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<<Molta gent petita, en llocs petits, fent coses 

petites, poden canviar el món>> 

Eduardo Galeano (periodista i escriptor uruguaià ) 
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Introducció – Justificació de temàtica 
La idea inicial d’aquest treball era conèixer millor el Banc de Sang i concretament les donacions  

de sang a la ciutat de Figueres. Aquesta proposta no estudia una sola vessant, sinó dues, ja que 

relaciona  la vessant científica amb la vessant del servei i el voluntariat. En certa manera, crec 

que aquesta proposta estudia una temàtica un mica inèdita. Quan vaig investigar sobre els 

Banc de Sang i les donacions de sang a Figueres, no vaig trobar molta informació, vaig haver de 

demanar informació al mateix Banc de Sang, que em va facilitar alguns documents, i sobre com 

van arribar les donacions de sang a Figueres, vaig necessitar el testimoni oral, de Joan Colomé, 

un dels impulsors de les donacions a Figueres i a l’Alt Empordà. 

Tinc un lligam familiar amb el Banc de Sang: els meus pares són donants i des de ben petit els 

he acompanyat a les donacions i he vist com donàvem sang. Això, m’ha fet veure que és molt 

important la donació altruista de sang i que gràcies a gent voluntària es salven moltes vides. 

Un altre aspecte que m’ha cridat a fer aquest treball, és el tema del voluntariat, aquesta 

activitat imprescindible pel bon funcionament de la societat, que seria el nostre país sense 

voluntaris? O la nostra ciutat? També el fet de poder investigar sobre les donacions de sang a 

Figueres, em va impulsar cap a fer aquest treball. Sempre és suggestiu fer un treball que tingui 

aquest barreja emotiva: l’element d’identitat familiar i l’element d’identitat territorial. Sóc de 

Figueres. Què millor que fer un treball sobre algun aspecte que es pugui centrar a la meva 

ciutat? 

Objectius d’aquest Treball de Recerca.  
a) Objectius específics 

1. Conèixer com funciona el Banc de Sang i Teixits des de dins, com s’organitza per tal 

d’arribar arreu del territori català. 

2. Investigar quin és l’origen de les transfusions de sang, quina vinculació té Catalunya 

amb els avenços científics que van permetre les actuals donacions de sang, com van 

arribar aquestes donacions a Catalunya i seguidament a la capital de l’Alt Empordà, 

Figueres. 

3. Reflectir la importància que tenen les donacions altruistes de sang per la vida de 

moltes persones.  

4. Tenir coneixement sobre com s’organitza una donació de sang, des de quan es 

decideix el dia que es celebrarà fins al tancament del local que acull la donació de sang.  

5. Conèixer els factors que fan augmentar o disminuir les donacions de sang. 

b) Objectius generals 

1. Aprendre a buscar informació i documentació sobre el Banc de Sang i les donacions de 

sang a Figueres. I a més aprendre a expressar tota aquesta informació de la manera 

més comprensiva i coherent possible. També poder afrontar l’elaboració d’un treball 

de recerca de manera estructurada i autònoma. 

2. Estudiar l’evolució de les donacions de sang a Figueres des de l’any 1987 fins l’any 

2016. 

3. Aprendre a fer entrevistes i documentar-me a partir dels testimoniatge d’alguns 

protagonistes com: donants, un metge hematòleg, les tècniques de promoció del Banc 
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de Sang a Girona, un bomber, i un dels primers membres de l’Associació de Donants de 

Figueres. 

4. Fer un recull documental (hemerogràfic, bibliogràfic i fotogràfic) sobre la temàtica 

estudiada i, en particular, sobre les donacions de sang a Figueres. Cercar documents 

inèdits. 

Metodologia de treball 

1. Procediments de recerca i exposició 
La metodologia emprada en aquest treball ha seguit direccions diferents i ben delimitades per 

tal d’aconseguir, primerament, un volum d’informació suficient i, en segon lloc, la possibilitat 

de contrastar aquesta informació entre fonts diferents donat el seu origen divers.  

Per tot això, vaig dirigir una mirada encuriosida en aquestes direccions: hemerografia, recull 

gràfic i documental (documents administratius, fotografies...), entrevistes, recull d’informació 

d’internet... Gran part d’aquest material es pot consultar als annexos documentals i la 

webgrafia, suport bàsic d’aquesta memòria. 

Pel que fa a la redacció escrita, he trobat important que hi hagués certes paraules que 

estiguessin recollides en un glossari, per fer més entenedor el treball. També he cregut que 

seria bo que hi hagués suport gràfic. 

El treball de camp inclou la visita al laboratori del Banc de Sang a Girona, una visita que va 

incloure una visita pel centre fix de donació de sang, una visita al laboratori i a les reserves, i 

una entrevista que trobareu més endavant. A més també inclou tot el procés de preparació 

d’una donació de sang, com han sigut al llarg dels anys les donacions a Figueres i una 

cronologia de tota la historia de les donacions de sang des dels orígens d eles transfusions fins 

a les donacions de sang a Figueres. 

 

2. Origen i diversitat dels continguts i de les fonts documentals 
1. Entrevistes a persones vinculades amb el Banc de Sang i l’Associació de Donants de Sang 

de Figueres. La informació extreta em va permetre completar diferents apartats i 

contrastar informació. 

Les entrevistes van ser fetes a: Cristina Valverde (tècnica de promoció del Banc de Sang de 

Girona), Josep Ferrés (bomber de Figueres), Jordi Vila (metge especialista en hematologia), 

Meritxell Casacuberta (tècnica de promoció del Banc de Sang de Girona), Joan Colomé (un 

dels impulsors de les donacions a Figueres i a l’Alt Empordà) i a donants. 

2. Recerca a documents del Banc de Sang. Em van facilitar documents amb les dades de les 

donacions de sang de Figueres de tots els anys. 

3. Recerca digital. És a dir, una recerca a través d’internet a diferents webs oficials, xarxes 

socials del Banc de Sang i les Associacions de Donants. (Veure apartat WEBGRAFIA) 
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3. Referència temàtica. Estructura del treball 
El primer bloc temàtic (apartat 1), està dedicat a conèixer en què consisteix el Banc de Sang, la 

seva història i la seva organització interna. El segon bloc (apartats 2, 3, 4, 5 i 6) estudia 

diferents aspectes sobre les donacions de sang: en què consisteix una donació, on es pot donar 

sang, el Dia Mundial del Donant, les campanyes extraordinàries i finalment les Maratons de 

Sang. El tercer bloc (apartat 7) tracta com actua el Banc de Sang en situacions d’emergència, i 

m’he centrat en com ho va fer en l’atemptat de Barcelona i Cambrils. El quart i últim bloc 

abans d’arribar al treball de camp (apartat 8), explica com és el Banc de Sang a altres països. 

La meva idea era tractar el tema de les donacions, però centrar-me en les donacions de sang a 

Figueres, ja que realment no hi ha gaire informació sobre com va arribar el Banc de Sang a la 

capital de l’Alt Empordà, ni quina ha sigut la seva trajectòria des del 1987 fins al 2016, també 

he volgut donar veu a un dels impulsors de les Donacions de Sang a Figueres, en Joan Colomé, 

un home que es va estar una quarantena d’anys a l’Associació de Donants de Sang de l’Alt 

Empordà i que va fer créixer l’Associació malgrat les dificultats dels inicis.  

 

  

1 Veure el glossari, allà es pot trobar la significació d’algunes paraules.  

* Veure annex 
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1. El Banc de Sang 

1.1  Què és el Banc de Sang i Teixits? 

El Banc de Sang i Teixits (BST) és una empresa pública del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, que s’encarrega de donar el servei logístic integral, de primera 

magnitud, a tots els hospitals d’arreu de Catalunya. És important saber que només hi ha un 

Banc de Sang a tot Catalunya, el qual coordina i elabora la planificació estratègica a seguir, en 

matèria de donació de sang. 

 

1.2  Cronologia 

Els primers intents de transfusió de sang d’un pacient a un altre van començar al segle XV.  

Aquests experiments inicials van provocar moltes vegades la mort del pacient i del donant.  

 L’any 1492 es va administrar per la boca del Papa Inocenci VII sang de tres nens, els 

quatre van morir. 

 L’any 1616, el físic anglès William Harvey va descobrir la circulació 

de la sang i el seu bombeig a través del cor arreu de l’organisme.  

 L’any 1667, Jean Baptiste Denis (a França) i Richard Lower (a 

Anglaterra) van intentar transfondre sang d’animals a persones, 

aquestes proves van ser un fracàs, fins la punt  que es van veure obligats a prohibir-les. 

 L’any 1818 va tenir lloc la primera transfusió amb èxit de la història, va ser realitzada 

per James Blundell, per tractar les hemorràgies postpart. 

 L’any 1867, el cirurgià anglès Joseph Lister va començar a utilitzar antisèptics per 

controlar infeccions en les transfusions1 de sang, però la coagulació de la sang encara 

suposava un problema. 

 L’any 1900, Karl Landsteiner va descobrir que les persones tenen 

diversos tipus de sang i que les transfusions no són compatibles 

entre persones amb grups sanguinis diferents. Aquest 

descobriment va fer que guanyés el Premi Nobel de Fisiologia i 

Medicina l’any 1930.  

 L’any 1901, Karl Landsteiner va descriure el sistema ABO*, aquest 

sistema és el més important de diferenciació de grup sanguini en 

les transfusions de sang en humans.  

o *El sistema ABO consisteix en què els anticossos del sèrum 

anti-A i anti-B associats als antígens A i B són normalment del tipus 

immunoglobulina M (IgM), que es produeixen en major mesura en els primers 

anys de vida per sensibilització a substàncies del medi com el menjar, els 

bacteris i els virus. Els tipus de sang ABO són també presents en alguns animals, 

per exemple primats. El locus ABO està situat al cromosoma 9. 

William Harvey 
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 Més endavant, l’any 1940, Karl Landsteiner va descriure també el factor RH. El factor 

RH és una proteïna integral de la membrana aglutinògena1 dels glòbuls vermells. Són 

Rh positives aquelles persones que presentin aquesta proteïna en els seus eritròcits i 

Rh negativa qui no presentin la proteïna. Aquesta proteïna pot ser determinant en 

moments puntuals com les transfusions de sang, els transplantaments i àdhuc en les 

embarassades. El diminutiu "Rh" és usat per abreujar la paraula rhesus, que significa 

macaco en grec. Van descobrir un antigen en els eritròcits al que van batejar com a 

factor Rh, en haver estat trobat en el sèrum de conills immunitzats amb sang 

procedent d'un macaco de l'Índia de l'espècie 

macacus rhesus (una espècie de macaco). 

L’herència del factor Rh és amb dos al·lels, un del 

pare i un altre de la mare: 

o ++ És positiu i +- és també positiu perquè el 

gen + és dominant. 

o -- és només negatiu perquè el gen - és 

recessiu. 

La transfusió de sang d'un RH+ (factor RH positiu) a un Rh- (factor RH negatiu) que no 

té aquest aglutinogen indueix la formació d'anticossos, que en successives donacions 

pot formar coàguls. Per aquest motiu en les donacions de sang i òrgans es té en 

compte aquest factor. 

 Aquests descobriments van ser fonamentals per assegurar l’èxit de les donacions de 

sang. 

 L’any 1909, Josep Antoni Grífols i Roig va fundar a la ciutat de Barcelona l’Institut  

Central d’Anàlisis, pioner de les anàlisis clíniques, bacteriològiques i químiques. 

 L’any 1914, diversos científics van aconseguir conservar la sang utilitzant citrat sòdic. 

 L’any 1921, la Creu Roja de Londres creà la primera entitat municipal de donants de 

sang del món, per tal de resoldre els problemes d’abastiment que patien en aquell 

temps. 

 L’any 1928, Josep Antoni Grífols i Roig va patentar la flèbula d’anàlisis ( un aparell per a 

extreure mostres de sang per a l’anàlisi) i la flèbula de transfusions (per a efectuar 

transfusions indirecte ), les primeres realitzades a l’estat espanyol. 
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 L’any 1936, Frederic Duran i Jordà va crear el primer servei de transfusió del món  a 

Barcelona el 1936. Va impulsar una metodologia que serviria per recollir les donacions 

de sang i fer transfusions a distància, en aquest cas al front de batalla de la Guerra Civil 

Espanyola. Aquest mètode va ser posteriorment aplicat en la Segona Guerra Mundial. 

 

 L’any 1937, tenim notícia que es va formar l’Agrupació de Donadors de Sang de 

Catalunya d’Ajut al Combatent, amb seu al carrer Portaferrissa de Barcelona. 

 L’any 1940, Edwin Cohn desenvolupà un procés capaç de dividir el 

plasma en els seus components, això va permetre utilitzar aquests 

diferents components separadament. 

 L’any 1943, Josep Antoni Grífols i Roig va idear i patentar el primer 

sistema de liofilització del plasma, i el 1945 ell mateix va crear el primer 

Banc de Sang a l’estat.  

 
 La liofilització és un procés que té com a objectiu separar l’aigua (o altre solvent) d’una 

dissolució mitjançant congelació i posterior sublimació del gel a pressió reduïda 

 L’any 1963, es va crear l’Associació de Donants Voluntaris de Sang de l'Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, sorgint així la primera associació de donants de sang de 

Catalunya. 

 L’any 1995, a Catalunya, es va crear l’empresa pública Serveis Sanitaris de Referència – 

Centre de Transfusió i Banc de Teixits; l’actual Banc de Sang i Teixits. Està dividit en 5 

grans àrees: Sang, Teixits, Diagnòstic, Coagulopaties Congènites i Teràpies Avançades. 

 L’any 2006, el Departament de Salut va culminar el procés d’unificació dels diferents 

bancs de sang, assumint com a banc únic el Banc de Sang i Teixits. 

 L’any 2007, es va signar un conveni de col·laboració entre l’Assemblea Autonòmica de 

la Creu Roja a Catalunya, la Federació d’Entitats de Donants de Sang de Catalunya i el 

Banc de Sang i Teixits que formalitza les activitats que aquestes tres organitzacions ja 

han dut a terme de forma conjunta. 

Frederic Duran i Jordà fent una Transfusió de 

Sang en un vagó habilitat durant la Guerra Civil 

Frederic Duran i 

Jordà 
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 L’any 2010, Barcelona va ser la capital del Dia 

Mundial del Donant de Sang, amb el lema 

“Nova Sang per al Món”. Barcelona va guanyar 

la candidatura com a reconeixement al model 

català, basat en un únic banc de sang, en 

l'associacionisme i en la promoció de la 

donació com un gest de solidaritat i civisme.  

