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Presentem una nova edició de la memòria de l’any 2015 de la Federació Catalana de Donants de Sang. És una 

publicació per donar a conèixer la tasca de la Federació i de les 35 Associacions de Donants de Sang que la 

composen. És un recull de la feina feta per tots durant l’any per tal d’ajudar a assolir els objectius que ens marca el 

Banc de Sang i Teixits, que és el de l’autosuficiència de sang i derivats de la mateixa a Catalunya.  

 

Aquest any, a l’igual que els anteriors ha estat un any ple d’activitats amb l’objectiu d’informar a la població en 

general, però sobre tot als joves que són els que han de garantir la donació del futur, de la necessitat que té el 

sistema sanitari del nostre país de les donacions de sang. Per aconseguir-ho ha estat clau la capacitat 

organitzativa, la participació i la implicació del conjunt de les Associacions de Donants de Sang de Catalunya. 

 

Som un col·lectiu referent de la donació de sang al nostre país representant la vessant més social de la donació i 

això ho demostra el conjunt d’activitats realitzades i molt especialment la quantitat i la importància de les mateixes, 

encara que tenim una mancança manifesta als mitjans de comunicació. 

 

El 2015 també ha estat marcat per una baixada moderada de les donacions, baixada controlada pel Banc de Sang i 

Teixits, però en cap cas ha mancat una sola gota de sang a cap Hospital de Catalunya. I ha baixat perquè el 

consum també baixa, per tant, no ens hem d’alarmar perquè l’important és ser autosuficients, i ho som. Una altra 

cosa és perquè baixa el consum, no és només per la disminució de l’activitat terapèutica, sinó per altres conceptes, 

com una millor utilització dels recursos i l’aplicació de  noves tècniques quirúrgiques. 

 

La Federació Catalana de Donants de Sang i les Associacions que la configuren han esdevingut un referent en la 

promoció de la donació de sang a Catalunya i és necessari continuar consolidant el nostre projecte informant a la 

població que la donació de sang ha de ser un objectiu de tots, de tota la societat, si volem continuar tenint un dels 

millors sistemes sanitaris del món com el que tenim. La nostra feina continua dia a dia i es fonamenta en el 

compromís de tots els ciutadans. 

 
Marc Ibars i Badia 

President Federació Catalana de Donants de Sang 
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1.- Carta del President 



FEDERACIÓ CATALANA DE  

DONANTS DE SANG 

 

PRESENTACIÓ 



2.- La Federació Catalana de Donants de Sang 

QUÈ ÉS LA FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG 

La Federació Catalana de Donants  de sang és una Entitat per al foment de la donació altruista de Sang i plasma a Catalunya. 

 

La funció social de la Federació, amb la seva capacitat de comunicació social i potencial humà no professional, és divulgar, 

fomentar   i orientar el  comportament de  la societat per assolir  una conscienciació ètica i  responsable que doni resposta  a  

l'enorme i esperançador repte que aquests avenços científics permeten. 

 

Juntament amb les Associacions que la composen són elements indispensables per conduir i estimular la participació de la 

comunitat. 

 

La Federació Catalana de Donants de Sang col·labora amb el Departament de Salut, amb el Banc de Sang i Teixits i amb tots els 

Organismes i Entitats relacionats amb la Transfusió Sanguínia, tant a nivell nacional com internacional. 

 

Creada el 13 de setembre de 1988. Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 8 de la 

Secció 2a. NIF G17-204058. 

On som: 

FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE 

SANG 

Edifici Dr.Frederic Duran i Jordà  

Passeig Taulat, 106-116 

08005 Barcelona. 

Tel. 93 557 35 91 

Correu: federacio@donantsdesang.cat 

Web: www.donantsdesang.cat 
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QUÈ ÉS LA FEDERACIÓ?  

