

[Salutacions]
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[Salutacions]

Com a gerent del Banc de Sang i Teixits,tinc l’honor de salu-

dar-vos a través de la revista [Donem Sang], dels donants de 

sang de les comarques de Lleida.

El cinquè aniversari de la publicació que editeu és un bon moment 

per posar en valor la tasca que feu diàriament de foment de la 

necessitat de donar sang. Les vostres aportacions divulgatives a 

través de [Donem Sang] i d’altres espais i activitats són essencials 

per poder mantenir aquesta conscienciació de que cal donar sang 

com a hàbit social, per tal de queles persones malaltes puguin 

disposar-la quan la necessiten.

Des del Banc de Sang i Teixits agraïm a les associacions de les 

comarques de Lleida la tasca tan important que feu donant sang 

i animant a les persones del vostre entorn a què en donin. Gràcies 

a la vostra activitat, juntament amb la resta d’associacions que for-

men part de la Federació Catalana de Donants de Sang, disposem 

sempre de sang suficient i segura per atendre als malalts.

La vostra experiència com a entitats de caràcter social, a més, 

evidencia la importància del teixit associatiudel nostre país, que 

contribueix a aconseguir els principals reptes que ens plantegem i 

que és sens dubte diferencial amb altres realitats. La col•laboració 

entre el sistema públic i lesentitats és clau per garantir una societat 

més compromesa amb les necessitats de les persones. 

Només em resta encoratjar-vos a seguir endavant amb la vostra 

tasca al servei de la difusió de la importància de les donacions al-

truistes, imprescindibles per atendre a tots el malalts de Catalunya.

Enric Argelagués
Director gerent
Banc de Sang i Teixits
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El Banc de Sang aposta 
pels futurs donants

El Banc de Sang pretén conscienci-

ar als més petits de la importància 

de donar sang mitjançant dos 

divertits superherois: en Fredi i 

la Neli. L’objectiu és que els més 

petits s’identifiquin amb aquests 

personatges i que segueixin els 

seus passos. Els superherois de la 

sang són nens com qualsevol altres, 

no són de l’espai ni tampoc tenen 

poders sobrenaturals. Els superhe-

rois de la sang ajuden a salvar vides, 

tot i que ells no poden donar sang 

per la seva edat, són els encarre-

gats de difondre la importància de 

donar sang.

[Notícies]
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[Notícies]

Premis 
Promoció 
SETS
En el transcurs del 24è Congrés de 

la Societat Espanyola de Transfusió 

Sanguínia i Teràpia Cel·lular (SETS), 

que se celebrà el passat 2013 a 

amb una vegada
no n’hi ha prou

vine a donar sang

Consulteu els nostres centres fixos de recollida a: www.bancsang.net
i les properes maratons: www.donarsang.gencat.cat/on-puc-donar-sang

per ésser un referent en formació 

continuada i d’avantguarda en 

Medicina Transfusional. A través de 

simposis, fòrums de debat, confe-

rèncias magistrals… acomplí la mis-

sió de posar al dia el coneixement 

i els avenços científics d’aquesta 

àrea, comptant amb els principals 

experts i professionals en Medicina 

Transfusional i Teràpia Cel·lular.

Múrcia, l’Aplicació Mòbil [Donem 

Sang] fou reconeguda amb el 

Premi a la Millor Iniciativa per a la 

Promoció de la Donació.

El passat congrés; que també pre-

mià una iniciativa del Banc de Sang 

i Teixits anomenada “Marató 2.0”, 

en la qual les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació tenen 

un paper destacat; es caracteritzà 
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Un dels molts motius per donar 
sang, a més dels anomenats anteri-
orment, és la importància d’educar 
i transmetre els valors d’empatia 
social als més petits, ja que són ells 
qui -d’aquí a uns anys- hauran de 
seguir el nostre exemple.

Amb aquesta intenció va néixer el 
projecte de l’Angeleta, la primera 
“Geganta de la Sang de Catalu-
nya”; i d’arreu.

En un petit conte hem plasmat la 
història-homenatge d’una senyora, 
donant de sang, anomenada An-
geleta Orpella; veïna d’Anglesola 
(Urgell), qui amb els seus gests 
solidaris i l’activisme en favor de la 
promoció de la donació sanguínia 
(durant més de 40 anys) ha fet que 
moltes persones se sumin i partici-
pin d’aquesta noble causa.

A més, sempre podrem trobar-la 
a Tàrrega, convertida en una Ge-
ganta de 3 metres d’alçada, o bé 
passejant pels municipis que volen 
acollir-la, de la mà dels membres de 

[Notícies]

La geganta de la sang
la Fal·lera Gegantera de Tàrrega; en 
festes i cercaviles de tot tipus; ba-
llant i pregonant, a infants i adults, 
la importància d’obrir els braços... 
donant sang.

* La presentació oficial de la Ge-
ganta Angeleta coincidí amb el 
Dia Mundial del Donant de Sang, 
celebrat a Girona, tot sorprenent 
als cents de persones que el passat 
14 de juny assistiren al Palau de 
Congressos gironí.