Ara la història del Banc de Sang l’hem de seguir construint tots nosaltres. 

1.3  Organització interna  
La xarxa del Banc de Sang s’organitza a través de les Associacions de Donants 

de Sang, repartides per totes les comarques de tot Catalunya.  

Totes aquestes associacions s’agrupen en una federació, La Federació 

Catalana de Donants de Sang. Aquesta s’encarrega d’organitzar i impulsar 

accions, en favor de la donació, que coordinin i afavoreixin una bona 

connexió entre les Associacions, com també entre institucions públiques i 

institucions provades, per tal de facilitar la tasca altruista1 de les 

Associacions. 

Aquestes associacions compten amb la total col·laboració de l’empresa pública del Banc de 

Sang i Teixits i el suport del Departament de Salut. El Banc de Sang és el que coordina i elabora 

la planificació de les donacions de tot Catalunya, sempre amb acord amb les Associacions de 

Donants i la Federació Catalana de Donants de Sang. Aquesta Federació neix amb tres 

objectius: 

 Formar i informar la població 

 Captar donants 

 Potenciar la figura del donant de sang com un exemple de comportament cívic 

Tota aquesta xarxa s’acaba de completar amb les institucions públiques, com els Ajuntaments, 

Consells Comarcals, Diputacions..., que s’impliquen amb tot el possible amb les Associacions 

de la seva zona. També són importants les col·laboracions desinteressades de diferents 

entitats i empreses privades, que aporten recursos i potencial humà, per facilitar que es 

compleixin els tres objectius anteriors. 

2. En què consisteix una Donació de Sang? 
Una donació de sang és una acció altruista que té lloc quan a una persona voluntària se li 

extreu sang i aquesta sang s’utilitza per transfusions. El Banc de Sang participa en el procés de 

recol·lecció de sang i també en els procediments de tractament i conservació d’aquesta sang. 

Quan una persona perd molta sang degut a un accident, a una intervenció quirúrgica o si té 

problemes de salut, pot necessitar una transfusió de sang. Però com que actualment la sang és 

una substància que no es pot sintetitzar, és necessari que aquesta sang sigui extreta d’un 

donant de sang. 
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2.1  Qui pot donar sang, per quins motius han de donar i quins afectes 

adversos té  

Si ets dona pots donar fins a 3 vegades l’any, i si ets home pots donar sang fins a 4 vegades. 

Pots donar sang: 

 Si tens entre 18 i 65 anys 

 Si peses més de 50 kg 

 Encara que hagis patit hepatitis1 abans dels 12 anys.  

 Encara que no estiguis en dejú.  

 Encara que tinguis el colesterol elevat.  

 Encara que prenguis algun dels medicaments més freqüents.  

 Si has anat al dentista a fer-te només una revisió pots donar sang el mateix dia. 

No pots donar sang: 

 Si estàs embarassada 

 Si realitzes alguna activitat laboral o lúdica perillosa 

 Si t’has tatuat o fet algun pírcing en els últims 4 mesos 

 Si els darrers 4 mesos has mantingut relacions sexuals amb diferents parelles 

 Si fa menys de 2 mesos que vas donar per última vegada 

 Després d'intervencions quirúrgiques menors (hemorroides, varius, sutura de ferides, 

hèrnies, etc): no es podrà donar sang en 7 dies o fins que no s'estigui del tot recuperat. 

 Després d'intervencions quirúrgiques majors (pneumectomia, intervenció cardíaca o 

cirurgia toràcica, gastrectomia, craniotomia, factura greu (fèmur, pelvis...), pròtesi 

articular (maluc, genoll...): les persones sotmeses a cirurgia major no podran donar 

sang durant 4 mesos. 

 Si has anat al dentista, quan pots donar sang si t'han fet una neteja dental hauràs 

d'esperar 24 hores. Si t'han fet un empastament caldrà esperar 72 hores i si t'han 

extret una queixal no pots tornar a donar sang fins passat 7 dies. 

 Si has visitat determinats països no pots donar sang: hi ha zones al món amb risc de 

malària o altres malalties que es poden transmetre amb una transfusió. Per aquesta 

raó, després de visitar certs països, cal esperar un temps abans de poder donar sang. 

Hi ha organismes internacionals que determinen quins són aquests països, que canvien 

constantment. Si el desplaçament ha estat curt o bé el país que has visitat té un risc 

menor, la decisió de si pots o no donar sang la valora la persona que fa l'entrevista 

prèvia a la donació. De forma general si has estat a: 

o Europa: es pot donar sang, a excepció de Turquia, Illes de Madeira i Geòrgia 

(exclusió de 1 mes). 

o Fora d'Europa: en tots els casos s'ha d'esperar 1 mes des de la tornada, però 

en el cas dels països amb risc de malària s'haurà d'esperar 6 mesos: Amèrica: 

Bermudes, Bolívia, Brasil, Colòmbia, República Dominicana, El Salvador, 

Equador, Guaiana, Guaiana Francesa, Guatemala, Haití, Hondures, Mèxic, 

Nicaragua, Panamà, Perú, Surinam, Veneçuela. Àfrica: Tots menys: Lesotho, 

Líbia, Marroc, Maurici, illa Reunió, Santa Helena, Illes Seychelles, Tunísia. Àsia: 

tots, menys Armènia, Bahrain, Brunei Darussalam, Emirats Àrabs Units, Israel, 

Japó, Jordània, Kazakhstan, Kuwait, Líban, Macao, Illes Maldives, Mongòlia, 
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Palestina, Qatar, Singapur, Taiwan, Turkmenistan. Oceania: Papu Nova Guinea, 

Illes Salomó i Vanuatu. 

La donació de sang és totalment segura, però a vegades es poden produir alguns efectes 

adversos, com els següents: 

 Hematomes1 o dolor al braç: al lloc on es fa la punxada per extreure la sang, aquest 

hematomes acostumen a desaparèixer després de poques hores. 

 Nàusees, vòmits i marejos, i molt poques vegades es pot perdre el coneixement.  

 Disminució de les reserves de ferro (ferritina): A les persones que donen sang 

habitualment tenen més possibilitats de que els passi. Aquestes persones es recuperen 

en dos mesos amb dieta equilibrada.  

2.2  Què s’ha de fer quan dones sang? 

Què s’ha de fer abans de donar sang? 

 S’aconsella que es begui entre un quart i mig litre d’aigua o sucs. 

 S’ha d’esperar un mínim de dues hores després d’un àpat copiós. 

 S’han d'evitar menjars molt greixosos (com per exemple: formatges o aliments fregits). 

 No s’ha d’anar a donar sang en dejú. 

Què s’ha de fer durant la donació? 

 Abans de donar sang, el donant ha d’emplenar un qüestionari sobre la seva salut i els 

seus hàbits de vida. Es necessita el consentiment del donant per extreure-li sang i per 

gestionar les dades personals (sempre manera confidencial i complint la normativa 

vigent.) *(Annexos: Qüestionari )  

 

 Seguidament es fa una entrevista mèdica al donant, se li mesura la seva tensió arterial 

i el nivell d’hemoglobina. Depenent dels resultats que s’obtinguin el metge decidirà si 

pot o no donar sang.  Des del Banc de Sang s’asseguren que la donació sigui segura pel 

donant i que la sang sigui segura per la persona que necessiti la transfusió de sang. 

 La donació dura entre 10 i 15 minuts. És el temps que es tarda en extreure els 45mL de 

sang que entren a la bossa on es recull la sang i així poder salvar un màxim de tres 

vides. 

 Un cop feta la donació el donant haurà de reposar uns minuts i prendre un refrigeri 

(que ofereix el propi Banc de Sang, en el refrigeri s’hi poden trobar sucs, aigua, patates, 
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galetes...) és molt important veure líquids (sucs o aigua), ja que més de la meitat de la 

sang és aigua. 

Què s’ha de fer després de donar sang? 

 Un cop feta la donació el donant ha de beure líquids en abundància i incorporar a la 

dieta aliments salats les següents 24 o 48 hores. 

 El donant no ha de fer esforços físics importants, i menys amb el braç on s’ha fet 

l’extracció de sang, en les següents 24 hores. 

 No s’han de prendre begudes alcohòliques ni s’ha de fumar en les dues hores següents 

de la donació. 

 Després de la donació s’han d’evitar llocs on faci molta calor, es recomana anar a llocs 

frescos i ventilats. 

 Fins dues hores després de la donació es recomana no retirar la tireta per tal d’evitar 

de que sagnés, en cas de que sagnés s’ha de pressionar el braç durant tres o cinc 

minuts o desplaçar-se a un centre sanitari (al CAP o a l’hospital). 

 Finalment s’ha de retornar a l’activitat normal de seguida que puguis. És millor 

caminar que relaxar-se estant assegut. 

2.3  Components que s’extreuen de la sang, l’afèresi i els anàlisis posteriors 

a la donació 

Què se’n extreu de la sang? 

De cada donació s’obtenen diversos components sanguinis i hemoderivats1 destinats al 

tractament de persones amb alguna malaltia. Cada un d’aquests components caduca després 

d’un temps determinat, s’ha de conservar a una temperatura determinada, i cadascun dels 

components s’utilitza per a uns tractaments diferents. La sang que s’obté d’un donant es 

separa en 3 parts: 

1. Glòbuls vermells: Aquestes cèl·lules sanguínies són les més comunes, també són  el 

principal mitjà d'aportació d'oxigen als teixits corporals dels vertebrats. Els glòbuls 

vermells interfereixen en la digestió i en l'absorció dels lípids a l'intestí. 

2. Plaquetes: Aquestes cèl·lules sanguínies són les més petites de totes. La seva funció 

principal és la coagulació sanguínia (per la capacitat que tenen per a unir-se unes 

plaquetes amb altres plaquetes) en resposta a diversos estímuls. 

3. Plasma: És el component líquid de la sang, té un color groguenc. Representa el 55% el 

volum sanguini. 

Components Caducitat Conservació Finalitats 
Glòbuls vermells 
 

42 dies Entre 2oC i 6oC Anèmia crònica, cirurgia i accidents 

Plaquetes 5 dies Entre 20oC i 24oC Malalties de la sang, quimioteràpia i 
hemorràgies greus 

Plasma 
 

3 anys A -30oC Hemorràgies greus, grans cremats, 
púrpura trombòtica 
trombocitopènica 
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Afèresi 

L’afèresi és una modalitat de donació que permet separar els components de la sang a mesura 

es va extraient. Aquesta màquina té un sistema de centrifugació que permet separar els 

plasma o les plaquetes del donant i retorna la resta de components (glòbuls vermells) al 

donant. 

Les donacions d’aquests tipus duren uns 40 minuts i permet obtenir més quantitat del 

component sanguini desitjat (que el que se n’extreu normalment en una donació de sang 

normal). 

La recuperació és quasi immediata, degut a que els glòbuls vermells es retornen al moment. 

Aquest tipus de donació es pot fer com a màxim de 12 vegades a l’any 

Anàlisis que es fan després de la donació 

S’analitzen les donacions de sang per detectar malalties que es puguin transmetre  a través de 

la sang a la persona receptora. Les malalties que s’analitzen són: 

 Hepatitis B i C 

 Sida (virus de la immunodeficiència humana: VIH) 

 Sífilis1 

 Virus del limfoma humà de cèl·lules T (HTLV/II) 

 Malaltia del Chagas1 (si el donant o la mare del donant són naturals de Llatinoamèrica 

o si el donant ha viatjat a Llatinoamèrica) 

 Citomegalovirus1 (CMV) (només si el receptor té més possibilitats d’infectar-se 

d’aquest virus) 

 S’afegeixen més proves segons les necessitats que vagin sorgint. 

Els resultats d’aquests anàlisis sempre es tracten de manera confidencial, el Banc de Sang te’ls 

envia per carta a casa. Si algun paràmetre surt alterat es fa un nova extracció de sang per 

comprovar-ho novament. 

Si les anàlisis són anormals o es fa impossible fer-les, ja sigui perquè hi ha algun problema amb 

la mostra o per algun altre motiu, la sang procedent d’aquella donació no es transfondrà. 

Aquestes analítiques de malalties infeccioses es fan al laboratori central de Barcelona. Allà 

mateix és on es separen els diferents components de la sang. 

També es fan uns altres anàlisis, aquests anàlisis es fan per comprovar la compatibilitat amb la 

persona receptora, s’analitzen els grups sanguinis ABO, RH i altres que estan implicats amb la 

compatibilitat (Duffy, Kidd, HPA, HLA, etc). Aquestes analítiques es fan als hospitals abans de 

que es faci la transfusió de sang al receptor per conèixer la compatibilitat. 

2.4  Quin cost té una donació? 

Entre la bossa, el personal, el transport... cada donació té un cost aproximat d’uns 90 euros. 

Un cost que paga el Departament de Salut. 
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Quan una clínica privada demana sang al Banc de Sang, ha de pagar, però no paga la sang, 

paga el cost que té la logística de la donació (el transport, la bossa, el personal, el material...), 

el que paga la clínica privada entra dins del preu que paga el pacient. 

2.5  Altres tipus de donacions 

El Banc de Sang ha crescut molt en els últims anys, ja que ja no és només Banc de Sang, sinó 

que és Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Actualment hi ha: 

 Banc de Teixits 

 Banc de Cordó 

 Banc de Llet materna 

 Banc de Sang 

I les donacions de medul·la òssia que es fan conjuntament amb la Fundació Josep Carreras. 

2.5.1 Medul·la òssia 

El transplantament de medul·la òssia és l’única esperança per a molts afectats de leucèmia i 

altres malalties de la sang. Consisteix a substituir les cèl·lules malaltes del pacient per cèl·lules 

malaltes del pacient per cèl·lules sanes d’un donant. 

La donació de medul·la òssia pot salvar vides i requereix un procés relativament senzill. Abans 

però, és important que t’informis sobre el compromís que estàs adquirint. Tingues en compte 

que la teva medul·la estarà disponible per a qualsevol malalt d’arreu del món que necessiti un 

transplantament. 

Cada any a 5000 persones els diagnostiquen de leucèmia a l’estat espanyol. 

Moltes d’aquestes persones necessitaran un transplantament de medul·la 

òssia per superar la malaltia. 3 de cada 4 pacients no disposaran d’un donant 

familiar que li sigui compatible. 

Donar medul·la òssia és:  

 Donar vida. 

 Oferir la teva ajuda anònima i altruista a qualsevol pacient del món que ho necessiti. 

 Donar per un altre i poder tornar a donar si un familiar teu ho necessita. 

 L’única curació possible per a milers de persones. 