• La FCDS, fundada al setembre de 1988, és una entitat que fomenta la 

Donació altruista de Sang i Plasma a Catalunya 

 

• La Funció Social de la Federació és divulgar, fomentar i orientar el 

comportament de la societat per assolir una conscienciació ètica i 

responsable que doni resposta a l’enorme repte que els avenços 

científics signifiquen 

 

• La FCDS està formada per 35 ADS arreu del territori de Catalunya i 

les representa a la Comissió d’Hemoteràpia, al Consell 

d’Administració del BST i col·labora amb el Departament de Salut, 

amb el Banc de Sang i Teixits i amb tots els Organismes i Entitats 

relacionats amb la Transfusió Sanguínia, tan a nivell nacional com 

internacional 
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 Per tal d'obtenir suficients productes derivats de la sang, la donació  
 voluntària regular de sang és essencial 
 
 S'ha demostrat que el model de funcionament mixta entre la societat civil i 
 l'administració és un model d’èxit 
 
 El Banc de Sang i Teixits garanteix la qualitat de la sang de processament de 
 productes, així com la innovació i la investigació 
 
 El Banc de Sang i Teixits és el responsable de la donació de sang i dóna   
 suport tècnic a les associacions de donants de sang 
 
 En els últims anys, la societat civil de Catalunya ha creat amb èxit un grup 
 d'associacions, responent a les necessitats hemoterapèutiques del país 

CONCLUSIONS 
Per què és tan necessari fer promoció de les donacions ? 
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 La proximitat de les associacions és la millor manera d'arribar a les persones 

 
Les associacions han creat sinergies, juntament amb la Federació 
 
La Federació té un important paper de força motriu per a la creació de noves 
associacions i de mantenir-les actives , així com donar suport a les ja creades 
 
La Federació és responsable de la promoció no específica de la donació de sang 
 
La Federació, amb la seva pròpia autonomia, representa les associacions davant les 
administracions públiques i les organitzacions públiques i privades 
 
El nostre objectiu és participar en un projecte internacional que, amb la col·laboració 
de tots, ens permetrà compartir les experiències positives. Això, sens dubte, ajudaria 
a millorar el funcionament del grup de persones que s'ocupen de la promoció de 
donació de sang dia a dia 

CONCLUSIONS 
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Promocionar la donació de sang i plasma fins arribar a 

l’autosuficiència 

Conscienciar la població que la donació de sang és 

responsabilitat de tots els ciutadans 

Fomentar el moviment popular a favor de la donació de 

sang altruista 

Captació de nous donants (especialment joves) i 

fidelització dels actuals 

OBJECTIUS PRINCIPALS  
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Dirigir i orientar les noves associacions sobre les 

noves tècniques de promoció 

Dissenyar i implementar mesures per millorar la 

satisfacció dels donants 

Informar els donants dels drets i els deures, l’ús i 

destí de la sang donada 

Tenir un voluntariat actiu i amb iniciativa 

Exportar les nostres experiències a nivell nacional i 

internacional 

OBJECTIUS DE LES ASSOCIACIONS 
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Marc Ibars i Badia 

Responsable 

Alt Pirineu 

 i Aran 

Luïsa Estevez Joana Nieto Núria Vilanova 
Josep Tomàs 

Jordi Carreras Enric Quer 

Jordi Carreras 
 

Josep Tomàs 
 

Mª Núria Vilanova 
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ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA 
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DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DOGG Número 6232 Data 15 d'octubre de 2012  
RESOLUCIÓ JUS/2060/2012, de 18 de setembre de declaració d'utilitat pública d'una associació.  

 

Aquesta Resolució declara d'utilitat pública "Federació Catalana de Donants de Sang", inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia, núm. d'inscripció 8, secció 2a.  
 

QUE ÉS LA DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA ?  
La declaració d'utilitat pública és el reconeixement administratiu que una associació està constituïda per assolir una finalitat d' interès general. Aquest reconeixement, comporta una 

sèrie de drets i obligacions.  
 

Són drets de les associacions declarades d'Utilitat Pública 

• La utilització del títol "Declarada d' Utilitat Pública" en tota classe de documents a continuació de la seva denominació. • Gaudir de les exempcions, beneficis fiscals i econòmics 
que les lleis estableixin. • Disposar d'assistència jurídica gratuïta en els termes que preveu la legislació específica. Donatius realitzats per persones físiques a favor d'associacions 
declarades d'Utilitat Pública i de Fundacions. El percentatge de deducció depèn del règim fiscal que tingui l'associació declarada d'utilitat pública o fundació:  
Dret de deducció d'un 25% de la donació a la quota de l'IRPF del donant (persona física) si l'entitat (associació declarada d'utilitat pública o fundació) que rep la donació compleix 
amb els requisits establerts a la llei 49/2002 i que hagin exercit la opció d'acollir-se als seus beneficis fiscals. La opció es realitza mitjançant la presentació a l'Agència Tributària d'un 
model 036,de Declaració Censal. La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.  
Dret de deducció d'un 10% de la donació a la quota de l'IRPF del donant (persona física) si l'entitat no compleix els requisits de la llei 49/2002 i/o no ha exercit l'opció per aquest 
règim fiscal (article 68.3 de la Llei 35/2006 de IIRPF) La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.  
 