Fent-nos ressò de les paraules del 
cap de colla de la Fal·lera Gegan-
tera, val a dir que “els Gegants 
passen de generació en genera-
ció, essent testimonis de la nostra 
història... la cultura d’una època... 
encara que el temps se’ns en vagi 
i molts de nosaltres potser ja no hi 
siguem”.

* Un dia després, Tàrrega fou la 
capital urgellenca que l’acollí, per 
tal d’unir-la a la seva gran família de 
gegants, gegantons, capgrossos, 
cavallets, etc., amb un magnífic 
Bateig a la Plaça del Carme; apa-
drinat pels Gegants centenaris de 
la ciutat.
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Durant una de les extraccions de 
sang realitzades al municipi de Cas-
tellserà, vàrem presentar la Cam-
panya:  “Sóc Donant de Sang”, 
posa’t la POLSERA VERMELLA!

Acompanyats de l’alcalde de la 
població, Sr. Marcel Pujol, el presi-
dent de la Federació Catalana de 
Donants de Sang, Sr. Marc Ibars, 
el president de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Urgell, Sr. 
Albert Torra, les Delegades de l’As-
sociació, Sra. Montserrat Pedrós, 
Sra. Teresa Niñá i Sra. Lolita Niñá, 
com també del personal mèdic 
del Banc de Sang de Lleida, vàrem 
gaudir d’una donació especial; amb 
el caliu dels avis i àvies de la Llar 
de Jubilats.

A més, va ser el primer cop que al 
municipi s’utilitzava el nou sensor 

Valorant així l’acceptació i la bona 
rebuda del projecte, concebut i 
promogut per l’Associació de Do-
nants de Sang de l’Urgell, des de la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang, durant el 2014 s’ha reeditat 
la polsera per tal de seguir-la re-
partint als donants de sang d’arreu 
del país.

Volem donar les gràcies a la Dipu-
tació de Lleida per la implicació en 
aquesta i moltes altres activitats i 
iniciatives que promou, en favor de 
la difusió i el foment de la donació 
de sang.

Gràcies a totes les castellseranines 
i castellseranins, per fer-nos gaudir 
amb la vostra generositat!

òptic del Banc de Sang i Teixits (per 
tal d’evitar la molesta punxada al 
dit). Durant el decurs del mes de 
novembre (2013) ha estat implan-
tat definitivament a tots els hospi-
tals i unitats mòbils de Catalunya.

Una vegada iniciat el repartiment 
de polseres al municipi urgellenc, 
hem seguit facilitant-les als punts 
mòbils d’arreu de les Comarques 
de Lleida, com també a l’Hospital 
Arnau de Vilanova (punt fix) i en 
infinitat de municipis de la geogra-
fia Catalana.

En uns pocs mesos, s’han repartit 
prop de 10.000 polseres vermelles 
“Sóc Donant de Sang”, en al·lusió 
al perfil de Facebook de la Federa-
ció Catalana de Donants de Sang: 
“Sóc Donant de Sang”.

Polseres vermelles 
“Sóc donant de sang”

[Notícies]
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Des d’aquestes línies, volem donar les gràcies a tota la 
gent -d’arreu de Catalunya- que a inicis d’any s’acos-
taren a algun dels hospitals del país a donar sang.

També agrair al Banc de Sang i Teixits, la possibilitat 
d’un desplegament logístic i humà d’aquestes carac-
terístiques, prou necessari i indispensable en aquests 
moments de baixes reserves de sang.

Igualment, fer extensiva la nostra felicitació a tots 
els col·lectius solidaris, associacions, que han volgut 
ajudar, d’una o altra manera, difonent el missatge o 
bé informant a través de les xarxes socials (i presenci-
alment als punts de donació).

Globalment, varen assolir-se 6.600 donants (superant, 
de bon tros, la previsió inicial de 5.000 persones). És a 
dir, 1.637 donacions més de les previstes.

Val a dir que, les reserves del Banc de Sang i Teixits 
són una garantia perquè -en qualsevol moment- tots 

1a gran Marató de Donants de sang 2.0 de Cata-
lunya: èxit rotund de participació! 

els malalts ingressats als 
hospitals de Catalunya 
tinguin la sang necessària 
per als seus tractaments.

Tot i això, la sang caduca; per això es continuen 
necessitant 1.000 donacions cada dia per garantir 
el subministrament de sang i components sanguinis.

El Banc de Sang a l’Hospital Clínic de Barcelona va 
ser el que concentrà més donants, amb més de 1.000 
persones durant tota la setmana, el triple que en una 
setmana normal.

El següent punt de donació amb més assistència va 
estar l’Hospital de Sant Pau.

Les persones que han donat sang per primer cop 
durant la Marató han estat un 20%. 

En els dos primers dies de la Marató de Donants 
de Sang 2.0 de Catalunya  varen assolir-se 3.088 
donacions.

La Fundació Antoni Tàpies fou l’espai que concentrà 
més donants, amb un total de 1.163 donacions.