 Un compromís amb tu mateix i amb els altres. 

Donar medul·la òssia no és: 

 Res relacionat amb la teva medul·la espinal sinó amb la teva medul·la òssia, on es 

generen les cèl·lules mare de la sang. 

 Una intervenció que elimini la teva medul·la òssia. Se’t regenera completament. 

 Inscriure’t com a donant per una persona particular sinó per a qualsevol persona del 

món que ho necessiti. 

 Perillós per al donant. 

Hi ha dues maneres donar medul·la òssia: 
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1. Obtenint les cèl·lules mare del teu corrent sanguini. Fent sortir de la medul·la posant-

te una injecció subcutània diària durant 4 dies. 

2. Extraient sang medul·lar de l’os del maluc a través d’unes puncions. Aquest 

procediment es fa sota l’efecte de  l’anestèsia general o epidural i requereix ingrés 

hospitalari de 24 hores. Aquest mètode només es fa servir en el 20% dels casos. 

Les donacions de medul·la òssia es fan gràcies al Banc de Sang i Teixits  i 

la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. Un dels lemes d ela 

Fundació Josep carreres és “Fins que trobem un donant de medul·la 

òssia compatible per a tots els pacients, no pararem. Fes-te donant de 

medul·la òssia”. 

2.5.2 Cordó umbilical 

La sang del cordó umbilical ofereix noves esperances per curar 

la leucèmia i altres tipus de càncer.  

El cordó umbilical i la sang que conté són habitualment 

rebutjats, però aquesta sang conté elements capaços de generar 

cèl·lules sanguínies en quantitats adequades. 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 

Per donar sang de cordó umbilical cal: 

 Comprovar que no hi hagi antecedents familiars de malalties potencialment 
transmissibles. 

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

 Comprovar que el nadó no ha patit cap malaltia important durant els primers mesos 
de vida. 

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

sang de cordó podrà ser utilitzada amb finalitats de recerca, quan no sigui adequada per a ús 

terapèutic. 

Pot donar cordó umbilical: 

 Si està sana i no té antecedents de malalties potencialment transmissibles a través de 
la sang. 
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 Si té la informació necessària i és conscient que la donació pot significar la curació de 
malalties molt greus, en especial en nens, i sap que no hi ha cap risc per al nadó i la 
mare. 

 Si té la voluntat de fer aquest acte altruista i generós a canvi de la petita molèstia 
d'unes anàlisis addicionals. 

No pot donar cordó umbilical: 

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

 Si és portadora d'algun dels virus de l'hepatitis (B o C) o creu que podria ser-ho. 
 Si s'ha injectat drogues (heroïna, hormones per augmentar la musculatura...) algun cop 

a la seva vida, encara que hagi estat tan sols una vegada i fa molt de temps. 
 Si ha acceptat alguna vegada diners, drogues o un altre tipus de pagament a canvi de 

mantenir relacions sexuals. 
 Si ha mantingut, en els darrers 4 mesos, 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 
intravenoses, alguna persona que exerceixi o hagi exercit la prostitució. 

 

2.5.3 Teixits 

Els teixits són estructures formades per un conjunt de cèl·lules semblants que tenen una funció 

concreta. Ser donant de teixits o òrgans és el major acte altruista que pot fer una persona 

després de la mort. En la donació s’obtenen teixits sans per trasplantar-los a les persones que 

ho necessiten. 

Alguns dels motius pels quals has de fer-te donant són: 

 Perquè pots contribuir a salvar vides 

 Perquè hi ha moltes persones que necessiten teixits per continuar vivint. 

 Perquè cada dia moren18 persones la món esperant un transplantament d’òrgans o 

teixits. 

 Perquè un donant de teixits pot ajudar a més de 100 persones. 

 Perquè qualsevol de nosaltres ho podem necessitar. 

 Perquè converteixes la mort en vida. 

Hi ha certes malalties que fan malbé els teixits, deixen de funcionar, i els medicaments no ho 

poden solucionar, és per això que es necessita un transplantament de teixits donats. 
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Tothom pot ser donant de teixits. En vida hauries d’expressar aquesta voluntat a un familiar 

directe per tal de què ho comuniqui als metges, també pots fer-te el carnet de donant a la web 

de l’Organització Catalana de Transplantament. 

Els teixits donats es conserven al Banc de Teixits de Catalunya, des d’on s’envien als hospitals 

per atendre que els necessiten. 

 

2.5.4 Llet 

La llet materna ajuda al desenvolupament dels nadons prematurs de baix pes ( entre 800 i 

1500 grams), així com als que tenen risc de patir alguna malaltia digestiva o intestinal o bé 

neixen amb dèficit immunitari.  La llet recollida pel banc es subministra al nadó mentre la mare 

no el pot alletar.  

Aquesta llet també és utilitzada després de cirurgies de l’aparell digestiu, degut a que la llet 

materna és més fàcil de digerir i facilita la recuperació intestinal. 

 El consum de llet materna disminueix les infeccions generalitzades greus i preveu les necrosis 

intestinal, que són la causa principal de defunció entre els prematurs de baix pes. 

 

Per poder donar llet només has de: 

 Estar alletant al teu nadó. 

 Tenir llet suficient. 

 Presentar bona salut. 

 Dur uns hàbits de vida saludables. 

No pots donar llet si: 

 Et mediques regularment amb determinats fàrmacs. 

 Consumeixes drogues o altres tòxics. 

 Tens alguna malaltia  crònica o infecciosa (com per exemple: virus de la 

immunodeficiència humana i l’hepatitis B i C). 

transplantaments.gencat.cat/ca


 Jordi Callol i Manzano  
 

 Pàgina 19 de 48   
Treball de recerca  

El Banc de Sang i 
les donacions de sang a Figueres 

 Ets fumadora o consumeixes begudes alcohòliques. 

En cas de què: prenguis medicaments o herbes medicinals en infusió, et posis alguna vacuna, 

pateixis alguna malaltia aguda o infecciosa, o si consumeixes cafè, altres begudes amb cafeïna 

o te, hauràs d’informar al Banc de Sang. 

 

3. On es pot donar sang? 
Es pot donar sang a tres llocs diferents: als centres fixos i unitats mòbils 

3.1  Centres fixos 

Hospitals amb espais de donació o centres fixos en trobem a: 

 Badalona: Germans Trias Pujol 

 Barcelona: Hospital Clínic, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital Universitari 

de la Vall d’Hebron 

 Girona: Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 

 Granollers: Hospital General de Granollers 

 L’Hospitalet de Llobregat: Hospital Universitari de Bellvitge i l’ICO Hospital Duran y 

Reynals 

 Lleida: Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

 Manresa: Fundació Althaia-Hospital Sant Joan de Déu 

 Mataró: Hospital de Mataró 

 Reus: Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

 Sant Cugat del Vallès: Hospital General de Catalunya 

 Sant Pere de Ribes: Hospital Residència Sant Camil 

 Tarragona: Hospital Universitari Joan XXIII 

 Terrassa: Mútua de Terrassa 

 Tortosa: Hospital Verge de la Cinta 

3.2  Unitats mòbils 

 Locals 

 Autobusos 

Aquests tipus de donacions es fan manera periòdica, i es mouen els equips a les diferents 

poblacions. Depenent del volum de població del municipi s’hi va un, dos, tres o quatre cops 

l’any, n’hi poden haver més degut a que es facin donacions extraordinàries quan hi ha mercat, 

alguna fira... Per fer donacions es demanen diferents permisos, per exemple ala ciutat de 

Figueres es fa d ela següent manera: 
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 Si es fa amb un local es demana als mateixos responsables del local ( com l’Hospital de 

Figueres i l’Institut Ramon Muntaner). 

 Si es porten els autobusos es demanen els permisos necessaris a l’ajuntament per 

ocupar la via pública. 

4. Dia Mundial del Donant - un homenatge a la donació altruista de 

sang 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) commemora el 14 de juny de cada any el Dia 
Internacional del Donant de Sang és. L’OMS remarca així 
que només en 62 països de tot el món garanteixen la sang 
per als seus malalts a través de donacions altruistes, el seu 
objectiu per al 2020 és que el 100% dels països siguin 
autosuficients amb donacions de sang.  
El Dia Mundial del Donant de Sang se celebra des de l’any 
2004, després que l’OMS considerés que un col·lectiu tan 
gran, com és el dels donants de sang, mereixia tenir un dia 
de commemoració per la seva important funció arreu del 
món. La data escollida va ser el 14 de juny perquè just l’any 2004 es complia el centenari de la 
mort del metge austríac Karl Landsteiner, Premi Nobel de Medicina l’any 1930 i descobridor 
dels grups sanguinis tal com es coneixen avui dia. Cada país ho celebra de manera diferent, 
però sempre com a acte d’agraïment als donants de sang que amb les seves donacions salven 
milions de vides any rere any. 
 
A Catalunya va començar a commemorar-se l’any 
2005, i des de llavors cada any es porta a terme  a un 
dels municipis catalans. L’acte consisteix en una 
jornada de treball i una part més institucional. L’any 
passat la capital d’acollida va ser Lleida i la jornada 
inclou ponències de resultats, objectius i perspectives 
de futur. L’acte institucional, en  canvi, compta amb representants del Departament de Salut, 
el Banc de Sang i de Teixits i la Federació Catalana de Donants de Sang.  

Aquest any 2017 la ciutat escollida per fer l’acte d’homenatge 
ha sigut Vic, allà es va reconèixer la feina de 55 persones i 
entitats, també van voler agrair a tots els donants, per les 
250000 donacions que es van recollir l’any passat, que van 
permetre que tots els malalts tinguessin la sang que 
necessitaven.  Per aquest motiu, els espais de donació d’arreu 
de Catalunya es van decorar amb bafarades amb adjectius 
bonics, globus, garlandes i cartells dirigits als donants de sang. 
Les persones que van donar sang van poder escriure missatges 
per a altres donants o receptors i fer-se fotos per compartir-les 

a les xarxes, en un doble gest d’agraïment i per incentivar a altres donants. El Banc de Sang 
emplaçà els ciutadans que ho van desitjar a fer-se un vídeo llançant floretes als donants de 
sang i compartir-los a les xarxes amb les etiquetes #eldiaD i #gentguapa. D’aquesta manera, els 
qui no van poder donar sang, van col·laborar igualment fent difusió de la donació. L’acte 
pretenia recordar que a Catalunya calen 1000 donacions al dia per als malalts dels hospitals i 
clíniques, i a més es calcula que una de cada cinc persones necessitaran sang al llarg de la seva 
vida. 
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Amb aquest acte s’aprofita per agrair i fer un reconeixement social a la tasca dels donants amb 
més trajectòria que representen tot Catalunya. 

 

5. Campanyes extraordinàries 
Al llarg de l’any, a banda de les donacions de sang que es fan cada municipi cada tres mesos es 
fan unes campanyes extraordinàries de cara a temporades en les quals baixen les reserves de 
sang, com per exemple abans de Setmana Santa o de Nadal, normalment es duen a terme 
abans de vacances. 

5.1  Els bombers t’acompanyem a donar sang 

Els Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i 
Teixits organitzen per tercer any consecutiu la 
campanya “Els Bombers t’acompanyen a donar 
sang”, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nombre 
de donacions de sang abans de Setmana Santa, una 
època en què baixen les reserves. 
Del 25 de març a l’1 d’abril, 16 ciutats catalanes van 
acollir aquesta iniciativa solidària que compta amb la 
col·laboració dels Ajuntaments de  cada municipi. 
Les diferents jornades de donació de sang s’han 
dinamitzat amb l’exhibició de vehicles i equipaments 
de Bombers, la realització d’exercicis de rescat, per 
exemple. A més, hi hagut la participació d’entitats 
culturals de cada població: colles castelleres i 
geganteres, batucades, actuacions musicals, 
associacions de donants, etc. 
Aquesta campanya va arrencar el dissabte 25 de 
març a Figueres. El mateix dia també es va iniciar la 
campanya a Castellar del Vallès, Malgrat de Mar i Terrassa. Una setmana després, van ser 
les ciutats de La Seu d’Urgell i Santa Coloma de Gramenet qui van acollir les darreres 
jornades de donació de sang. 
*Horari del programa d’activitats d ela donació de sang de la campanya “El Bombers 
t’acompanyem a donar sang”. (Annex) 
 
Els bombers t’acompanyem a donar sang: a Figueres 
Entrevista a en Josep Ferrès Tubert (Bomber del Parc de Bombers de Figueres): Secretari 
de l’Associació esportiva i cultural Bombers de Figueres 

1- Com vau tenir la idea de organitzar una Donació de Sang? 
No va ser una idea directament nostra, des de fa 3 anys es fa la campanya “Els Bombers 
t’acompanyem a Donar Sang” i enguany des de la Direcció General i de l’Associació 
Bombers amb Cor ens van proposar organitzar una Donació de Sang i vam acceptar-ho. 
Aquesta campanya es fa a diferent municipis del nostre país, uns 16 o 17 i nosaltres aquest 
any inaugurem la campanya que dura fins el dia 1 d’abril. Aquesta campanya serveix per 
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recollir sang necessària de cares a Setmana Santa ja que en aquesta època de l’any la gent 
està de vacances i les reserves baixen en picat. 

2- Com heu organitzat tot aquest seguit d’activitats? Us heu posat vosaltres en contacte 
amb les entitats? Han tingut algun cost? 

Els Bombers de Figueres tenim l’Associació esportiva i cultural Bombers 
de Figueres, que és una associació sense ànim de lucre, des d’aquesta 
associació vam contactar amb les altres associacions de la ciutat, ens 
vam reunir amb Banc de Sang i l’Ajuntament de Figueres on vam 
presentar la campanya que hem preparat i que avui hem fet realitat. 
Aquestes activitats no han tingut cap cost, les associacions han vingut 
gratuïtament i de forma voluntària. 

3- Quant temps heu estat preparant aquesta Diada? 
Ho estem preparant des del 25 de gener (dos mesos), ja estava 
programat quan es faria, però tota la feina de posar-nos de contacte amb associacions, 
mitjans de comunicació... ha sigut durant aquests dos mesos. 
 
Entrevista a en Jordi Vila, metge especialista en hematologia que treballa al Banc de Sang i 
Teixits de Girona; i a la Meritxell Casacuberta, tècnica de promoció de Banc de Sang de 
Girona 

1- Quina diferència hi ha entre fer les donacions a una unitat mòbil o fer-ho a un centre 
(hospital, escola...)? 

No hi ha diferència. Només que des de la unitat mòbil ens permet acostar-nos més a 
ciutadania. Així ens podem fer més visibles en mercats, fires, passejos marítims a l’estiu, 
places... 