Les obligacions de las associacions d' Utilitat Pública són  
• La rendició de comptes anuals de l'exercici anterior, en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització. • La presentació davant de l'organisme que controli la seva 
constitució i inscripció registral, d'una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període. • El dipòsit dels comptes anteriors en el registre competent. • L' 
entrega a les Administracions Públiques dels informes que els siguin requerits, sobre les activitats realitzades pel compliment de les seves finalitats associatives.  
Entre les obligacions comptables de les associacions declarades d'utilitat pública, hem d'esmentar la concretada en l'apartat 1 de l'article 34 de la Llei 1/2002, reguladora del Dret 
d'Associació: la rendició dels Comptes Anuals  
 

Anualment, les associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes i fer una memòria justificativa sobre l'exercici finalitzat. Els comptes anuals permeten que aquesta 
obligació es dugui a terme d'una manera estandarditzada i oficial Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà - Passeig Taulat, 106-116 - 08005 Barcelona Tel, 93 557 35 91 Pàgina Web: 

www.donantsdesang.cat Correu electrònic; federacio@donantsdesang.cat 
 

 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG 

DECLARACIÓ     ENTITAT    D’UTILITAT    PÚBLICA 
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FEDERACIÓ CATALANA DE  

DONANTS DE SANG 

 

TRANSPARÈNCIA 



INFORME D’AUDITORIA FCDS 2015 
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COM FOMENTEM  

LA DONACIÓ 



Pancarta  6x1 m. 

MATERIALS DE SUPORT 
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MATERIALS DE SUPORT 
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FUTUR: DONANT 2.0 

 

COM ARRIBAR  ALS JOVES PER SENSIBILITZAR-LOS 

 

El Donant 2.0 és el donant que no està familiaritzat amb la mecànica clàssica de 

donació i vinculació a les organitzacions dedicades a la recaptació de sang.  

 

Hem estructurat la nostra estratègia en 3 pilars fonamentals: 

 

- Activisme juvenil mitjançant la cultura, l’oci i els valors sota el 

paraigua «Barcelona té sang» 

 

- Divulgació científica a les escoles i a les universitats, que 

inclou un projecte educatiu «Cicle de sang» 

 

 -  Dinamisme digital per promoure la donació de sang entre els 

     joves a través de les xarxes socials 
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Fulletons de mà 

MATERIALS DE SUPORT 
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DONACIÓ DE SANG I PLASMA 

4.- Activitats especials 

DONACIÓ DE CORDÓ 

DONACIÓ D’ÒRGANS I TEIXITS DONACIÓ DE LLET MATERNA 

SEMPRE PROMOVENT LES DONACIONS  



FUTUR 



Involucrar als joves en la 
donació assegurarà la donació 
futura, i per estimular el seu 
interès s'ha creat tot un pla 
estratègic de conscienciació i 
captació fonamentat en les 
xarxes socials:  
 

“DONANT 2.0” 

DONANT 2.0, ELS JOVES I LES XARXES 

SOCIALS 



FUTUR: DONANT 2.0 

 

INFLUÈNCIA DE LES NOVES TECNOLOGIES EN ELS JOVES: 

 
El joves del segle XXI viuen la seva sociabilització des d’un nou prisma. 

 

-Viuen una vida integrada en la tecnologia 

 

-Utilitzen sense por les innovacions i recursos digitals 

 

-Es mobilitzen més en l'àmbit de les xarxes socials i els contactes 

digitals 

 

- La donació en general i, especialment, la donació de sang, no forma 

part de la seva agenda 



MODEL CATALÀ DE LA 

DONACIÓ DE SANG 



MAPA PER REGIONS SANITÀRIES 

ALT PIRINEU 
I ARAN

TERRES 
DE L'EBRE

CATALUNYA 
CENTRAL

GIRONA

LLEIDA

BARCELONA

CAMP 
DE TARRAGONA

Catalunya està organitzada 

en 7 Regions Sanitàries.  