Tots els grans hospitals de Catalunya que participaven 
en la campanya també notaren un increment subs-
tancial de les donacions.

L’Hospital Clínic, amb 424 donacions, seguit de 
l’Hospital de Sant Pau, amb 311, varen ser els que 

[Notícies]
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més persones acolliren. A més, Hospitals com l’Arnau 
de Vilanova de Lleida  multiplicaren per cinc les 
donacions respecte un dia normal.

Esperem que aquest sigui l’inici de moltes altres 
campanyes de donació 2.0, plenes d’il·lusió i ganes 
d’ajudar a qui més ho necessita.

Gràcies a l’ús intensiu de les xarxes socials, la necessi-
tat de donar sang arribà a gairebé tota la ciutadania.

Facebook i Twitter van jugar un paper essencial en la 
difusió de la Marató 2.0. 

[Notícies]

Les experiències viscudes es compartiren via Twitter (@
donarsang) i www.facebook.com/donarsang. 
Els missatges del Banc de Sang a Twitter tingueren 
quasi 3 milions d’impressions, gràcies al boca orella 
de les xarxes.

Al www.facebook.com/donarsang es creà una 
galeria d’imatges sobre la Marató.

HOSPITAL DONACIONS

Fundació Antoni Tàpies de Barcelona 1.163

Hospital Clínic de Barcelona 1.013

Hospital de Sant Pau 770 

Hospital de la Vall d’Hebron 551

Hospital de Bellvitge 545

Hospital Josep Trueta de Girona 423

Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 419

Hospital Joan XXIII de Tarragona 405

Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 393

Mútua de Terrassa 385

Fundació Althaia de Manresa 249

Sant Joan de Reus 195

Verge de la Cinta de Tortosa 44

Altres 82

* Resultat de la 1a Marató 2.0 de Donants de Sang de Catalunya:
13



[Programa APS]

‘Si tens sang, vine a l’Episco-

pal’, ‘L’Episcopal dóna sang, 

dóna vida’, ‘Ser un heroi està 

en la teva sang’, ‘Una mica 

de tu, una vida per a algú’. 

Aquests han estat els quatre lemes 

que han donat el punt de partida 

a les campanyes de donació de 

sang que s’han anat realitzant en 

els darrers quatre cursos al nostre 

col·legi, el col·legi Episcopal.

Aquest curs serà la 5a campanya 

de promoció. Comptant aquesta, 

hauran participat més de 400 

alumnes des de la primera edició, 

aconseguint més de cinc-centes 

donacions.

Els protagonistes de tota la ini-

ciativa són els nois i noies de 3r 

d’ESO, que liderats per un equip 

de docents, són els que gestionen 

activament cadascuna de les actu-

acions que es duen a terme. 

Primerament reben la formació 

científico-tècnica, al mateix col·legi, 

dels tècnics del Banc de Sang i Tei-

xits de Lleida; on els expliquen què 

és la sang i els seus components, 

com és un procés d’extracció i el 

posterior tractament abans de po-

der ser transfosa. També s’impar-

teix  una formació amb continguts 

de comunicació i de valors. 

Posteriorment, els alumnes realit-

zen una visita a la seu del Banc de 

Sang i Teixits (BST) de Barcelona. 

Fan un recorregut per les instal-

400 alumnes del Col·legi Episcopal 
de Lleida han sembrat il·lusió!

lacions. Segueixen el procés des 

de que arriba una donació: en-

trada al BST dels furgons amb les 

donacions, tractament i separació 

dels components, etiquetatge, 

conservació i distribució de les co-

mandes diàries de les peticions dels 

diferents hospitals. A més a més els 

presenten els diferents laboratoris 

on es treballa amb la resta de tei-

xits, d’altres donants, a banda de 

la sang: Banc de l’aparell musculo-

esquelètic i derivats biològics, Banc 

de teixit cardiovascular: vàlvules 

i artèries, Banc de teixit ocular i 

derivats biològics, Banc de greix, 

Banc de semen i teixit endocrí: 

paratiroides i ovari, Banc de pell, 

Banc de cordó umbilical i Banc de 

llet materna. Tot un món que a més 

d’un d’ells desvetlla el seu interès, 

curiositat, dubte, inquietuds i qui 

sap si potser és la primera crida 

envers la recerca científica.

A partir d’aquest moment s’orga-

nitzen en diferents grups de treball 

que es reuniran, idearan i gestiona-

ran la comissió a la qual pertanyen. 

Tots ells són membres d’alguna de 

les comissions: la comissió de fliers, 

la comissió de premsa, la comissió 

de cita prèvia, la de difusió de 

circulars informatives i cartells pel 14



barri, la de les instàncies per ob-

tenir obsequis, la d’atenció al do-

nant. S’encarreguen directament 

de muntar tot el desplegament 

que suposa la campanya. Cadascú 

amb el seu rol concret. Ordinadors, 

càmeres, reunions, enquestes, in-

formació, tasques, hores extres, els 

acompanyaran durant la setmana 

intensa que segueix els primers 20 

dies d’organització prèvia.