2- Quins permisos s’han de demanar per organitzar una Donació de Sang? 
Si és en un centre sanitari (Hospital, CAP) no hi ha cap mena de problema ja que ells a 
tenen una secció del Banc de Sang i es dins del mateix centre. Però si que es necessiten 
permisos si es fa en centres cívics, escoles, instituts, pavellons... o si hem d’ocupar un espai 
públic amb la unitat mòbil, aquí si que s’han de demanar permisos però depenen de 
l’ordenança municipal de cada municipi. 

3- Més o menys, quant temps es necessita per organitzar  una donació? 
Per organitzar una Donació un més i mig o dos mesos . Si és una Marató de Donar Sang uns 
tres mesos o més. 

4- Quantes donacions es solen fer des d’una unitat mòbil? 
En un dia com avui, esperem fer unes 90 donacions per bus, o sigui unes 180 Donacions de 
Sang. 

5- Figueres sol ser una ciutat solidària, des del punt de vista de les donacions? 
Sí, s’acostumen a fer moltes donacions. En general tots el municipis es bolquen ens les 
donacions. Estem en un país, per sort, eminentment solidari. 

6- Quants infermers/es per unitat mòbil hi ha avui? 
Avui mateix hi ha dos o tres infermers/es, un metge i un administratiu per unitat mòbil. 

7- Quin material es fa servir a les donacions? 
És molt simple l’equip que s’utilitza: 

 Equip d’extracció 
 Bossa anticoagulant 
 Balança, que regula el pes i barreja la sang amb l’anticoagulant 
 Tubs d’analítica, per fer una analítica per tal de saber si el donant té alguna malaltia 

com el VIH, hepatitis... 
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8- Quin és el paper del metge en les donacions? 
Metge conjuntament amb el formulari que s’ha d’omplir abans d’entrar a fer la donació, fa 
la funció de barrera de seguretat tant per al pacient que rebrà la sang i per al donant. A 
més, el metge fa una entrevista personal (reconeixement mèdic), com la que pots tenir 
amb el teu metge de capçalera. A més el metge et fa una revisió de la hemoglobina i de la 
pressió. 
 

 Finalment el dia 25 de març es van recollir 173 bosses, per tant tot un èxit molt per 
sobre de les seves expectatives que eren unes 90 donacions. 

5.2  Aprenentatge Servei (APS) - Campanyes a les escoles 

És un projecte que va dirigit a les escoles, el qual involucra els infants en la difusió de la 
necessitat de donar sang i aquests mateixos infants aprenen sobre la sang, les donacions i 
aspectes de la comunicació. 
L'activitat té diferents parts: 

1. Els alumnes reben formació amb continguts científics i mèdics, de comunicació i de 
valors. 

2. Els participants creen la promoció de la donació de sang i organitzen la seva pròpia 
campanya de difusió per conscienciar el seu entorn i animar a la gent a que doni sang. 

3. I finalment avaluar tota l'activitat conjuntament amb l'equip educatiu i fer un 
reconeixement amb els resultats de la campanya pel centre i pels participants. 

Aquesta activitat està adreçada a centres educatius amb infants i adolescents des de 6 anys 
fins a 18 anys. Tot i que també es realitzen a universitats i cicles formatius.  
Els objectius d’aquesta activitat són: 

 Familiaritzar-se amb el procés de donació de sang i interioritzar-ho com un hàbit de 
participació social. 

 Participar en una experiència en què els nois i les noies siguin protagonistes 
dinamitzant en el seu entorn una campanya de donació i realitzant els aprenentatges 
científics, cívics i socials corresponents. 

 Dur a terme un servei de promoció de la salut. 
 Ser conscients de la importància de la donació 

de sang. 
 Crear una xarxa de centres educatius amics del 

Banc de Sang. 
Els aprenentatges amb aquest projecte ¡, són diversos: 

 En l’àmbit de la salut: el procés de la donació de 
sang. 

 En l’àmbit de la comunicació: desenvolupar les 
habilitats socials i comunicatives. 

 Valors: el treball per a una societat més 
participativa, solidària i compromesa. 

6. Marató de Sang 
Les maratons són donacions de sang més especials. Es fan perquè una població té bastants 
habitants. Les maratons tenen l’objectiu de sacsejar la població per aconseguir donants nous, 
es fa també perquè a aquella població no es fa res especial o diferent des de fa temps. Es 
demana permís i ajuda a l’hora d’organitzar les maratons als ajuntaments, per rebre ajuda de 
les diferents regidories, d’empreses importants de la zona, dels comerços, de les entitats... Per 
fer que la marató sigui una cosa de tots i es comprometin així, amb el Banc de Sang. En una 
marató, a diferència de les donacions, s’hi fan activitats tant activitats infantils, actuacions, 
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cercaviles, espectacles dels castellers, gegants, balls... i un munt d’activitats més. A Girona es 
fa una marató cada any, i a Olot es fa la marató de sang més gran de tota Catalunya, i es fa 
cada dos anys. I l’any vinent n’hi haurà una a Figueres. 

6.1  Marató de Sang a Figueres 

El proper mes de maig a Figueres hi haurà una Donació de Sang a l’Institut Ramon Muntaner 

de Figueres, es vol revolucionar la ciutat des de tots els àmbits, és per això que demanen ajuda 

de l’ajuntament, centres educatius, comerços entitats... volen que tota la ciutat s’involucri amb 

la marató i aconseguir més donacions i sobretot nous donants a poder ser joves. Per aquest 

motiu a la primera reunió del Consell Escolar d’aquest curs es vol estar present des de 

l’Associació de Donants de Sang de Figueres per tal d’informar als centres educatius de 

Figueres del que passarà el mes de maig i demanaran la seva col·laboració. 

6.2  Marató 2.0 de Donants de Sang de Catalunya 

El Banc de Sang va portar a terme la Marató de Donants de Sang 2.0 del 13 al 20 de gener de 
l’any 2017. Aquesta gran campanya té dos objectius:  

 Remuntar les reserves de sang després de les Festes de Nadal. 
 Facilitar que el 40% de catalans que, segons un estudi del Centre d’Estudis d’Opinió, 

encara no coneix quin grup sanguini té en tingui coneixement. 
El lema d’aquesta campanya  és “La teva sang diu coses. Comparteix-les”, vol manifestar la 
informació que es pot saber d’una persona a partir del grup sanguini, com per exemple: de qui 
pot rebre sang, a qui pot donar-ne o quins usos pot tenir la seva sang. Tots els donants que van 
participar a la Marató van rebre una analítica amb el seu grup sanguini.  
Tenia com a objectiu aconseguir 8.000 Donacions de Sang que permetessin remuntar les 
reserves de sang després de les Festes de Nadal, un període en què baixen les donacions de 
sang al voltant d’un 25% pel canvi d’hàbits de la ciutadania, el fred, les malalties que s’hi 
associen i diversos festius. Però finalment van a aconseguir moltes més donacions de les que 
esperaven, finalment aquesta Marató de Donants es tanca amb 11.662 donacions de sang en 
una setmana. 

 

6.3  Marató de Sang d’Olot (la més gran de Catalunya) 

El dia sis de maig d’aquest 2017 es va celebrar la 

vuitena edició d ela Marató de Sang d’Olot. La 

capital de la Garrotxa és la localitat catalana on 

més donacions es realitzen per habitant. Un total 

de 977 donacions s’han concentrat en 12 hores a 

l’Hospici d’Olot. Durant tot el dia actes diversos 

han acompanyat una jornada amb els donants i els 

voluntaris i voluntàries com a protagonistes. Prop 

d’una trentena d’entitats, associacions i col·lectius 

han fet possible una edició més, la vuitena, de la Marató de Sang d’Olot. Una jornada que ha 

comptat amb una pila d’actes paral·lels, ball dels alumnes de l’Escola Malagrida, 
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demostracions dels Bombers de Catalunya i els GRAE, cants corals, country, zumba, beatbox i 

break dance o cançons d’autor. Més d’un centenar de persones voluntàries han col·laborat a la 

8ª Marató de Donar Sang d’Olot. 

7. Banc de Sang en situacions d’emergència  
Banc de Sang sempre que hi ha una situació d’emergència es mobilitza tant per repartir la sang 

de les reserves com per recollir-ne més.  

 Atemptat de Barcelona 

El dia 17 d’agost del 2017, a les 16:50h es va produir un 

atropellament massiu deliberat a la Rambla de Barcelona. Una 

furgoneta blanca de lloguer va envestir desenes de persones a 

la part alta de la Rambla de Barcelona, va baixar la Rambla fent 

ziga-zaga per tal d’atropellar al màxim de persones possibles, 

fins que es va aturar a mitja Rambla, a sobre del Mosaic del Pla 

de l'Os de Joan Miró. Al cap de pocs minuts es va desplegar un 

fort dispositiu policial, anomenat «Operació Gàbia», amb els 

diversos serveis d'emergències actuant a la zona. L’atemptat va 

acabar amb 13 víctimes mortals i més d’un centenar de ferits. A 

la matinada del dia 18 a Cambrils hi va haver un atemptat frustrat pels mossos, el qual va 

deixar 6 ferits i una víctima mortal. 

Pocs instants després de que es confirmés l’atac i de l’existència de ferits, 
Banc de Sang va emetre un comunicat a través de les seves xarxes socials en 
el qual deien: “Comptem amb reserves per atendre ferits de l’atropellament 
de Barcelona si és necessari. Principals hospitals de Catalunya oberts als 
donants”. Una estona més tard, l’exconsellera de sanitat de la Generalitat de Catalunya, 
Marina Geli, feia un tweet en qual es mostrava emocionada quan va veure persones fent cua a 
l’Hospital Clínic per donar Sang, seguidament el Vicepresident de la Generalitat, Oriol 
Junqueras, demanava a la ciutadania que seguissin les instruccions del Banc de Sang. Durant el 
vespre del mateix dia de l’atemptat molts ciutadans es van acostar als centres hospitalaris per 
tal de fer la seva donació de sang. El dia següent, durant el matí , el conseller de sanitat, Antoni 
Comín, demanava donacions de sang a partir de la setmana següent ja que en aquells 
moments tenien una saturació.  
*(Annexos: comunicats del Banc de Sang a través de 

les xarxes i de diferents polítics catalans fent 

referència a les donacions de sang). 

El dia 19 d’agost el Banc de Sang a través de les 

xarxes socials van emetre aquest comunicat 

d’agraïment a tots els donants que van anar a donar 

sang originant cues a les portes dels hospitals.  
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*(Annexos: Fotografies de les donacions de sang espontànies que es van produir arreu de 

Catalunya en especial a Barcelona).     

8. El Banc de Sang a altres països 
El Banc de Sang no només és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, cada país té 

el seu “Banc de Sang”.  

 A Alemanya es pot donar sang cada dos mesos, les revisions mèdiques són més 

exhaustives, després de la donació no hi ha un refrigeri, hi ha un buffet lliure, i a més a 

cada donant se li dóna un detall. Allà ho organitza el Deutsches Rotes Kreuz (la Creu 

Roja alemanya). 

 

 A Itàlia degut a què costa que la gent vagi a donar sang de manera altruista es paga a 

cada donant perquè doni sang. 

 A l’Estat Espanyol és la Creu Roja qui organitza les donacions de sang. 

No sempre ha estat una donació de sang voluntària i altruista, tot  i que ara ho hem assimilat 

com a natural a casa; de fet, fins l’any 1975, a Espanya no es va prohibir la donació de sang que 

no fos voluntària. Però això no és el que malauradament passa a tot el món. 

L’Organització Mundial de la Salut s’ha plantejat el 2020 com a meta perquè com a mínim la 

meitat dels països assumeixin aquest model de donació. Actualment, hi ha més de 70 països on 

la donació de sang encara és remunerada o funciona amb l’anomenat model de reposició. 

9. Grifols 
Grifols és una empresa multinacional catalana, amb seu a Barcelona, 

que està especialitzada en el sector farmacèutic i hospitalari. 

Aquesta multinacional és un important proveïdor mundial 

d'immunoglobulines  intravenoses (IVIG), albúmina, Factor 

VIII, plasma i altres productes hemoderivats. L'activitat de 

Grifols gira entorn la investigació, el desenvolupament, la 

fabricació i la comercialització de productes derivats del 

plasma (hemoderivats), productes de teràpia intravenosa 

Imatge d’un Carnet del Banc de Sang Alemany d’un voluntari de l’Associació de 

Donants de Sang 
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(sèrums), nutrició clínica, sistemes de diagnòstic i material mèdic i sanitari. Tots els seus 

productes i serveis estan destinats a la salut humana, i principalment, són d'aplicació 

hospitalària.  

Laboratoris Grifols va ser fundada pel Doctor Josep Antoni 

Grífols Roig (hematòleg i científic) l’any 1940 a la ciutat de 

Barcelona. Aquests laboratoris van néixer com a centre 

d'investigacions clíniques i biològiques per desenvolupar 

reactius i productes terapèutics. 

 

Treball de Camp 

10.  Planificació de l’organització d’una Donació de Sang a Figueres 

a. Banc de Sang i Figueres 

 Història de Banc de Sang a Figueres 

Entrevista a Joan Colomé 

Joan Colomé va participar en l’organització de les Donacions de Sang a Figueres durant uns 40 

anys. Va ser Delegat dels Donants de Sang de l’Alt Empordà, membre de la Germandat de 

Donants de Sang (actual Associació de Donants de Sang de Girona) i també va ser membre de 

la Junta Rectora del Banc de Sang de Girona durant 35 anys. Es va retirar amb 76 anys, 

actualment en té 83. L’entrevista va ser feta via telefònica ja que el senyor Joan Colomé no es 

podia desplaçar perquè l’havien operat feia poc. 

1. Quan es va fer la primera donació a Figueres? 

La primera donació de sang a Figueres es va l’any 1987. Figueres va ser el primer municipi de 

l’Empordà en fer donacions de sang. La gent de pobles dels voltants de Figueres venien a la 

capital de l’Alt Empordà. I més tard es va demanar a la gent que venien dels pobles si es volien 

fer càrrec de les donacions, però fent-les en els seus respectius municipis. Així va ser com es va 

decidir que per cada poble i tindria d’haver un delegat. 

2. Qui la va organitzar?  

Jo en aquell moment encara no estava al Banc de Sang, però els que van organitzar aquella 

donació van ser tres o quatre persones: en Sebastià de Clos, en Toni Ferrer, l’Àngels Vila (dona 

d’un exalcalde de Figueres) i alguna altra persona, però que no recordo el seu nom. 