Aquesta mateixa 

organització és la que té el 

BST i la Federació 



   El model català reconegut a nivell internacional es 
centra en 2 eixos bàsics: 

 El compromís ètic del donants de sang voluntaris, 
organitzats entorn de les associacions i a una 
Federació que les agrupa  

• Federació i associacions que tenen el potencial 
humà i la capacitat d'estimular la responsabilitat, el 
civisme i participació de la comunitat 

• Així com la d'impulsar iniciatives internacionals com 
la que veurem a continuació, que posicionen al país al 
capdavant del la donació de sang 

 

MODEL CATALÀ DE LA DONACIÓ DE 

SANG 
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BANC DE SANG I 

TEIXITS 



 

 Un únic Banc de Sang 
a tota Catalunya 

 Per facilitar la seva capacitat 
de recerca i innovació 
tecnològica 

 Centrar els esforços per tal 
d'assegurar la màxima 
qualitat i control 

  Actualment és un model 
exemplar a seguir tant a 
nivell nacional com 
internacional 

 

SEU CORPORATIVA 

BST I FEDERACIÓ 
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El  Banc  de  Sang   i  Teixits   som  l’empresa pública  del  Departament  de  Salut, 
que gestiona i administra la donació, l’anàlisi i la transfusió de la sang i el plasma sanguini.  

També  actuem  com  centre  d’obtenció i  processament  de  teixits i desenvolupem altres 

línies  d’actuació   en  el  camp  de  la  immunobiologia, el diagnòstic molecular, la teràpia  

cel·lular i  la medicina regenerativa. 

Dades: 

 

- Territori: 32.000 Km2. 

-  Població: 7.508.106 

 

-  Centres de donació: 

12 Centres fixes de donacions (diari) 

4   Centres amb punt de donació 

 

- Centres de processament:   1 

 

- 1.000 un. de components sanguinis subministrades a diari 

 

- 256.878 un. de Donacions de Sang, Plasma 

 

- Més de 600 professionals 

Font: Banc de Sang i Teixits 

Alt Pirineu i Aran

Girona

Catalunya Central

Barcelona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre
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6.- El Banc de Sang i Teixits 



10.- Centres fixos de donació del Banc de Sang i Teixits 

- Sant Pau 
Sant Antoni Maria Claret, 167. 

Pavelló del convent, 11. 

Accés pel carrer Pare Claret 

(entre l'Església i l'Òptica Universitària) 

08025 Barcelona 

Telèfon: 93 553 75 91 

Fax: 93 553 75 92 

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 20 h.  

Dissabtes de 9 a 14 i de 16 a 20 h. 

L’Hospitalet de Llobregat 

 

- Bellvitge 
Feixa Llarga, s-n 

08907 L'Hospitalet de Llobregat 

Telèfon: 93 260 75 19 

Fax:93 260 74 53 

Horari:Dilluns a divendres de 9 a 20 h. 

Dissabtes de 9 a 14.30 i de 15.30 a 20 h. 
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CENTRES FIXOS DE RECOLLIDA DEL BANC DE SANG I TEIXITS 

Barcelona 

 

- Clínic 
Villarroel, 170 Esc1 1r pis 

08036 Barcelona 

Telèfon:  93 227 54 00 (ext. 20 90) 

Horari:  Dilluns a divendres de 8.30 a 20 h. 

Dissabtes de 10 a 20 h. 

Agost: Tanca dissabtes 

 

 

- Vall d'Hebron 
Passeig Vall d'Hebron 119 - 129 

08035 Barcelona 

Telèfon: 93 274 90 25 

Fax: 93 274 91 63 

Horari:  Dilluns a divendres de 8.30 a 20 h. 

Dissabtes de 10 a 20 h. 

  

Badalona 
 

- Germans Trias i Pujol 
Carretera del Canyet, s-n 

08916 Badalona 

Telèfon: 93 497 88 25 

Fax: 93 497 87 83 

Horari: De dilluns a dissabte de 9 a 14 i de 16 a 20 h. 

Juliol: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. 

Dissabtes de 9 a 14 h (no obrim a la tarda) 

Agost: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

(No obrim a les tardes ni dissabtes) 

Manresa 
 

- Fundació Althaia  

Hospital Sant Joan de Déu 
Dr. Joan Soler, s-n 

08240 Manresa 

Telèfon: 93 874 51 51 

Fax: 93 874 52 98 

Horari: De dilluns a divendres d'11 a 15 h i de 16 a 20 h. 

Agost: Tancat 



Terrassa 

 

- Mútua de Terrassa 
Plaça del Doctor Robert, 5 

08221 Terrassa 

Telèfon:93 736 50 55 

Fax:93 736 50 97 

Horari: Dillus a divendres de 9 a 20 h. 