Arriba la setmana de la donació, 

els més petits de la casa, els de la 

llar, els d’Infantil i Primària, reben 

la visita dels alumnes de 3r, a 

les aules, al pati... Els pares, a la 

sortida, els professors des de les 

aules... Tota una explosió inicial 

rebuda amb globus -vermells-, 

colors, serpentines, música,... Un 

munt d’emocions que s’uneixen i 

que seran el preludi del que acaba 

sent una bona obra social.

Els alumnes arriben també a la resta 

del col·legi, als més grans, molts 

dels quals han viscut la mateixa 

experiència, implicats directament 

amb la campanya. Són els alumnes 

d’ESO, els de Batxillerat, els de 

Cicles Formatius, i tots ells reben 

l’empremta de la jornada, i fins i 

tot, alguns d’ells, els més grans, 

podran ser donants de sang per 

primera vegada!!!

I tota aquesta moguda per mirar de 

‘salvar vides’. Aquest és l’objec-

tiu més important. Un objectiu que 

acaba omplint i satisfent a molts: 

als que han fet la donació, als que 

realment necessiten aquella sang, 

i als que estan aprenent, gràcies a 

la seva implicació, a què entre tots 

podem aconseguir fites importants 

a la vida. I el que és més important, 

estem formant persones que apre-

nen a implicar-se en el nostre món. 

Els alumnes ofereixen les seves 

hores, el seu servei, el seu coneixe-

ment i destreses, la seva il·lusió,...  

Aquí en teniu un recull de les nos-

tres darreres experiències: http://

www.cepiscopal.org/banc_sang/

fotos.php 

L’any 2012, en el marc de la cele-

bració del Dia Mundial del Donant 

de Sang, el Conseller de Salut, Boi 

Ruiz, va fer lliurament del reconei-

xement com a Escola Amiga al Col-

legi Episcopal, de Lleida, per la seva 

tasca en la promoció de la donació 

de sang. L’acte que es va celebrar al 

Petit Palau del Palau de la Música 

va constituir la segona part d’Ho-

menatge als Donants de Sang i a 

les institucions més destacades de 

tot Catalunya per la seva tasca en 

favor de la donació de sang.

Així doncs, es tracta ben bé d’un 

bon Aprenentatge i Servei (APS, 

com es diu formalment). Un servei 

acompanyat d’un aprenentatge fa-

bulós, que segurament els marcarà 

de per vida. I seguint amb la nostra 

sembra, si voleu posar llavor no ho 

dubteu... el Col·legi Episcopal us 

acompanyarà pel que convingui en 

la vostra iniciativa. Tal i com predica 

el lema del nostre Col·legi aquest 

curs... Segueix el camí del teu cor!

[Programa APS]
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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 
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 intensiva, 
i les necessitants 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 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.gencat.cat. 

Es pot donar sang 
després d’una intervenció 
quirúrgica? 

El període d’exclusió dependrà del 
tipus d’intervenció: Després d’in- 17



[Poblacions]

Arbeca
PRIMERA CURSA DELS ÍBERS

El passat mes d’abril, l’Associa-
ció de Donants de Sang de les 
Garrigues participà a la Primera 
Cursa dels Ibers, a la Fortalesa dels 

Anglesola
ELS DONANTS DE SANG JA 
TENEN CARRO, ALS TRES 
TOMBS D’ANGLESOLA

La XXXIena Edició dels Tres Tombs 
d’Anglesola  va comptar amb un 
nou Carro, dedicat als Donants de 
Sang, gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Anglesola, la Soci-
etat Sant Antoni Abat i l’Associació 
de Donants de Sang de l’Urgell.

La Societat Sant Antoni Abat 
d’Anglesola, té el seu origen l’any 
1987 en que prengué el relleu a 
la Comissió Organitzadora de la 
Festa dels tres Tombs, que havia 
recuperat la tradicional desfilada 
l’any 1984.

Des de la Comissió Organitzadora 
primer i de la Societat Sant Antoni 
Abat després, es va donar forma a 
la idea que uns joves de la localitat 
d’Anglesola (Urgell), entusiastes de 
les tradicions, la cultura popular i 

els cavalls, van desenvolupar fins 
arribar a l’avui consolidada  Festa 
dels Tres Tombs d’Anglesola, que 
es ve celebrant als inicis de la pri-
mavera.

La principal activitat d’aquesta enti-
tat ha estat i segueix sent l’organit-
zació dels Tres Tombs d’Anglesola, 
així com la participació a diferents 
passades d’altres localitats d’arreu 
del país.

Des de l’any 1997 s’incrementà 
aquesta activitat organitzant tam-
bé la Fira Medieval que es desenvo-
lupa en el mateix cap de setmana 
dels tres tombs.

Esperem que per molts anys puguin 
perdurar tradicions com aquesta, ja 
que -en definitiva- són l’essència 
cultural i social de les nostres arrels.

Vilars d’Arbeca, organitzada per 
la Joventut Atlètica del municipi 
garriguenc. 