3. On es va fer la donació? 

Es va fer al Bingo Erato 

 

Josep Antoni Grífols i Roig al 

seu laboratori 
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4. Com es va informar a la població que hi hauria una donació de sang? 

Els voluntaris fèiem cartes de convocatòria amb la data de la donació. Anys més tard es 

repartien uns 900 flyers i uns 200 cartells. 

5. Hi van haver col·laboradors? 

Al principi costava diners, i buscàvem institucions com l’ajuntament i també a empreses locals. 

Fins i tot es posava un platet a la sortida de la donació per rebre donatius dels donants sang. 

6. Quants voluntaris éreu al principi? 

Només 4 o 5 voluntaris. 

7. Em pot explicar el que conegui de la història del Banc de Sang a Figueres? 

Com ja he dit abans, Figueres va ser la primera població de l’Empordà on es van fer donacions, 

l’any 1987 al Bingo Erato. La gent dels pobles propers venien a donar sang a Figueres, fins que 

se’ls va proposar que organitzessin les donacions dels seus respectius pobles, ells van acceptar 

i es va decidir que hi tindria d’haver un delegat per municipi. En un principi érem quatre o cinc 

voluntaris, després d eles donacions donàvem bunyols i garnatxa, després ens van dir que la 

garnatxa no la podíem donar perquè portava alcohol i ho vam substituir per cafè amb llet, que 

també vam haver de canviar perquè era calent, i finalment es va substituir per aigua i sucs. El 

que costava organitzar la donació ho pagava l’ajuntament i empreses locals i es demanaven 

donatius als donants. Al principi hi havia la Germandat de Donants de Sang de Girona (que 

actualment es diu Associació de Donants de Sang de Girona) i l’altre Associació era Donants de 

Sang de l’Empordà (del qual hi ha un monument davant de l’Hospital de Figueres). S’ha canviat 

molt, actualment hi ha monuments als donants a alguns municipis empordanesos.  

8. Quant temps va col·laborar amb el Banc de Sang? 

Vaig col·laborar amb el Banc de Sang, uns 40 anys, vaig deixar-ho amb 76 anys. Vaig ser dels 

que vam iniciar les donacions de Sang a la Marca de l’Ham i més tard a l’Hospital de Figueres, i 

passar de les quatre donacions habituals a fer-ne set. La setmana de la donació em tenia 

organitzat el que havia de fer: 

 Dilluns portava els papers als col·legis perquè els hi donessin als nens i nenes. 

 Dimarts i dimecres repartia cartells i flyers per Figueres 

 Dijous no feia res de les donacions 

 Divendres anava a l’Hospital a preparar la donació i a estar-m’hi fins que acabés 

 Dissabte anava a l’Institut Ramon Muntaner tot el dia des de quarts de deu, fins al final 

quan havíem de tornar a muntar les aules que els deixaven i netejar-les. 

9. Què és el que més li ha agradat de tots aquests anys de voluntariat amb el 

Banc de Sang? 

A mi personalment, m’agradava molt col·laborar-hi, perquè és una cosa bona per la salut de 

tothom. T’havies de portar bé amb la gent que venia i atendre’ls el millor possible o el millor 

que sabessis. El que més m’agradava era quan arribava el vespre i acabàvem el recompte de 
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donants i algú deia “N’hem fet tants!” i com més donants havien vingut més content em 

posava, això és el que cobrava jo, la satisfacció de la feina ben feta quan veies que aconseguies 

cada vegada més donants. Una  vegada vam aconseguir entre divendres i dissabte 448 

donacions. 

 Quina és la trajectòria de les donacions de sang a la ciutat de Figueres? 

A Figueres es van començar a fer donacions de sang l’any 1987, malgrat que només tenim 

dades des de l’any 1988. Des de l’any 1988 les donacions de sang tenien com a tendència anar 

en augment, l’any 2007 es van fer 1867 donacions i el 2008 també el màxim nombre de 

donacions que s’han fet mai a Figueres,  però a partir d’aquell any el nombre de donacions va 

anar baixant fins que l’any 2016 tan sols es van aconseguir 996 donacions de sang, estem a poc 

més de la meitat de les donacions que es feien a Figueres el 2007.  

Primer de tot trobem les estadístiques per donació, aquí no es poden apreciar gaire si pugen o 

baixen les donacions, ja que hi ha uns pics que baixen més, això és degut a que eren donacions 

que es feien entre una donació i una altra, la qual cosa feia que els donants que havien donat a 

l’anterior donació no poguessin donar a aquesta, aquestes donacions que es feien entre una i 

una altra es feien en barris concrets de Figueres, com el cas de la Marca de L’Ham, o bé, es 

posaven amb el bus el dia de mercat setmanal a la plaça Catalunya de Figueres 
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Els següent diagrama ens ensenya com han anat les donacions de sang a Figueres des de l’any 

1988 fins l’any 2016. Es pot apreciar la pujada de donacions més o menys constant des dels 

inicis fins que entre els anys 2006 i 2008 va arribar al màxim de donants i a partir d’aleshores 

ha anat baixant. 

 

b. Com s’organitza una donació de sang? 

1- Les promotores organitzen el calendari de la donació. 

2- Les promotores es posen en contacte amb els Ajuntaments o amb el delegat per 

reservar una data per la donació.  

3- Quan està confirmat s’envia una carta o es truca als mitjans de comunicació locals 

informant sobre la donació. 

4- Es preparen els cartells, flyers, pancartes i ho entreguen als delegats o a l’ajuntament. 

5- El dia de la donació els voluntaris s’encarreguen que l’espai estigui preparat per rebre 

tot l’equip del Banc de Sang. 

6- La unitat mòbil munta tota la donació, només es demanen taules i cadires. 

7- Si no es fa dins de locals, i es fa dins els busos de les unitats mòbils s’estaciona a la via 

pública, on permet l’ajuntament i es demana un permís per ocupar la via pública. 
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Es fa el calendari segons la periodicitat de les campanyes, cada dia ha d’entrar sang al Banc de 

Sang. De dilluns a dissabte sempre hi ha donacions de sang, i els diumenges a vegades n’hi ha i 

a vegades no. Es planifiquen les donacions segons la sang que ha d’entrar al dia (entre unes 

800 i 1000 donacions al dia). 

c. Com se’n fa la difusió? 

Hi ha moltes maneres de fer difusió: 

 Cartells: són uns fulls de mides grans amb un text escrit que es penja en un lloc on la 

gent el pugui veure i llegir. Sovint porten també fotografies o dibuixos per captar 

l’atenció de la gent.  

 Flyers: són uns papers impresos de mida petita, que es sol distribuir en mà, als carrers, 

a les bústies de les cases... i en el que s'anuncia, demana, alguna cosa. El seu missatge 

és breu i concís i s’utilitza en finalitat publicitària, informativa... 

 Spots publicitaris: són vídeos breus, destinat a la publicitat d’un producte o d’un servei 

per persuadir a la ciutadania. 

 Xarxes socials: El que avui en dia es coneix normalment com a xarxa social són serveis 

online on els usuaris es poden crear una pàgina o perfil i “connectar” amb altres 

persones,  empreses o organitzacions… que també utilitzin aquest servei i amb les 

quals tinguin algun tipus de vincle o relació: amistat, afinitat, etc… Així, el resultat és 

una comunitat d’usuaris interconnectats al voltant d’uns interessos 

 Mitjans de comunicació: són mitjans de transmissió de la informació que posen en 

contacte a la ciutadania amb la resta del món, alguns exemples són: els diaris i les 

revistes, la ràdio i la televisió... 

El Banc de Sang (o bé els nens i nenes dins del projecte APS) dissenyen uns cartells per les 
donacions, aquests cartells es pengen per ciutat on hi ha la donació i a pobles veïns, però 
també a les xarxes socials, en mitjans de comunicació... També es fan uns flyers, que poden ser 
iguals que el cartell en mida més petita o un diferent, es reparteixen en establiments 
comercials, institucions... juntament amb els esmentats cartells. També s’han donat casos que 
es fan un vídeos publicitaris els quals es pengen per internet, al youtube, a les xarxes... També 
tenen un paper molt important els mitjans de comunicació locals, ells són els encarregats que 
des de diaris, canals de televisió, radio... la difusió de la donació arribi a més gent. Com es pot 
comprovar actualment és molt important com es fa la difusió a través de les xarxes, una 
manera de poder-se apropar més als joves i aconseguir nous donants. 

d. Quin és el paper de les xarxes socials en les donacions 

Per tots és sabut que les xarxes socials estan enganxades a les nostres vides des de fa uns anys, 

és per això que organitzacions, com el Banc de Sang i Teixits, també tenen xarxes socials per tal 

d’apropar-se més al ciutadà, conscienciar, difondre dates de donacions... però no només el 

paper de les xarxes pròpies del Banc de Sang són importants en la difusió d’una donació, 

també ho són les xarxes socials de les associacions de donants de sang, dels mitjans de 

comunicació locals, institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals, diputacions...), 

empreses i entitats de la vila i rodalies on es fa donació... i és molt important també la difusió 

que fa la mateixa ciutadania fent share a Facebook, retweet a Twitter... 

Aquestes són les xarxes socials que actualment té el Banc de Sang. 
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 Facebook (https://www.facebook.com/donarsang) 

 Instagram (https://www.instagram.com/donarsang/) 

 Twitter (https://twitter.com/donarsang /) 

 Youtube (https://www.youtube.com/user/bancsang) 

e. Com es pot millorar el nombre de donants? 

La manera com es pot millorar el nombre de donants és: 
 Augmentant la conscienciació de la població 
 Augmentant la difusió 
 Acostar-nos més al jovent 
 Fer més campanyes APS a les escoles i instituts 

f. Quin material s’utilitza en una donació de sang? 

De material el Banc de Sang porta:  

 Ordinadors (per a l’administratiu) 

 Qüestionaris 

 Bolígrafs 

 Lliteres 

 Hemocue (és un aparell que serveix per mesurar l’hemoglobina) 

 Tensiòmetre (és un aparell que serveix per mesurar la pressió sanguínia) 

 Etiquetes d’enumeració de les donacions, que es col·loquen ala bossa de la sang i als 

tubs per tal d’identificar-les quan es fa l’analítica 

 Bosses  

 Tubs  

 Neveres  

 Celladora (aparell que talla el fil de sang que va de l’agulla a la bossa) 

 Contenidors especials (per agulles i material biològic) 

 Cotons 

 Esparadrap 

 Les bàscules de les bosses de sang  

Només es demanen a la sala on s’instal·len, que els deixin taules i cadires. 

g. Permisos que cal demanar per fer una donació de sang 

Es demanen permisos per demanar penjar pancartes i per poder organitzar-la. Als espais on es 

fa la donació, l’Hospital de Figueres i l’Institut Ramon Muntaner en el cas de Figueres, se’ls 

demana a ells directament la sala on es fa la donació. Si es porta el bus de la unitat mòbil sí 

que es demana permís a l’Ajuntament per estar estacionats a la via pública, com s’ha fet 

alguns dies a la Plaça Catalunya quan hi ha mercat. 

11.  Visita als laboratoris del Banc de Sang i reserves a la província de 

Girona 
El dia 1 d’agost vaig anar a Girona, a l’Hospital Josep Trueta on es troba la seu provincial del 

Banc de Sang. Allà em va rebre la Cristina Valverde, la Tècnica de Promoció del Banc de Sang a 

la província de Girona. Primer de tot li vaig fe runa entrevista de més d’una cinquantena de 

https://www.facebook.com/donarsang
https://www.instagram.com/donarsang/
https://twitter.com/donarsang%20/
https://www.youtube.com/user/bancsang
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preguntes, les més rellevants van sortir al Setmanari de l’Alt Empordà per tal  de fer difusió de 

la donació de Figueres. Aleshores em va ensenyar les instal·lacions, primer de tot la zona es fan 

les donacions al centre fix, després el laboratori on s’analitza la compatibilitat de la sang del 

donant amb la del pacient la rebrà i també vaig poder veure les reserves de sang de l’Hospital 

Josep Trueta. 

Entrevista a Cristina Valverde, Tècnica de promoció del Banc de Sang de Girona. 

 

Aquí podeu trobar un recull d’algunes preguntes de l’entrevista. L’entrevista completa la 

podeu trobar als annexos. 

1- Què és el Banc de Sang? 

És una empresa pública que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

que té l’objectiu que hi hagi suficient sang i segura a tots els hospitals de Catalunya. 

2- Com s’organitza? 

El Banc de Sang ha crescut molt en els últims anys, ja que ja no és només Banc de Sang, sinó 

que és Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Actualment hi ha: 

 Banc de Teixits 

 Banc de Cordó 

 Banc de llet materna 

 Banc de Sang 

I s’organitza per departaments. Hi ha serveis centrals, que es troben a la seu de Barcelona, el 

22@ a l’edifici Frederic Duran i Jordà. 

3- Què fa el Banc de Sang? 

Organitzen les campanyes de donació de sang, en unitats mòbils o centres fixos. Després 

aquesta sang l’envien a Barcelona, al laboratori de la seu central s’hi fa l’analítica per mirar que 
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no hi hagi malalties infeccioses: el VIH, hepatitis B, hepatitis C i la sífilis, i des de fa quatre anys 

es mira la malaltia del Chagas, almenys un cop a la gent procedent de Sud Amèrica o que hi ha 

viatjat. La sang es fracciona, i es reparteix cada dia a tots els hospitals de Catalunya. Als 

laboratoris d’hospitals com el Trueta o el mateix Hospital de Figueres s’hi fan les proves 

creuades per mirar que hi hagi la màxima compatibilitat entre la sang del donant i la del 

pacient. 

4- Com es podria millorar el nombre de donants? 

Incrementant la difusió i conscienciant més gent, especialment a més joves per tal 

d’aconseguir nous donants per agafar el relleu d’aquelles persones que ja no poden donar per 

edat o per malaltia i deixen de ser donants. Donar sang no és cap risc per la salut, tot el 

contrari va bé. 

5- Quines campanyes feu a les escoles? 

A les escoles es fa APS (Aprenentatge i Servei), un projecte en què els alumnes reben una 

formació sobre la donació i ells s’encarreguen de la promoció d’una donació que es fa al centre 

educatiu o al municipi. 

6- A quantes escoles i instituts es fan campanyes i projectes a Figueres? Quines? 

Només a un centre educatiu, que és La Salle Figueres, en el qual es desenvolupa el projecte 

APS (Aprenentatge i Servei). L’Institut Ramon Muntaner només ens cedeix el local. 

7- Es pot reservar sang pròpia per una operació? 