Reus 

 

- Sant Joan 
Av. Josep Laporte, 1, planta baixa, 

zona D (groga) 

43205 Reus 

Telèfon:977 30 85 56 

Fax:977 33 01 54 

Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14 h.  

Dimarts i dijous tarda de 16 a 20 h. 

Agost: Només horari de matins. 

 

Tarragona 

 

- Joan XXIII 
Dr. Mallafré i Guasch, 4, planta baixa 

43007 Tarragona 

Telèfon:977 25 20 99 

Fax:977 21 94 99 

Horari: De dilluns a dissabte de 9 a 14 h.  

Les tardes de dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 h. 

Agost: De dilluns a Dissabte de 9 a 14 h. 
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10.- Centres fixos de donació del Banc de Sang i Teixits 

CENTRES FIXOS DE RECOLLIDA DEL BANC DE SANG I TEIXITS 

Girona 
 

- Dr. Josep Trueta 
Carretera de França s-n 

17007 Girona 

Telèfon: 972 22 67 02 

Fax: 972 20 85 27 

Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h 

i de 16 a 20 h. 

De l’1 de juliol fins 11 de setembre divendres 

tarda tancat. 

  
Lleida 

 
- Arnau de Vilanova 
Av. alcalde Rovira Roure, 80 

25198 Lleida 

Telèfon: 973 70 53 37 

Fax: 973 70 52 84 

Horari: Dilluns a divendres de 8.30 a 21 h.  

Dissabtes de 10 a 14 h. 

Tortosa 

 

- Verge de la Cinta 
Carrer de les Esplanetes, s-n 

43500 Tortosa 

Telèfon:977 51 91 37 

Fax:977 51 91 37 

Horari: Dijous de 9 a 14 i de 15 a 19 h. 



- Hospital General de Granollers 
 Av. Francesc Ribas, s-n 

8400 Granollers 

Telèfon:938 42 50 00 (ext. 28 30) 

Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. 

- Hospital Sant Camil 
Ronda Sant Camil 

8810 Sant Pere de Ribes 

Telèfon:93 896 00 25 

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 19.30 h.  

Caps de setmana i festius de 8.30 a 13.30 h. 
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10.- Centres fixos de donació del Banc de Sang i Teixits 

CENTRES FIXOS DE RECOLLIDA DEL BANC DE SANG I TEIXITS 

Altres punts fixos de donació 

 
- Hospital de Mataró 
Ctra. Cirera, S-N (ESPAI EXPOSITOR) 

08304 Mataró 

Telèfon: 937 417 700 

Fax: 937 417 733 

Horari: Primer dimarts de cada mes, 

de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h 

 

- Hospital General de Catalunya 
C- Pedro i Pons, 1 

08195 Sant Cugat del Vallès 

Telèfon: 902 53 33 33 

Horari: Dimecres de 16.30 a 20 h. 

Tancat a l’agost. 

 

 



ÀMBIT 

D’ACTUACIÓ 



 

1.- ÀMBIT CATALUNYA 
 

Enfortir les associacions: Intercanvi d’experiències, donar més activitat 

a les associacions per rendibilitzar les campanyes de promoció, 

optimització dels recursos, assessorament de la FCDS, captar socis 

de l’associació. 

 

Formació dels delegats: Conjuntament amb el BST, organitzarem 

jornades de formació per als voluntaris de les associacions, i així 

donar-los més eines per dur a terme la seva tasca i l’ús de les xarxes 

socials. 

 

Promoció entre els joves: Involucrar als joves en la donació, fent 

promoció a través de les xarxes socials. 

 

COM ENCAREM EL FUTUR: 

OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA FCDS 



2.- ÀMBIT ESPANYA 
 

La Federación Española de Donantes de Sangre té una estructura 

presidencialista, està obsoleta i no compleix cap de les funcions per les que 

es va crear; no genera activitat pròpia, ni de promoció ni social, reduint el 

seu contingut a actes molt localitzats, sense interès ni repercussió global ni 

utilitat.  
 

Hem participat en la creació i som fundadors d’una Associació a nivell estatal 

anomenada “GRUPO SANGUINEO” (Associació per a la promoció de la 

donació), amb el vistiplau del Departament de Salut, del Ministeri de Sanitat 

i de la SETS, que té com a finalitat la creació d’una tendència positiva a la 

societat cap a la donació de sang i hemoderivats. 