Gràcies als membres de l’orga-
nització de la cursa, els donants 
poguérem regalar clauers de la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang i publicitar la Cursa [Donem 
Sang] – www.donemsang.org en-
tre els assistents.
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Cervera
L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS 
DE SANG DE LA SEGARRA 
US CONVIDA A GAUDIR… 
AJUDANT!

No hi ha res millor que poder 
compartir amb els altres allò que 
duus al teu interior, tot gaudint de 
la satisfacció d’haver salvat una 
vida, dues, tres... o totes les que 
puguem!

Durant el darrer any les donacions 
trimestrals han estat normals, simi-
lars al passat període, i la gent ens 
ha anat demostrant que la fidelit-
zació és quelcom positiu –també 
per als mateixos donants, ja que 
sense adonar-se’n van formant la 

gran família dels donants de sang 
segarrencs- en cadascuna de les 
extraccions programades.

Volem destacar la sortida que els 
membres de l’Associació realitzà-
rem a Girona, en motiu del Dia 
Mundial del Donant de Sang, com 
també la intensa Marató de Cerve-
ra (amb molta activitat d’entitats i 
empreses locals). 

Igualment, des d’aquestes línies 
volem donar les gràcies als Bom-

bollers i els seus tambors, que 
sempre estan al nostre costat quan 
els necessitem; com també hi són 
els Geganters i els expositors de 
Bonsais, amenitzant cada jornada 
amb les seves experiències.

Amb una gota... no n’hi ha prou, 
però gota a gota... entre totes i 
tots, ens fem útils a la societat!
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Mollerussa
Des de l’Associació  de Donants de 
Sang del Pla d’Urgell volem donar 
les gràcies als donants de sang de 
la comarca, que acudeixen fidels a 
les crides.

I com no, als nostres delegats i 
delegades, encarregats de cada po-
blació, que sempre estan a punt per 
col·laborar en allò que faci falta.

També volem donar les gràcies als 
ajuntaments, que ens ajuden d’una 
manera o altra, cedint-nos els locals 
per poder fer l’extracció, penjant 
les pancartes en llocs estratègics, 
on la gent -sense voler- s’assabenta 
del dia de la donació.

Cada any, a Mollerussa ciutat, es 
fa la Marató i es realitzen diferents 
activitats per poder captar l’atenció 
del donant o també al futur donant 
(que encara no ha donat mai). El 
nostre gran objectiu, en aquest 
cas, es despertar l’interès de la gent 
jove... ja que ells són el futur més 
immediat.

A la nostra associació tenim la gran 
sort que la majoria de poblacions 
disposen d’empreses, entitats, 
botiguers i comercials, etc., que 
de forma desinteressada fan una 
aportació dels seus productes; amb 

els quals podem fer un refrigeri 
molt complet.

Això fa que, una vegada finalitzada 
la donació, mentre els donants 
mengen i beuen, al mateix temps 
anem rebent de bon grat tots els 
seus comentaris; que per nosaltres 
són vertaderament importants, per 
poder millorar dia a dia.

Una cosa que les delegades i dele-
gats tenim molt clar és que el tracte 
ofert al donant “és clau”.

En el cas de Linyola, la donació de 
sang d’enguany coincidí amb la 
Diada de Sant Jordi i es van regalar 
llibres i roses a cada donant, els 

quals marxaren amb un somriure i 
gran satisfacció pel gest que havien 
realitzat.

Si som capaços de seguir rutllant 
d’aquesta manera, fidelitzarem al 
donant i obtindrem millors resul-
tats. Aquest és el nostre propòsit 
i hi posem tota la nostra energia! 
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Tàrrega
L’Associació de Donants de Sang de l’Urgell 
participà en la 3a edició de “FesTàrregaSolidària”, 
una iniciativa de l’Associació targarina Agrat amb 
l’objectiu de sensibilitzar i transmetre la importància 
de les diferències entre els països del Nord i del Sud 
i treballar perquè dia a dia puguin ser menors.

Moltes van estar les entitats locals i comarcals que 
formaren part d’aquesta diada, plena d’activitats 

i força ganes de col·laborar, amb qui més ho ne-
cessita.

Tot i la pluja, que inicialment entorpí un xic l’acte, 
a mig matí poguérem veure el sol i gaudir d’un bon 
dia, amb una gran acollida de públic.

Esperem que festivitats com aquesta ajudin a difondre 
els objectius de cadascuna de les associacions que 
en formem part, tot transmetent un missatge cívic i 
pedagògic a la ciutadania.

Balaguer
BONA PARTICIPACIÓ A    
LA MARATÓ DE BALAGUER

El passat mes d’abril, la Sala d’Exposicions de l’Ajun-
tament de Balaguer fou el punt de trobada d’aquesta 
nova edició de la Marató de Donants de Sang.

S’assoliren 183 donacions i 40 oferiments (els quals 
foren de persones que en aquell moment no podien 

donar sang, per una o altra causa). Del total de do-
nacions, cal destacar els 23 donants que ho feren per 
primera vegada.

Per edats, la franja d’entre 45 i 54 anys fou la que més 
aportà, amb 70 donacions.