Sí, però ja no és una donació de sang i són casos poc habituals. És una autotransfusió. Quan 

una persona té una operació senzilla programada. 

8- Quines èpoques de l’any baixen més les reserves? 

Les reserves baixen més a finals d’estiu, per les Festes de Nadal i també baixen per Setmana 

Santa. 

9- Per extreure plasma, la donació de sang es fa igual que les altres donacions? 

La donació és semblant a la de la sang, amb una bossa diferent connectada a un separador 

cel·lular. Separa el plasma i el porta fins a la bossa i envia la resta al donant. És una donació 

més llarga que tardes uns 40 minuts aproximadament. Com que no perds cèl·lules de la sang, 

és més fàcil que et recuperis. Pots donar fins a 12 vegades a l’any. Aquestes donacions es 

poden fer al Trueta, però a vegades també es porten les màquines d’aquesta donació als 

municipis avisant aquelles persones que saben que estan interessats en donar plasma. 

10- Un cop es fan les donacions la sang on va? Al Trueta de Girona? O a Barcelona? 

La sang de les donacions va a Barcelona al laboratori central, on fan les analítiques de les 

malalties infeccioses i separen els diferents components de la sang. Al Trueta com a tots els 
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hospitals on es reparteix la sang, com també l’Hospital de Figueres, es fan les proves creuades 

per tal que hi hagi la màxima compatibilitat entre la sang del pacient i la del donant. 

11- Com ho feu per conservar la sang i que no es coaguli? Abans d’arribar al laboratori i un 

cop al laboratori? 

En el moment de la donació la bossa on va la sang té una mica d’anticoagulant, per evitar que 

es faci malbé. Al laboratori quan es separa la sang, la bossa de les plaquetes també porta 

anticoagulant. 

12- Al laboratori es barreja la sang de diferents persones del mateix grup sanguini? 

No es barregen mai. 

13- Banc de Sang és una institució pública, les clíniques privades reben la sang o la 

compren? 

No compren la sang. Quan un pacient paga a una clínica privada una part ja va destinada al 

Banc de Sang, i el que paguen no és la sang, sinó els costos de laboratori, de les donacions... 

14- Es demana i s’envia sang a altres països? 

No s’envia sang a altres països. L’únic Banc que és universal, és el Banc de cordó umbilical. Se li 

extreuen les cèl·lules mare i serveix per transplantament de medul·la òssia. 

15- Quines persones reben i necessiten més sang? (per accidents, per malalties...) 

El bloc més important és per accidents, però també per malalties i operacions 

16- A la província de Girona quantes donacions es fan al llarg de l’any? 

L’any passat a la província de Girona es van fer 534 campanyes de donació, i a Catalunya un 

total de 4300 campanyes de donació. 

17- A Figueres quantes donacions i maratons s’han fet? 

S’han fet 4 maratons (2005, 2007, 2014, 2015). A Figueres s’hi fan campanyes de donació des 

de l’any 1987, i des de fa 10 anys se’n fan 4 donacions l’any. 

18- Figueres sol tenir una alta participació o més aviat baixa? 

Abans era alta, però ara ha baixat molt, i és bastant baixa actualment. Les dades ho 

demostren: 

El novembre de 2011 es van recollir 388 donacions, mentre que el novembre del 2016 només 

se’n van recollir 233. Abans quan veníem a Figueres esperàvem fer entre 350 i 400 donacions, 

ara ens costa arribar a 250 donacions.  

19- Quan veniu a Figueres quantes donacions espereu fer normalment? 

Sempre tenim l’esperança d’arribar a 300 però ja hem dit abans que ens costa arribar a 250. 
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20- Quins permisos es necessiten demanar a Figueres per tal d’organitzar una 

donació? 

Sobretot es demanen permisos per demanar penjar pancartes i per poder organitzar-la. Als 

espais on es fa la donació, l’Hospital de Figueres i l’Institut Ramon Muntaner, se’ls demana a 

ells directament la sala on es fa la donació. Si venim amb el bus de la unitat mòbil sí que 

demanem permís a l’Ajuntament per estar estacionats a la via pública, com hem fet alguns dies 

a la Plaça Catalunya. 

21- Quan es van fer les primeres donacions a la Província de Girona? A on? 

Fa 44 anys, a Girona. 

22- Quin any es va fer la primera donació a Figueres? A on? 

Figueres va ser de les primeres ciutats en acollir una donació, i també va ser l’any 1987 al 

Bingo Erato1. 

23- Quina ha sigut la trajectòria de les donacions a Figueres? 

Doncs la trajectòria ha sigut que des de l’any 2010-2011, que aconseguíem al voltant de 400 

donacions per campanya, han caigut al voltant de 250 donacions per campanya l’any  2016. 

24- A la província de Girona hi ha prou sang recollida per la demanda que hi ha? 

N’hi ha prou, però se’n podria recollit molta més, abans se’n recollia més. 

12.  Donació de sang 25 i 26 d’agost a Figueres 
Els dies 25 i 26 d’agost Figueres va acollir una donació de sang, en la qual vaig col·laborar.  

a- Visita al laboratori 

Com ja he explicat a l’apartat anterior (Visita al laboratori) primer de tot, vaig anar a Girona, a 

l’Hospital Josep Trueta, allà em vaig reunir amb la Cristina Valverde (tècnica de promoció del 

Banc de Sang a Girona), la vaig entrevistar part d’aquella entrevista va sortir publicada al 

Setmanari de l’Alt Empordà per tal de fer difusió de la donació.  

b- Reunió del dia 8 d’agost 

La setmana següent ens vam reunir la Cristina, el delegat de l’Associació de Donants de Sang 

de l’Alt Empordà i dos delegats de l’Associació de Donants de Sang de Figueres, a un bar de la 

Rambla Nova de Figueres, allà vam acabar de detallar com aniria la donació d’agost i vam 

començar la preparació de la Marató de Donar Sang que hi haurà a Figueres el proper mes de 

Maig a l’Institut Ramon Muntaner (programació de reunions amb l’Ajuntament de Figueres, 

amb el Consell Comarcal, consell escolar, etc.). També ens vam repartir els cartells i flyers que 

havíem de repartir per Figueres. 
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c- Difusió  

Durant les següents setmanes vaig repartir una vintena de cartells de la donació amb el lema 

“Aquest estiu dona sang i fes amics per sempre” i més de 100 flyers per botigues i edificis 

municipals (com la Biblioteca, l’Ajuntament, la comissaria de la Guardia Urbana...) de tot 

Figueres.  

Una setmana abans de la donació vaig preparar una carta que vaig enviar a prop d’una 

quarantena d’entitats, organitzacions, institucions, centres escolars, persones públiques... de 

Figueres per tal de que ens fessin difusió. Aquestes entitats, organitzacions, institucions i 

persones públiques que van fer difusió són: 

 Marta Felip Torres (alcaldessa de Figueres) 

 Jordi Masquef Creus (regidor  i segon tinent d'alcalde de l’Ajuntament de Figueres) 

 Núria Galimany Granés (regidora de l’Ajuntament de Figueres) 

 Manuel Toro Coll (regidora de l’Ajuntament de Figueres) 

 Joan Mompart ( un dels organitzadors del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, 

membre de Circus Arts Foundation ) 

 Pau Ruiz Guix (emprenedor de Figueres, membre de la Xarxa de Convivència i 

organitzador del debat municipal) 

 Consell Ciutadà d'Infants de Figueres ( contacte:Jordina Rodriguez, delegada del 

Consell Ciutadà d’Infants) 

 Consell Local de Joventut de Figueres 

 Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

 Tramuntana.TV (Carles Pujol: periodista) 

 Diari Digital de Figueres 

 AE Comunicació 

 Setmanari de l'Alt Empordà 

 Ràdio Vilafant (contacte: Erik Roura, aquest estiu col·laborava en un programa a Ràdio 

Vilafant i ho va enunciar per antena) 

 Partit Demòcrata - Figueres  

 Ajuntament de Figueres 

 Comerç Figueres 

 Visit Figueres 

 Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres 

 Guardia Urbana 

 Oficina Jove de l'Alt Empordà 

 Biblioteca de Figueres 

 Foment de la Sardana Pep Ventura (contacte: Montserrat Mauné Roca, coordinadora 

de Foment de la Sardana Pep Ventura) 

 Drakonia (Mireia Blasco, membre dle grup d’espectacles medievals Drakonia) 

 Banc de Sang  

 Associació de Donants Alt Empordà 

 Amalia Anglada i Francesc Bassa (delegats de l’Associació de Donants de Sang de 

Figueres) 

 Coral SiJove  
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 Tequatre 

 Festival Acústica Figueres 

 CROSSING (contacte: Marina Pratcorona Subirana i Joel Riu Llavanera: cantants del 

grup, a més ells personalment també van fer-ne difusió) 

 La Salle Figueres  

 Escolàpies Figueres 

 Adepaf Figueres 

 Mitja Figueres 

 RiudeClicks 

 AEIG Xiprers Al Vent 

 McDonald's Figueres 

 Debat municipal 

La carta que vaig enviar, a través del correu electrònic, Facebook (per Messenger), Twitter (per 

missatges privats) i  Whatsapp, va ser: 

“Bon vespre __(nom de l’organització, persona, entitat)__ , estic fent el treball de recerca sobre 

el Banc de Sang i les donacions de Sang a la ciutat de Figueres, dins del treball participo en 

l’organització de la donació de sang que tindrà lloc el proper divendres 25 d’agost (a l’Hospital 

de Figueres) i el dissabte 26 (a l’Institut Ramon Muntaner). Arran de que participo en 

l’organització m’agradaria demanar-vos a __(nom de l’organització, persona, entitat)__  que si 

podríeu fer difusió de la donació, amb el cartell que els envio a continuació i l’enllaç del vídeo 

promocional de la donació ( https://www.youtube.com/watch?v=rbCLOv6OXak ). També us 

voldria demanar i convidar a venir a donar sang el divendres o el dissabte vinent, durant 

aquestes dates de final d’estiu és quan les reserves i les donacions de sang baixen més i es 

necessiten el màxim de donants possibles.  

Enguany la campanya d’estiu d’aquest any permet venir a fer donacions en grup, si voleu ho 

podeu confirmar a aquest enllaç https://www.donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/donacions-

en-grup/ si voleu venir en grup, o podeu venir a fer la donació lliurement com es fa normalment. 

Vine a donar sang i fes amics per sempre, vine a donar sang i ajuda’ns a salvar vides.  

Us hi espero 

Moltes gràcies” 

*(Annexos: publicacions a les diferents xarxes socials per part de les persones, entitats, 

comerços, organitzacions... anteriors). 

El dia 22 d’agost va sortir al Setmanari de l’Alt Empordà part de l’entrevista que vaig fer-li a 

Cristina Valverde a Girona per fer-ne difusió. El titular de l’article qual era «Ens costa arribar a 

250 donacions de sang a Figueres» En el següent enllaç es pot llegir l’article en el format digital 

del Setmanari de l’Alt Empordà: http://www.emporda.info/salut/2017/08/24/costa-arribar-

250-donacions-sang/364858.html. *(Annexos: entrevista publicada al Setmanari de l’Alt 

Empordà). 

https://www.youtube.com/watch?v=rbCLOv6OXak
https://www.donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/donacions-en-grup/
https://www.donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/donacions-en-grup/
http://www.emporda.info/salut/2017/08/24/costa-arribar-250-donacions-sang/364858.html
http://www.emporda.info/salut/2017/08/24/costa-arribar-250-donacions-sang/364858.html
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També vaig fer un spot publicitari de la 

donació, des del Canal de Youtube “El 

Click Català”. El vídeo és fet en stop-

motion amb figures de Playmobil. El 

vídeo representa com una persona va a 

donar sang i es poden veure tots els 

passos: emplenar el formulari, revisió 

mèdica, donació i refrigeri. Aquest spot 

es va difondre a través de les xarxes 

socials. Es pot visualitzar aquest vídeo 

al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=rbCLOv6OXak  

Quan em vaig posar en contacte amb Tramuntana TV per tal que fes difusió de la donació i la 

major promoció possible, també vaig demanar a Carles Pujol (el responsable de Tramuntana 

TV) si podria venir a fer un reportatge sobre la donació, i va acceptar. 

Els dies abans de la donació vaig obrir un esdeveniment a la xarxa social Facebook per tal 

d’arribar a més gent, des d’allà es va engegar una altra campanya de promoció de la donació. 

Es pot visitar aquest esdeveniment al següent enllaç: 

https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A10

8%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C

%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C

%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=[%7B%

22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extr

a_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_

x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU  

d- Donació de sang 

Els dies 25 i 26 d’agost hi va haver la donació de sang. Veníem 

d’una donació de maig que només es van aconseguir 150 

donacions, i realment, malgrat la gran campanya de donació 

que es va fer, no sabíem com aniria aquesta donació ja que a 

l’estiu és la temporada que baixen més les donacions. El 

divendres a les 16:00 de la tarda vam anar a l’Hospital de 

Figueres a la zona d’analítiques, lloc on es va fer la donació 

aquella tarda. Quan vam arribar ja hi havia cinc persones fent cua per donar sang, tot i que 

encara no s’havien muntat ni les lliteres. A poc a 

poc, va anar arribant gent a aquella sala. Vaig 

col·laborar amb el voluntaris de l’Associació de 

Donants de Sang encarregant-me del refrigeri de 

després de la donació, a més, vaig anar fent 

fotografies de la donació i informant al moment 

com anava la donació a través de l’esdeveniment 

de Facebook. Va arribar un moment que hi havia 

prop d’una trentena de persones fent cua per 

https://www.youtube.com/watch?v=rbCLOv6OXak
https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU
https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU
https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU
https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU
https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU
https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU
https://www.facebook.com/events/1946359255636038/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARQhr5TpELl7V9MHSHOqZjGWyk39kMdosKcj_x5SJsyrz3W3V4qwyaYs0r8UAThCQiU
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donar sang, més els que estaven donant, la qual cosa implicava que hi havia gent que per 

donar sang estigués bastant més d’una hora esperant. Durant aquella tarda va venir a donar 

sang el regidor no adscrit de l’Ajuntament de Figueres Manuel Toro. Aquella tarda es van 

aconseguir 80 bosses de sang en tan sols quatre hores (de 16:30 a 20:30). El dia següent a les 9 

del matí es va anar a muntar la donació de sang a l’Institut Ramon Muntaner, a les 10 es van 

obrir les portes, va ser un dia que feia molta calor, la qual cosa no contribuïa a que vinguessin 

molts donants. Jo vaig seguir fent el mateix que el divendres, col·laborar amb els voluntaris en 

el refrigeri, fer fotografies i informar a través de Facebook. Allà vaig conèixer un voluntari que 

actualment viu a Alemanya i em va explicar com funciona el Banc de Sang a aquest país. A més 

vaig fer preguntar als donants nous i a donants habituals que donaven sang per primera 

vegada per quins motius havien donat sang. Durant el matí vaig rebre un missatge que Carles 

Pujol de Tramuntana TV que vindria al migdia per fer el reportatge igual que l’Alcaldessa de 

Figueres Marta Felip, i així va ser, a les dotze del migdia van arribar l’Alcaldessa i en Carles, 

Marta Felip va donar sang. La donació del matí es va tancar  a les 14:00 amb 100 bosses 

recollides. A les 16:00 de la tarda es va tornar a obrir l’Institut per seguir donant sang. La tarda 

va estar més tranquil·la tot i que la final es va animar i es va aconseguir recollir 98 bosses de 

sang. A més, el dissabte no només es feien donacions de sang, sinó que també es van fer 

donacions programades de plasma, una donació que no sempre es fa. Seguidament vam 

desmuntar i recollir la donació, i vam fer una foto de família per recordar la feina ben feta 

d’aquells dos dies. 