 

COM ENCAREM EL FUTUR: 

OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA FCDS 



 

3.- ÀMBIT INTERNACIONAL 
 

La inèrcia de l’èxit del Dia Mundial del Donant de Sang a Barcelona 2010, ens 

manté com a referent a tot el món. Vàrem tenir diferents propostes de la 

FIODS: seu de la Fundació a Barcelona, tenir una subdelegació dels països 

mediterranis a Barcelona...però no s’han concretat amb la nova executiva. 

Volem treballar per tenir el pes a nivell europeu que creiem ens mereixem de la 

mà de tots vosaltres. 

 

Estem en disposició de formalitzar convenis de col·laboració amb altres regions 

de països europeus i de la Mediterrània, per intercanviar experiències positives 

i exportar el nostre model de funcionament associatiu amb la marca Catalunya, 

així com aprendre dels demés. 

 

OBJECTIUS PRINCIPALS 



LES ASSOCIACIONS DE 

DONANTS DE SANG  



35 ASSOCIACIONS 

 

890 DELEGATS 

 

590 MUNICIPIS 



ASSOCIACIONS I DELEGATS     

Associacions de Donants de Sang, QUÈ SÓN? 
 

• Organitzacions dinàmiques que sorgeixen de la societat 

civil, formades per voluntaris en una determinada 

comunitat i que són molt útils per a: 

-  Exercir una tasca vital a la seva comarca en bé de la 

comunitat 

-  Educar a les comunitats 

-  Gestionar determinats serveis i recusos limitats 

-  Generar vida col·lectiva per un bé universal 

 



ASSOCIACIONS I DELEGATS 
 

Els delegats, QUI SÓN? 
 

• És la figura responsable d'atendre, en l'entorn de la 

donació, les sol·licituds, els dubtes, les peticions així 

com canalitzar les opinions que rep i copsar la realitat 

pròxima que posteriorment s'utilitzarà per millorar les 

campanyes 
 

• És la persona més pròxima al donant i, per tant, la 

de més confiança ja que és el canal del donant per 

comunicar-se amb les forces vives de cada municipi: 

ajuntaments, metges, escoles, mitjans de 

comunicació, etc. 



Associaci ó

de Donants

de Sang

Girona

Associació de
Donants de Sang
del Barcelon s Nordè

MAPA DE LES 35 ASSOCIACIONS DE DONANTS DE SANG DE CATALUNYA 

5.- Mapa de les 35 ADS de Catalunya 
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9.- Associacions de Donants de Sang 

ASSOCIACIONS DE DONANTS DE SANG DE CATALUNYA   

Regió Sanitària  Alt Pirineu i Aran 

Assoc iació de

Donants de Sang

de l’Alt Urgell

Associació de Donants de Sang de l’Alt Urgell 

Centre Cívic “El Passeig” 

Pg. de Joan Brudieu 10. 

25700 La Seu d’Urgell 

Tel.:  973 35 44 75 

Correu electrònic: alturgell@donantsdesang.cat 

President: Ramon Escuder Cerqueda 

Mòbil: 609 31 15 88 

Associació de Donants de Sang de l’Alta Ribagorça 

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 

Av. de Victoriano Muñoz, s-n 

25520 El Pont de Suert 

Tel.: 973 69 03 53  Fax.: 973 69 05 75  

Correu electrònic: altaribagorza@donantsdesang.cat 

President: Albert Franco Quintana 

Mòbil: 606 36 19 23 

Associacion de Donants de Sang dera Val d’Aran 

Espitau Val d’Aran 

C/ Espitau, 5 

25530 Vielha 

Tel.: 973 64 18 41  Fax.: 973 64 19 86 

Correu electrònic: valdaran@donantsdesang.cat 

Presidenta: Luisa Estevez Sans 

Mòbil: 629 37 42 03 

Regió Sanitària  Barcelona 

Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès 

L’Escorxador 

C/ Escorxador, 19-21 

08720 Vilafranca del Penedès 

Tel.: 93 890 00 00  Fax.: 93 890 69 89 

Correu electrònic: altpenedes@donantsdesang.cat 

President: Francesc Xavier Raventós Raventós  

Mòbil: 600 60 40 65  

 

Associació de Donants de Sang del Barcelonès Nord 

Casal Municipal Riera Alta 

C/ Pedrera, 8-10 

08921 Santa Coloma de Gramanet 

Mòbil: 664 20 87 53 

Correu electrònic: barcelonesnord@donantsdesang.cat 

President:  Manuel NogalesToro  

Mòbil: 697 35 11 88 

 