Des d’aquestes línies volem donar les gràcies a totes 
les persones i entitats del municipi, que col·laboraren 
en aquesta festa de la solidaritat. 21



Jo           en dono!

Michele McCain
Cantant

Per desgràcia, en molts moments de la meva vida 
he patit anèmia. He d’agrair-vos sincerament el 
valor incalculable d’aquest gest tan humà que 
els donants de sang entregueu desinteressada-
ment, per tal d’ajudar a persones que -com jo 
mateixa- han pogut necessitar sang algun dia.

Donar sang et comporta només uns minuts! Tu 
pots salvar una vida!

Por desgracia, en muchos momentos de mi vida 
he sufrido anemia. Quiero agradeceros sincera-
mente el valor incalculable de este gesto, tan 
humano, que los donantes de sangre entregáis 
desinteresadamente, con el fin de ayudar a per-
sonas que -como yo misma- hayan necesitado 
sangre algún día.
Donar sangre te ocupará solamente unos pocos 
minutos! Tu puedes salvar una vida!

minuts perquè part de la teva vida ajudi a qui 
més ho necessita.

Donem Sang

Elena Gadel
Cantant

Recordo que fa uns anys em disposava a anar a 
donar sang, ja hi havia anat uns quants cops, i 
pel que fos -en aquell moment- el meu cos no 
estava preparat per fer-ho i no va poder ser. Per 
sort, només va ser cosa d’un dia.

Recordo la meva tristor per no haver pogut do-
nar sang, però vaig comprendre que quan esti-
gués millor aleshores podria tornar a donar-ne. 
I així va ser.

Una manera d’ajudar a l’altre que està al nostre 
abast i que costa tan poc. Només disposar d’uns 22



[Jo en dono]

Lluís Llongueras
Estilista

La sang es vida.

La sang salva la vida a moltes persones, diàriament.

No els hi neguis!

El teu cos fa sang en tot moment d’una manera natural.

No passa res. Així que sigues esplèndid (i esplèndida) donant vida!

Podria ser per algú molt proper a tu.

Mónica Naranjo
Cantant

Els autèntics herois són els que, des del silenci, la voluntat i l’ano-
nimat, regalen part de la seva essència en vida, i energia perquè 
el món segueixi endavant, amb el millor dels somriures.

Donar sang és un acte d’amor.

Los auténticos héroes son los que desde el silencio, la voluntad y 
el anonimato regalan parte de su esencia en vida, y energía para 
que el mundo sane y siga adelante con la mejor de sus sonrisas.

Donar sangre es un acto de amor.

Toni Albà
Actor i humorista

Donar. Una gran acció: donar les gràcies, donar la mà, donar el 
bon dia... 

Ho fem sense ni adonar-nos-en. Aleshores, dóna sang. 

Ni te n’adonaràs i ajudaràs a moltes persones a riure, a viure! I 
què et costa? Res, una estoneta de relaxació i satisfacció. 

Dóna sang, dóna vida!”
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Andreu Llorens “Selvin”
Mag i ventríloc

Em demanen que escrigui unes línies per a una 
revista que em fa especial il·lusió, una revista 
anomenada [Donem Sang].

És quelcom meravellós que tots/es o gairebé 
tots/es podem fer i que faig habitualment (més 
o menys cada sis mesos).

Abans hi anava amb menys freqüència però, 
quan la meva esposa patí una terrible enfer-
metat, vaig mentalitzar-me encara més sobre el 
problema de la manca de sang i vaig fer-ho més 
regularment.

Si ho pensem una mica, amb aquest mínim es-
forç, una punxadeta, que les infermeres de Mú-
tua Terrassa em fan sempre amb tanta delicade-
sa (que ni ho noto), mimant-me tant; fins i tot 
se’m passa la idea de marejar-me.

Tot i que sóc molt “cagadet” mai m’he arribat 
a marejar, ja que amb les galetetes, el suc, etc., 
pensant que dono vida a persones que necessi-
ten Taaanttt la nostra sang, en tinc prou.

En el meu treball de mag gaudeixo “instantàni-
ament” veient la felicitat i la il·lusió que trans-
meto al públic que tinc davant. Donant sang, no 
noto aquesta transmissió de felicitat immediata, 

però sóc conscient de la gran meravella que els 
metges, investigadors, científics y equips mèdics 
en general, aconsegueixen dur a terme amb 
aquesta petita quantitat de la meva sang.

Això ens fa sentir útils a la societat i és d’agrair 
que aquestes donacions no siguin remunerades. 
Les persones, sovint, són capaces d’oferir el mi-
llor que duen dins. 

Si us plau, quan pugueu, doneu una mica de 
sang... doneu molta vida!

* Podeu seguir-me a facebook “Andreu Selvin 
Llorens”

Josep Carreras
Tenor

Una vegada una pacient de leucèmia em va dir: “Des-
prés d’això et dones compte que no saps com n’ets de 
fort fins que la vida et posa a prova. Hem de valorar la 
vida”. Cada vegada que des de la Fundació m’assabento 
que hem trobat un donant de medul·la òssia compatible 
per a un pacient o cada vegada que una persona del 
meu entorn dóna sang, sempre penso que els donants 
són persones que valoren la vida i que ajuden als altres 
a poder valorar-la. Gràcies a tots els donants de sang i 
de medul·la òssia per la seva solidaritat i felicitats a la 
revista [Donem sang] pel seu 5è aniversari.