 

 
Fotografia de grup, quan vam acabar la donació el dissabte a les 20:00 

del vespre 

Zona de Refrigeri Manuel Toro: Regidor de l’Ajuntament de Figueres 
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e- Resultats de la donació 

Els resultats finals de la donació de sang van ser: 

Divendres 25 agost: 
 80 donacions 
 4 oferiments 
 8 nous donants 

 
Dissabte 26 agost: 

 183 donacions 
 12 oferiments 
 19 nous donants 
 15 plasmafèresis1 

 

f- Després de la donació 

Quan vam tenir els resultats finals de la donació a través de l’esdeveniment de Facebook vaig 

informar sobre aquests resultats i vaig agrair a tothom que ens havia ajudat a fer difusió.  

El dia següent de la donació Tramuntana TV va publicar el reportatge sobre la donació de sang 

que havia tingut lloc el dia abans. Es pot visualitzar el reportatge al següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=DUYnh0pwhuo  

Vaig fer un article pel Setmanari de l’Alt Empordà, en el qual explicava com havia anat la 

donació. Va sortir publicat el dimarts 29 d’agost. Els titular era: Figueres es mou per fer 

donacions de sang *(Annexos: article sobre els resultats de la donació). 

El Banc de Sang i l’Associació de Donants de Sang de Girona han fet un justificant explicant tot 

el que vaig fer i la manera com vaig col·laborar amb la donació. A més, l‘Associació de Donants 

de Figueres m’han demanat que segueixi col·laborant amb les donacions fora del treball de 

recerca. *(Annexos: Justificant del Banc de Sang i l’Associació de Donants de Girona). 

 

Marta Felip: Alcaldessa de Figueres Carles Pujol fent el reportatge per Tramuntana 

TV 

https://www.youtube.com/watch?v=DUYnh0pwhuo
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Preguntes als donants 

Durant la donació vaig preguntar a diferents donants el perquè havien anat a donar sang. He 

escollit algunes de les respostes que em van donar 

 Preguntes a donants nous 

Per què has vingut a donar sang? 

- He fet els 18 anys fa dues setmanes i vaig pensar que havia d’anar a donar sang. 

- Feia anys que deia que aniria donar sang, i un dia per una cosa i un dia per una altra, no hi 

anava. 

- Vaig saber que feies el treball de recerca sobre les donacions i vaig pensar que havia de 

venir. 

 Preguntes a donants habituals 

- Quan tenia 18 anys, el meu amic va tenir un accident de moto i va necessitar transfusions 

de sang, des d’aleshores dono sang. 

- Va més de vint que dono, i ja és com un ritual que quan venen a Figueres, anar a donar 

sang. 

- He llegit al diari que havien baixat molt les donacions, i després de tres anys sense donar 

vaig pensar que havia d’anar a donar. 
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Conclusió i valoració personal del treball de Recerca 
Si em paro a pensar en quin ha estat el resultat final de la tasca que vaig començar fa uns 

mesos, allò primer que em passa pel cap és que tinc la sensació d’haver fet quelcom 

significatiu, important per mi i que a més a ajudat a altres persones. Quelcom que m’omple de 

satisfacció perquè ho he fet jo i puc expressar-ho amb paraules. Aquest treball el vaig iniciar  

com una feina acadèmica, però de mica en mica, he anat veient que tantes hores esmerçades 

han comportat un compromís i rigor de recerca, autonomia, esforç intel•lectual, desig de 

superació i ja no és només un treball d’institut, sinó que s’ha convertit en un desig i una meta 

personal. Vull remarcar, que durant feia aquest treball no el considerava una obligació 

acadèmica, sinó quelcom que m’omplia i ho feia amb gust i amb el qual hi podia passar hores 

sense cansar-me.  

Com ja esmento a la introducció volia estudiar un aspecte referent al servei i al voluntariat i 

alhora un aspecte científic, i a més de proximitat centrant-me en la meva ciutat, Figueres. Un 

treball sobre el Banc de Sang i concretament les donacions  de sang a la capital de l’Alt 

Empordà; allò que des de petit havia vist que feien els meus pares i ara, finalment, he pogut 

veure des de dins com funciona.  

D’allò que em sento més satisfet és que he fet un treball honest amb mi mateix. He posat els 

mitjans de què disposava i n’he buscat més, i he arribat on volia arribar, assolint tots els meus 

objectius. He dedicat tot el temps que calia per fer bé aquest treball i això ha fet que hagi 

aprés moltes coses que desconeixia, i m’he hagut d’espavilar. Crec que ho he fet tan bé com 

podia, i com podia fer qualsevol jove estudiant sens experiència en l’elaboració d’un treball de 

recerca. Un dels aspectes que més m’agrada és l’originalitat de la proposta de recerca: sempre 

és bonic ser dels poquets en fer alguna cosa.  

Vull dir que malgrat que hi ha molta informació publicada  sobre el Banc de Sang i les 

donacions de sang, crec que aquest Treball de Recerca aporta nova informació concreta sobre 

les donacions en l’àmbit figuerenc. El fet que no s’hagi estudiat mai sobre les donacions sang 

centrades a Figueres, i no hi hagi molta informació publicada, em va portar a fer una “feina de 

formiga”, dia a dia, vaig haver de deixar de banda la vergonya i entrevistar a diverses persones, 

com Joan Colomé i Cristina Valverde entre d’altres, i aconseguir documents del Banc de Sang 

per poder conèixer la trajectòria de les donacions a Figueres. A més, he aprés com s’organitza 

una donació de sang, a fer la feina dels voluntaris del l’Associació de Donants de Sang de l’Alt 

Empordà i a engegar una campanya de difusió, per la qual em vaig posar en contacte una 

setmana abans de la donació amb una quarantena d’entitats, organitzacions, institucions, 

centres escolars, persones públiques, mitjans de comunicació locals... de Figueres per tal de 

que ens fessin difusió. Durant la preparació de la donació hi havia molts nervis, malgrat la gran 

campanya de promoció que vaig engegar tenia por de no superar les expectatives ja que era 

estiu (i baixen les donacions)  i el mes de maig només es van aconseguir fer 150 donacions. 

Aquesta campanya va tenir un bon resultat aconseguint 263 donacions de sang, molt per sobre 

de les donacions del mes de maig i com ja m’havia advertit en Joan Colomé, el moment que 

em va agradar més, d’aquells dos dies a les donacions de sang, és quan vam tenir el resultat 

definitiu de donants, 263! qui m’ho havia de dir que superaria les expectatives que havia 

enunciat una setmana abans al Setmanari de l’Alt Empordà, i a més era al·lucinant com en 

alguns moments, es formaven cues de més d’una vintena persones per donar sang. A més, em 
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va fer molta il·lusió que el regidor no adscrit, Manuel Toro, i l’Alcaldessa de Figueres, Marta 

Felip, vinguessin a donar sang el divendres i el dissabte, respectivament.  

Valoro molt haver fet un treball que hagi pogut centrar a Figueres.  Sóc conscient que és 

possible que hi falti informació, que podria haver profunditzat més, però alhora crec que un 

treball de batxillerat com aquest no pot pretendre ser exhaustiu i cal marcar uns objectius 

principals i estirar d’aquell fil. Vull afegir que estic molt satisfet del resultat, de tot allò recollit 

en aquesta memòria escrita, però encara estic més satisfet d’allò que no es veu i que només ha 

quedat reflectit i recollida en els meus records. Ha sigut una experiència que tornaria  repetir, i 

amb l’oportunitat que m’ha donat l’Associació de Donants de Sang de Figueres de formar part 

de l’Associació, seguiré col·laborant amb ells. 

Glossari 
 Transfusions de sang:  és el procés de transferir sang, o productes basats en la sang, 

des d’una persona al sistema circulatori d'una altra persona. 

 Membrana aglutinògena: és la membrana plasmàtica dels glòbuls vermells, que conté 

unes proteïnes específiques ,que determinen els grups sanguinis, que s’anomenen 

aglutinògens. 

 Altruista: que es preocupa i fa diverses accions pel bé dels altres sense treure'n cap 

profit i encara que això el perjudiqui. 

 Hepatitis: és una inflamació del fetge. 

 Hematomes: són embassaments de sang a l’interior dels teixits o en una cavitat 

orgànica. 

 Hemoderivats: són productes derivats del plasma. 

 Sífilis: és una malaltia infecciosa que es transmet a través del contacte sexual. 

 Citomegalovirus: és un virus comú que pot afectar a qualsevol persona. La majoria de 

les persones no saben que ho tenen, ja que poques vegades causa símptomes. No 

obstant això, si està embarassada o té un sistema immunitari debilitat, el CMV és 

motiu de preocupació. Un cop infectat amb el CMV, el cos reté el virus de per vida. 

 Malaltia de Chagas: És una malaltia àmpliament distribuïda per Amèrica del Sud que es 

transmet mitjançant les femtes infectades d'insectes. Infecta les cèl·lules de glàndules 

del sistema nerviós i pot provocar lesions importants a l'esòfag, al cor i a l'intestí gros. 

 Bingo Erato: era un bingo de Figueres, actualment tancat, situat davant de l’antic Cine 

Las Vegas al carrer Sant Pau. 

 Plasmafèresis: és un mètode mitjançant el qual s'extreu completament la sang del cos i 

es processa de manera que els glòbuls blancs , glòbuls vermells i plaquetes es separin 

del plasma . Les cèl·lules de la sang es retornen després al pacient sense el plasma, el 

qual l'organisme substitueix ràpidament. 

Agraïments 
1. En primer lloc vull agrair al meu tutor del Treball de Recerca, David Ribas, per la 

seva orientació constant i els seus consells que han estat essencials. 

2. Vull agrair al Banc de Sang i a l’Associació de Donants de Sang, concretament a la 

Cristina Valverde, en Francesc Bassa i l’Amalia Anglada, per les facilitats i l’ajuda 
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que m’han donat per aconseguir certa informació, per la visita als laboratoris del 

Banc de Sang a Girona  i per no posar-me cap “pega” perquè estigués dins de 

l’organització de la donació d’agost de Figueres. 

3. També agrair als meus pares per haver-me recolzat i orientat durant tot el temps 

que he estat fent aquest treball. 

4. També agraeixo el suport, l’orientació i les correccions per part d’en Daniel Ferrer, 

Nadina Palafoix i en Carles Buixó. 

5. Agraeixo a Tramuntana TV pel reportatge que va fer de la donació de sang, i al 

Setmanari de l’Alt Empordà per permetre’m fer els articles de promoció i dels 

resultats de la donació de sang. 

6. I un gran agraïment a la quarantena d’entitats, organitzacions, persones públiques 

i privades, centres escolars, mitjans de comunicació... que van fer difusió de la 

donació de sang de forma totalment desinteressada. 
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 Horari del programa de la donació de sang de Figueres de la campanya “Els 
Bombers t’acompanyem a donar sang. 
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 Comunicats del Banc de Sang a través de les xarxes i de diferents polítics 
catalans fent referència a les donacions de sang 
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 Fotografies de les donacions de sang espontànies que es van produir arreu de 

Catalunya en especial a Barcelona 
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1. Què és el Banc de Sang? 

És una empresa pública que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

que té l’objectiu que hi hagi suficient sang i segura a tots els hospitals de Catalunya. 

2. Com s’organitza? 

El Banc de Sang ha crescut molt en els últims anys, ja que ja no és només Banc de Sang, sinó 

que és Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Actualment hi ha: 

 Banc de Teixits 

 Banc de Cordó 

 Banc de llet materna 

 Banc de Sang 

I s’organitza per departaments. Hi ha serveis centrals, que es troben a la seu de Barcelona, el 

22@ a l’edifici Frederic Duran i Jordà. 

3. Què fa el Banc de Sang? 

Organitzen les campanyes de donació de sang, en unitats mòbils o centres fixos. Després 

aquesta sang l’envien a Barcelona, al laboratori de la seu central s’hi fa l’analítica per mirar que 

no hi hagi malalties infeccioses: el VIH, hepatitis B, hepatitis C i la sífilis, i des de fa quatre anys 

es mira la malaltia del Chagas, almenys un cop a la gent procedent de Sud Amèrica o que hi ha 

viatjat. La sang es fracciona, i es reparteix cada dia a tots els hospitals de Catalunya. Als 

laboratoris d’hospitals com el Trueta o el mateix Hospital de Figueres s’hi fan les proves 

creuades per mirar que hi hagi la màxima compatibilitat entre la sang del donant i la del 

pacient. 

4. Quants treballadors té el Banc de Sang a la Província de Girona? I quants voluntaris? 

A la Província de Girona hi ha 48 treballadors i 264 voluntaris. 

5. Quin és el paper dels voluntaris? 

Els voluntaris, pertanyen a l’Associació de Donants de Sang de Girona, tenen cura de veure si 

els llocs són adients per la donació, valoren si és necessària la neteja del local cedit per la 

donació, s’encarreguen de la difusió de cartells, flyers... i atendre el donant en el moment del 

refrigeri. Hi ha un delegat per població i un per comarca. 

6. Com s’organitza una donació? Té diverses fases? Si és així, quines? 

1. Les promotores organitzen el calendari de la donació. 

2. Les promotores es posen en contacte amb els Ajuntaments o amb el delegat per 

reservar una data per la donació.  

3. Quan està confirmat s’envia una carta o es truca als mitjans de comunicació locals 

informant sobre la donació. 
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4. Es preparen els cartells, flyers, pancartes i ho entreguen als delegats o a 

l’ajuntament. 