Associació de
Donants de Sang
del Barcelon s Nordè
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Associació de Donants de Sang dels Pallars 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

C/ Mossèn Cinto Verdaguer 

25471 La Pobla de Segur 

Tel.: 973 68 00 38   Fax.: 973 68 11 72 

Correu electrònic: pallars@donantsdesang.cat 

President: Àngel Enjaime Arnau 

Mòbil: 629 14 48 20 

Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat 

C/ Vidal i Ribas, 23-25 (ATENEU) 

08980 Sant Feliu de Llobregat 

Tel.: 93 685 32 42    Fax.: 93 632 72 19 

Correu electrònic: baixllobregat@donantsdesang.cat 

President: Antonio Garcia Herranz 

Mòbil: 652 36 06 45 

Associació de Donants de Sang de Barcelona – Sant Pau 

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà – Passeig del Taulat,  

106-116 

Correu electrònic: hospitaldesantpau@donantsdesang.cat 

Presidenta:  Teresa  Manzano 

Tel.: 93 557 35 91 

 



9.- Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària  Barcelona 

Associació de Donants de Sang del Garraf 

Creu Roja Vilanova 

C/ Havana, 4 

08800 Vilanova i La Geltrú 

Tel.: 93 814 30 30  Fax.: 93 814 39 60 

Correu electrònic: federacio@donantsdesang.cat 

Telèfon :  93 557 35 91 

Associació de Donants de Sang del Maresme 

Centre Cívic “El Gorg” 

C/ Riera del Gorg s-n   

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel.: 93 791 07 09 

Correu electrònic: maresme@donantsdesang.cat 

President: Evaristo March Montoliu 

Mòbil: 629 03 14 61 

 

Associació de Donats de Sang del Vallès Occidental 

Consell Comarcal 

Ctra. Nacional 150, Km. 15  

08227  Terrassa 

Tel.: 93 727 35 34   Fax.: 93 727 19 69 

Correu electrònic: vallesoccidental@donantsdesang.cat 

President: Alberto Orta Martínez 

 Mòbil: 629 281 521 
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Associació de Donants de Sang de L’Hospitalet de 

Llobregat 

Ciutat Sanitària de Bellvitge – (Banc de Sang) 

C/ Feixa Llarga. s-n. 

08040 Barcelona 

Tel.: 93 447 21 31 

Correu electrònic: hospitalet@donantsdesang.cat 

President: Joan Noguera Segura 

Mòbil: 637 93 87 30 

 

Associació de Donats de Sang del Vallès Oriental 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 

C/ Miquel Ricomà, 46 

08400 Granollers 

Tel.: 93 879 14 44    Fax.: 93 879 04 44 

Correu electrònic: vallesoriental@donantsdesang.cat 

President: Joan Pi Ganduxer 

Mòbil: 670 40 12 75 

 



9.- Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària  de Tarragona 

Associació de Donants de Sang l’Alt Camp 

C/ Mossèn Martí, núm. 3 

43800 Valls 

Tel.: 977 60 85 60    Fax.: 977 61 30  

Correu electrònic: altcamp@donantsdesang.cat 

President: Josep Ma. Manresa Ferrater 

Mòbil: 627 94 78 22  

 

Associació de Donants de Sang del Baix Camp 

Consell Comarcal del Baix Camp 

C/ Dr. Ferran, 8 

43202 Reus 

Tel.: 977 32 71 55  Fax.: 977 32 17 73 

Correu electrònic: baixcamp@donantsdesang.cat 

Presidenta: Mari Boqué Pedrol 

Mòbil: 660 86 71 99 

 

Associació de Donats de Sang del Baix Penedès 

Consell Comarcal del Baix Penedès 

Plaça del Centre, 10 

43700 El Vendrell 

Tel.: 977 15 71 71    Fax.: 977 15 71 81 

Correu electrònic: baixpenedes@donantsdesang.cat 

President: Josep Ma. Bargalló i Jané 

Mòbil: 696 44 68 85 

 

Associació de Donants de Sang de la Conca de Barberà 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

C/ Sant Josep, 18 

43400 Montblanc 

Tel.: 977 86 12 32  Fax.: 977 86 24 24 

Correu electrònic: concadebarbera@donantsdesang.cat 

Presidenta: Rosa Salvadó Frías 

Mòbil: 645 21 45 28 

 