[Jo en dono]
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[Jo en dono]

Àlex de Guirior
Locutor, DJ i productor musical

A aquestes alçades de l’any, m’encanta sentir 
aquella frase de “La primavera la sang altera”!

M’agrada perquè per a mi és sinònim d’alegria, 
de vitalitat, d’energia positiva, de vida. 

De fet, crec que són els mateixos adjectius que 
podem atorgar a la sang quan circula amb força 
per les nostres venes.

Per això, és important que no deixem a ningú 
sense aquesta alegria, aquesta vitalitat, aquesta 
energia positiva i molt menys: la vida.

Al llarg dels anys hem demostrat que som un 
poble solidari, però no ens podem aturar aquí.

Seguim donant sang, seguim donant vida!

[Novetats]

El passat octubre presentàrem la primera edició del 
llibre “Sóc Donant de Sang” a la Llar d’Infants “El 
Niu”, de Tàrrega. 

Aquest petit recull informatiu, que podeu descar-
regar-vos online (www.donantsdesang.cat) vol 
transmetre-us la importància del gest de donar sang, 
amb l’explicació i l’aclariment de les qüestions més es-
sencials d’aquest procés: voluntari i ple de generositat.

Presentació del llibre “Sóc Donant de Sang”

Des de les Associacions de Donants de Sang de les 
Comarques de Lleida, amb l’edició d’un llibre -el més 
senzill i planer possible-, volem acostar-nos a la gent 
que necessiti resoldre qualsevol pregunta o dubte, en 
relació a la sang o bé als molts factors que intervenen 
en la captació d’aquest component; que encara avui 
dia no pot fabricar-se, de manera artificial.

Igualment, fer-vos partícips de les nostres inquietuds i 
objectius, com a membres d’una associació que pro-
mou la captació de donants de sang i la continuïtat 
d’aquestes persones; encara que s’hagin iniciat fa poc 
com a donants o altrament faci força anys que en 
dónen; per poder mantenir estables les reserves, tot 
cobrint i mantenint les provisions que emmagatzema 
el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Agrair també l’esforç de difusió i finançament que la 
Federació Catalana de Donants de Sang i la Diputació 
de Lleida assumeixen, amb cada nova activitat realit-
zada, per tal de publicitar al màxim i fer pedagogia 
constant d’aquest projecte solidari, tan ineludible com 
indispensable -per a la formació i el foment del civisme 
entre la ciutadania-. 25



Per tal de transmetre-us una idea de la jornada que 
realitza l’Equip Mèdic de la Unitat Mòbil, hem pensat 
en passar la tarda amb ells i comentar-vos una mica 
les tasques que realitzen, des del moment de sortir de 
l’Hospital Arnau de Vilanova fins a l’hora de marxar 
del municipi on s’ha fet l’extracció de sang.

Quan la Unitat Mòbil arriba a Anglesola, el personal 
mèdic s’encarrega de traslladar tot el material que 
duen a la furgoneta i entrar-lo al Pavelló Poliesportiu. 

Una tarda amb l’equip mèdic
de la unitat mòbil

Posteriorment, la metgessa espera als futurs donants 
per prendre’ls la pressió sanguínia i el nivell d’hemo-
globina (ara ja no cal punxada, es fa amb un sensor 
òptic), tot fent un repàs al qüestionari que prèviament 
han omplert.

Una vegada està 
tot preparat, ja és 
hora de rebre als 
donants de sang.

Si tot surt bé, la metgessa dóna conformitat i el donant 
ja pot estirar-se, quedant a punt per l’extracció. 

A l’entrada, en una taula amb qüestionaris i bolígrafs, 
tothom que tingui intenció de donar sang haurà d’om-
plir el seu full (entenent-lo i llegint-lo amb deteniment). 
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Un cop realitzada la punxada, el 
donant espera uns minuts fins que 
la sang omple la bossa.

Havent finalitzat l’extracció, el 
donant de sang passa a la taula 
on hi ha el refrigeri. Descansarà 
una estona més i els voluntaris 
de l’Associació li facilitaran beure 
i menjar, tot hidratant novament 
l’organisme.

Al mateix moment, l’equip mè-
dic guarda la bossa de sang i les 
mostres extretes a cada donant 
per poder realitzar les analítiques 
corresponents. 

Finalment, transcorreguda la tarda, l’equip mèdic fa el 
procés invers i torna a desar tots els estris a la furgone-
ta; juntament a les neveres, amb la sang recollida (que 
anirà directament a la Seu del Banc de Sang i Teixits, 
per tal d’ésser analitzada i fraccionada, preparant-la 
per poder ser transfosa).