5. El dia de la donació els voluntaris s’encarreguen que l’espai estigui preparat per 

rebre tot l’equip del Banc de Sang. 

6. La unitat mòbil munta tota la donació, només es demanen taules i cadires. 

7. Si no es fa dins de locals, i es fa dins els busos de les unitats mòbils s’estaciona a la 

via pública, on permet l’ajuntament i es demana un permís per ocupar la via 

pública. 

Es fa el calendari segons la periodicitat de les campanyes, cada dia ha d’entrar sang al 

Banc de Sang. De dilluns a dissabte sempre hi ha donacions de sang, i els diumenges a 

vegades n’hi ha i a vegades no. Es planifiquen les donacions segons la sang que ha 

d’entrar al dia (entre unes 800 i 1000 donacions al dia). 

7. Què és una donació? I una marató? 

Una donació de sang és una acció altruista que té lloc quan a una persona voluntària se li 

extreu sang i aquesta sang s’utilitza per transfusions. El Banc de Sang participa en el procés de 

recol·lecció de sang i també en els procediments de tractament i conservació d’aquesta sang. 

La donació és periòdica, depenent de la població, s’hi va 4 cops l’any a capitals i a poblacions 

grans, a altres llocs es fan 3, 2 o fins i tot 1 a l’any (depèn de la densitat de població de cada 

municipi). 

Les maratons són donacions de sang especials. Es fan perquè una població té bastants 

habitants. Tenen l’objectiu de sacsejar la població per aconseguir donants nous, també es pot 

fer perquè no es fa res especial o diferent des de fa temps a aquell municipi. Es demana permís 

i ajuda a l’hora d’organitzar les maratons als ajuntaments, per rebre ajuda de les diferents 

regidories, d’empreses importants de la zona, dels comerços, de les entitats... Per fer que la 

marató sigui una cosa de tots i es comprometin amb el Banc de Sang. A Girona se’n fa una cada 

any, i a Olot es fa la marató de sang més de tota Catalunya, i es fa cada dos anys. 

8. Quant temps es tarda en preparar una donació? I una marató? 

Una donació es programa amb un mes d’antelació. Una marató amb sis mesos d’antelació, per 

les reunions amb entitats, amb l’ajuntament... 

9. Com feu la difusió de les donacions? 

Es fan cartells i flyers, que es fan arribar als voluntaris i ajuntaments perquè els pengin. I en 

època escolar un flyer especial perquè els alumnes ho donin als pares. I s’avisa a mitjans de 

comunicació locals, i a diaris més grans (de província) s’envia la programació de tot el mes. 

També s’envien cartes als donants habituals. 

10. Creus que s’hauria de fer més difusió? 

Sempre es pot fer més difusió.  Depèn també la donació. No es pot tenir massa poca sang i 

tampoc es bo tenir-ne en accés. 
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11. Com es podria millorar el nombre de donants? 

Incrementant la difusió i conscienciant més gent, especialment a més joves per tal 

d’aconseguir nous donants per agafar el relleu d’aquelles persones que ja no poden donar per 

edat o per malaltia i deixen de ser donants. Donar sang no és cap risc per la salut, tot el 

contrari va bé. 

12. Quina és la campanya d’estiu d’aquest any? 

La campanya d’aquest estiu és “Amic per Sempre”, anima la gent a venir a donar sang en grup 

(colles castelleres, treballadors d’una mateixa empresa, un equip esportiu, un grup d’amics, 

etc.) 

13. Es dona algun obsequi als donants? Quins? 

Abans es donaven, però amb les retallades ja no se’n donen. Actualment amb la campanya 

d’estiu es donen tatuatges amb logotip de la campanya. 

14. Ja hi ha alguna campanya extraordinària programada? 

Ara a l’estiu, el més extraordinari que es fa a la Província de Girona és la donació a la Vall de 

Núria. I a Sant Pere Pescador que és un municipi que es fan dues donacions a l’any, aquest any 

se’n faran tres, la nova és per animar la gent que estiueja a donar sang. Poden donar sang tots 

els estrangers, sempre que es puguin entendre amb el metge o amb l’equip amb l’idioma. 

15. Quines campanyes feu a les escoles? 

A les escoles es fa APS (Aprenentatge i Servei), un projecte en què els alumnes reben una 

formació sobre la donació i ells s’encarreguen de la promoció d’una donació que es fa al centre 

educatiu o al municipi. 

16. Creus que se n’haurien de fer més per tal de tenir un gran nombre de futurs donants? 

Se n’haurien de fer més. És un bon projecte per captar futurs donants. 

17. Entre quines edats es pot donar sang? 

Es pot donar entre els 18 i els 70 anys. 

18. Quin és el pes mínim per donar sang? 

El pes mínim és de 50 kg. 

19. Quin volum de sang entra a cada bossa de les donacions? 

A cada bossa hi entren 470 mL. 

20. Es pot reservar sang pròpia per una operació? 

Sí, però ja no és una donació de sang i són casos poc habituals. És una autotransfusió. Quan 

una persona té una operació senzilla programada. 
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21. Des de quan hi ha les unitats mòbils del Banc de Sang que volten pel pobles? 

A la província de Girona hi ha unitats mòbils des de l’any 1987. 

22. Quin material s’utilitza en una donació? Què porteu per fer una donació? 

De material portem: ordinadors (per a l’administratiu), qüestionaris, bolígrafs, lliteres, 

hemocue (és l’aparell que serveix per mesurar l’hemoglobina), tensiòmetre (és un aparell que 

serveix per mesurar la pressió sanguínia), etiquetes d’enumeració de les donacions, bosses, 

tubs, neveres, celladora (aparell que talla el fil de sang de l’agulla a la bossa), contenidors 

especials (per agulles i material biològic), cotons, esparadrap, les bàscules de les bosses de 

sang... Només demanem a la sala on ens instal·lem que ens deixin taules i cadires. 

23. Quines èpoques de l’any baixen més les reserves? 

Les reserves baixen més a finals d’estiu, per les Festes de Nadal i també baixen per Setmana 

Santa. 

24. Quant temps es conserva la sang? 

Al laboratori la sang es fracciona en hematies, plasma i plaquetes i cadascun es conserva un 

temps diferent. 

 Hematies o glòbuls vermells: a 4oC duren 42 dies 

 Plasma: a -30oC dura 3 anys 

 Plaquetes: a 20oC duren 5 dies 

25. Per extreure plasma, la donació de sang es fa igual que les altres donacions? 

La donació és semblant a la de la sang, amb una bossa diferent connectada a un separador 

cel·lular. Separa el plasma i el porta fins a la bossa i envia la resta al donant. És una donació 

més llarga que tardes uns 40 minuts aproximadament. Com que no perds cèl·lules de la sang, 

és més fàcil que et recuperis. Pots donar fins a 12 vegades a l’any. Aquestes donacions es 

poden fer al Trueta, però a vegades també es porten les màquines d’aquesta donació als 

municipis avisant aquelles persones que saben que estan interessats en donar plasma. 

26. Un cop es fan les donacions la sang on va? Al Trueta de Girona? O a Barcelona? 

La sang de les donacions va a Barcelona al laboratori central, on fan les analítiques de les 

malalties infeccioses i separen els diferents components de la sang. Al Trueta com a tots els 

hospitals on es reparteix la sang, com també l’Hospital de Figueres, es fan les proves creuades 

per tal que hi hagi la màxima compatibilitat entre la sang del pacient i la del donant. 

27. Quins canvis hi ha hagut en les proves analítiques al llarg de la història del Banc de 

Sang? 

Des dels seus inicis no s’han canviat les proves analítiques, sempre s’han fet les proves del VIH, 

hepatitis B, hepatitis C i de la sífilis. L’únic canvi va ser que s’ha afegit la prova per detectar la 

malaltia del Chagas. Les analítiques no les canvien segons els virus que hi ha ja que seria molt 

costós, però el que sí es fa és canviar els criteris d’exclusió. Per exemple: es sap que a un país 
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determinat hi ha un virus, aleshores al qüestionari hi afegeixen si has estat a aquell país i a la 

persona que anava a donar sang se l’informa que no pot donar sang fins que hagi passat un 

temps determinat. 

28. Com ho feu per conservar la sang i que no es coaguli? Abans d’arribar al laboratori i un 

cop al laboratori? 

En el moment de la donació la bossa on va la sang té una mica d’anticoagulant, per evitar que 

es faci malbé. Al laboratori quan es separa la sang, la bossa de les plaquetes també porta 

anticoagulant. 

29. Al laboratori es barreja la sang de diferents persones del mateix grup sanguini? 

No es barregen mai. 

30. Banc de Sang és una institució pública, les clíniques privades reben la sang o la 

compren? 

No compren la sang. Quan un pacient paga a una clínica privada una part ja va destinada al 

Banc de Sang, i el que paguen no és la sang, sinó els costos de laboratori, de les donacions... 

31. Es demana i s’envia sang a altres països? 

No s’envia sang a altres països. L’únic Banc que és universal, és el Banc de cordó umbilical. Se li 

extreuen les cèl·lules mare i serveix per transplantament de medul·la òssia. 

32. Què es fa amb la sang que no es pot utilitzar? 

Es fa una recomprovació, i si no es pot utilitzar es llença a uns contenidors especials, el mateix 

es fa amb la sang caducada. 

33. Quines persones reben i necessiten més sang? (per accidents, per malalties...) 

El bloc més important és per accidents, però també per malalties i operacions 

34. Hi ha alguna preferència a l’hora de distribuir la sang? 

No, abans que quedi poca sang, es fa una crida extraordinària a la ciutadania. 

35. Fins a quantes bosses de sang, de mitjana, pot rebre un pacient? 

Tota la que necessiti, fins que el pacient estigui estable. 

36. A la província de Girona quantes donacions es fan al llarg de l’any? 

L’any passat a la província de Girona es van fer 534 campanyes de donació, i a Catalunya un 

total de 4300 campanyes de donació. 

37. A Figueres quantes donacions i maratons s’han fet? 

S’han fet 4 maratons (2005, 2007, 2014, 2015). A Figueres s’hi fan campanyes de donació des 

de l’any 1987, i des de fa 10 anys se’n fan 4 donacions l’any. 
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38. A quantes escoles i instituts es fan campanyes i projectes a Figueres? Quines? 

Només a un centre educatiu, que és La Salle Figueres, en el qual es desenvolupa el projecte 

APS (Aprenentatge i Servei). L’Institut Ramon Muntaner només ens cedeix el local. 

39. Figueres sol tenir una alta participació o més aviat baixa? 

Abans era alta, però ara ha baixat molt, i és bastant baixa actualment. Les dades ho 

demostren: 

El novembre de 2011 es van recollir 388 donacions, mentre que el novembre del 2016 només 

se’n van recollir 233. Abans quan veníem a Figueres esperàvem fer entre 350 i 400 donacions, 

ara ens costa arribar a 250 donacions.  

40. Quan veniu a Figueres quantes donacions espereu fer normalment? 

Sempre tenim l’esperança d’arribar a 300 però ja hem dit abans que ens costa arribar a 250. 

41. A la següent donació quin nombre de donants aniria bé que hi haguessin? 

Aniria molt i molt bé, ja que serà a final d’estiu i és quan baixen més les donacions, arribar a les 

300 donacions, però 250 ja estarien molt i molt bé. 

42. Quins dies hi haurà la donació d’agost a Figueres?  

Es farà el divendres 25 d’agost a l’Hospital de Figueres i el dissabte 26 a l’Institut Ramon 

Muntaner. 

43. L’any vinent hi haurà una marató a Figueres. Es pot fer algun avançament d’aquesta 

marató? On es farà? Quan? S’hi faran activitats al voltant? 

L’any vinent es farà una marató de donar sang a la ciutat de Figueres. Sabem que es farà 

l’últim cap de setmana de maig. Actualment només hem fet reunions amb l’Ajuntament de 

Figueres i el Consell Comarcal. 

44. Quins permisos es necessiten demanar a Figueres per tal d’organitzar una donació? 

Sobretot es demanen permisos per demanar penjar pancartes i per poder organitzar-la. Als 

espais on es fa la donació, l’Hospital de Figueres i l’Institut Ramon Muntaner, se’ls demana a 

ells directament la sala on es fa la donació. Si venim amb el bus de la unitat mòbil sí que 

demanem permís a l’Ajuntament per estar estacionats a la via pública, com hem fet alguns dies 

a la Plaça Catalunya. 

45. Com és que abans es penjaven pancartes per la ciutat i actualment no? 

Primer, que costa demanar permisos als ajuntaments (en general) per penjar pancartes. I a 

més a Figueres ens n’havien robat un parell. 

46. Teniu algun arxiu històric del Banc de Sang? 

Sí, tenim un arxiu on estan guardades les donacions que es van fer des dels inicis. 
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47. Quan es van fer les primeres donacions a la Província de Girona? A on? 

Fa 44 anys, a Girona. 

48. Quin any es va fer la primera donació a Figueres? A on? 

Figueres va ser de les primeres ciutats en acollir una donació, i també va ser l’any 1987 al 

Bingo Erato. 

49. Quina ha sigut la trajectòria de les donacions a Figueres? 

Doncs la trajectòria ha sigut que des de l’any 2010-2011, que aconseguíem al voltant de 400 

donacions per campanya, han caigut al voltant de 250 donacions per campanya l’any  2016. 

50. A la província de Girona hi ha prou sang recollida per la demanda que hi ha? 

N’hi ha prou, però se’n podria recollit molta més, abans se’n recollia més. 

51. Actualment com estan les reserves? 

Hi ha unes 9000 bosses. L’òptim seria entre 10000 i 11000, s’ha d’estar alerta. 

52. Hi ha alguna anècdota curiosa? 

Al blog del Banc de Sang es poden trobar històries personals de donants, de receptors, de 

voluntaris... 
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 Publicacions a les xarxes socials de difusió de la donació 
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 Flyer publicitari 

  
 Article sobre els resultats de la donació al Setmanari de l’Alt Empordà 
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 Justificant del Banc de Sang i l’Associació de Donants de Sang de Girona 
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 Carta del Banc de Sang (convocatòria de donació) 
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 Carta del Banc de Sang (Resultats d eles analítiques) 
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 Sobre de les cartes del Banc de Sang 

 

 Carnets del donant 
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 Qüestionari que s’ha d’omplir abans de donar sang (versions en castellà i en 
català) 
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  Monument als Donants de Sang a l’Hospital de Figueres 
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 Fotografies de la visita als laboratoris i les reserves del Banc de Sang a Girona 

Zona de donació 
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