* Des d’aquestes línies volem donar les gràcies a 
l’equip mèdic del Banc de Sang de Lleida, per la paci-
ència que han tingut amb nosaltres; tot mostrant-nos 
el seu treball diari, amb un somriure.

Instal·la’t l’aplicació 

[Donem sang]
al teu mòbil!

NO ESPERIS MÉS!
!

www.donantsdesang.cat 27



Què és el plasma?

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

Diversitat 
d’hemoderivats

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

1 L’albúmina

1 El factor VIII

1 El factor IX

1 Les immunoglobulines

1 L’alfa-1-antitripsina

1 L’antitrombina III

Quines aplicacions 
terapèutiques tenen 
els hemoderivats?

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

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

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

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

Oferim hemoderivats 
per al conjunt de la 
societat catalana

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

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

1  garantia de seguretat en tot el 
procés d’elaboració

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

Un consum creixent 
d’hemoderivats

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

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

Per què iniciem un 
programa especial de 
plasmafèresi?

A dia d’avui, el plasma que ob-
tenim de les donacions de sang 
convencionals és insuficient i no 
permet garantir-ne un nivell òptim 
en el subministrament.28



Dels 5 litres de 
sang que tenim 
al cos, 3 són de 

plasma

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

La plasmafèresi: una 
donació de sang 
especial

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

que no poden fer donacions de 
sang total repetidament.

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

Només cal:

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

El procés de la 
plasmafèresi en 6 
fases

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

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

3. Passar un reconeixement mè-
dic.

4. Fer la donació.

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

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

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

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

La plasmafèresi permet:

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

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

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

Qui pot ser donant de 
plasmafèresi?

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

1  Equips de tecnologia capdavan-
tera.

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

1  Personal altament qualificat.
1 Atenció personalitzada i màxima 

comoditat en el procés.

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

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

Com funciona?

El donant es connecta a un sepa-
rador cel·lular, basat en un sistema 
de centrífuga, que separa les dife-
rents cèl·lules sanguínies i recull el 
plasma. Posteriorment, retorna, 
per la mateixa via d’accés, la resta 
de cèl·lules al donant. 
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El Banc de Sang va recollir l’any passat 254.162 dona-
cions de 191.878 persones, una xifra que va permetre 
que tots els hospitals i clíniques de Catalunya tingues-
sin la sang necessària per a operacions, tractaments 
mèdics i accidents. Els joves d’entre 18 i 34 anys van 
suposar un 30% dels donants.

La distribució dels donants per franges d’edat i sexe 
és la següent:

Edat Home Dona Total

Fins a 25 anys 13.826 11.012 24.838

De 26 a 35 anys 16.000 16.352 32.352

De 36 a 55 anys 46.475 55.168 101.643

De 56 a 65 anys 14.991 14.972 29.963

Més de 65 anys 1.419 1.663 3.082

92.711 99.167 191.878

El Banc de Sang i Teixits, l’empresa pública del Depar-
tament de Salut responsable de totes les donacions 
de Catalunya, va organitzar 4.191 campanyes en 
empreses, universitats i altres entitats col·laboradores 
de tot el territori. En aquestes col·lectes s’hi van fer el 
60% de les donacions, mentre que la resta es va fer 
als centres fixos situals als principals hospitals de Ca-
talunya, on el Banc de Sang hi té un punt de donació.

Gràcies a aquest desplegament, més del 97% de la 
població va poder donar sang com a mínim en una 
ocasió al seu propi municipi.

0 negatiu

Tots els grups sanguinis són imprescindibles, però el 
grup 0 negatiu té la particularitat que pot utilitzar-se 
per a qualsevol malalt, sigui del grup que sigui. Per 
això se l’anomena donant universal. Aquest fet és molt 

important quan no hi ha temps de comprovar el grup 
sanguini del receptor, com ara en accidents.

L’any passat el Banc de Sang va impulsar una campa-
nya per concienciar les persones d’aquest grup, que 
representen menys del 7% del total de la població.

Gràcies a l’altruisme dels donants universals, el 2013 
el 9,5% de les donacions van ser del grup 0 negatiu, 
un fet que posa de manifest el compromís d’aquestes 
persones amb la donació de sang.

El grup més nombrós va ser el 0 positiu, que van su-
posar el 35,6% de les donacions.

C a m p a n y e s  a  l e s  e s c o l e s 
El Banc de Sang compta amb un programa d’educació 
i sensibilització sobre la donació de sang enfocat als 
menors d’edat. Els participants aprenen sobre la sang, 
la donació i aspectes de comunicació. 

El projecte finalitza amb una campanya de donació 
de sang organitzada a la pròpia escola. Durant el 
curs 2012-13 van participar en el programa més de 
6.800 alumnes de 115 centres d’educació primària i 
secundària.

Una tercera part dels donants de 
sang és menor de 35 anys
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Instal·la’t l’aplicació 
[Donem sang]
al teu mòbil!

Descarrega’t la 
revista en PDF



Si ets Donant 
de Sang, la inscripció

et sortirà Gratis!

LLaa CCuurrssaa ddeellss DDoonnaannttss ddee SSaanngg
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