Associació de Donants de Sang del Priorat 

Consell Comarcal del Priorat 

C/ Josep m. Gich, 1 

43730 Falset 

Tel.: 977 83 01 19    Fax.: 977 83 05 64 

Correu electrònic: federacio@donantsdesang.cat 

Telèfon: 93 557 35 91 

 

Associació de Donants de Sang del Tarragonès  

Consell Comarcal del Tarragonès 

C/ Coques, 3 

43003 Tarragona 

Tel.: 977 24 45 00    Fax.: 977 24 45 13 

Correu electrònic: tarragones@donantsdesang.cat 

Presidenta: Sandra Obiol  Palau 

Mòbil: 653 77 03 06 
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9.- Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària  Catalunya Central 

Associació de Donants de Sang de l’Anoia 

Espai Cívic Centre 

C-. Trinitat, núm. 12 

08700 Igualada 

Tel.: 93 806 81 01  Fax.: 93 806 66 36 

Correu electrònic: anoia@donantsdesang.cat 

Presidenta: Pepita Còdol Monsó 

Mòbil: 686 52 13 52 

 

Associació de Donants de Sang del Bages 

Consell Comarcal del Bages 

Muralla de Sant Domènec, 24 

08240 Manresa 

Tel.: 93 693 03 50  Fax.: 93 693 03 51 

Correu electrònic: bages@donantsdesang.cat 

Presidenta: Rosa Ma. Morató Rodríguez 

Mòbil: 667 55 95 20 

 

Associació de Donants de Sang del Berguedà 

C- Barcelona, 26 

08600 Berga 

Tel.: 93 821 33 11  Fax.: 93 822 22 62 

Correu electrònic: bergueda@donantsdesang.cat 

Presidenta: Ma. Mercè Codina Cesari 

Mòbil: 619 08 44 79 

 

Associació de Donants de Sang d’Osona 

Consell Comarcal d’Osona – Edifici El Sucre 

C-. Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 - 3ª 

08500 Vic 

Tel.: 93 883 22 12    Fax.: 93 889 56 32 

Correu electrònic: osona@donantsdesang.cat 

President: Ricard Pla i Prat 

Mòbil:  620 579 252 

 

 

Associació de Donants de Sang del Solsonès 

Club Sant Jordi 

Av. Verge del Claustre, 20 

25280  Solsona 

Tel.: 973 48 25 25 

Correu electrònic: solsones@donantsdesang.cat 

President: Miquel Arnau Corominas 

Mòbil: 616 41 09 56 

 

Regió Sanitària  Girona 

Associació de Donants de Sang de Girona 

Av. de França, s-n. Hospital Josep Trueta 

17007 Girona 

Tel.: 972 20 24 94    Fax.: 972 22 44 05 

correu electrònic: girona@donantsdesang.cat 

President: Marc Ibars i Badia 

Mòbil: 629 38 86 03 
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9.- Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària  Lleida 

Associació de Donants de Sang de les Garrigues 

Centre Cívic 

Plaça de la Constitució, 30 

25400 Les Borges Blanques  

Tel.: 973 14 24 93 

Correu electrònic: garrigues@donantsdesang.cat 

Presidenta: Ma. Reyes Cases Garrido 

Mòbil: 659 20 91 29 

 

Associació de Donants de Sang de la Noguera 

Casal Lapallavacara. 

C/ Pintor Borràs, 19. Baixos  

25600 Balaguer 

Tel.: 973 45 11 30  Fax.: 973 45 13 21 

Correu electrònic: noguera@donantsdesang.cat 

President: Jordi Pedrós Cortasa 

Mòbil: 690 38 70 15 

 

Associació de Donants de Sang del Pla d’Urgell 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 

C/ Prat de la Riba, 1 

25230 Mollerussa 

Tel.: 973 71 13 13  Fax.: 973 60 04 77 

Correu electrònic: plaurgell@donantsdesang.cat 

Presidenta: Ma. Lluïsa Visa Folch 

Mòbil: 609 24 92 58 

 

Associació de Donants de Sang de la Segarra 

Consell Comarcal de la Segarra  

P Jaume Balmes, 3 

25200 Cervera  

Tel.: 973 53 13 00  Fax.: 973 53 23 37 

Correu electrònic: segarra@donantsdesang.cat 

President: Francesc Rubio Pujol 

Mòbil: 659 44 40 67 

Associació de Donants de Sang del Segrià 

Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

Av. Alcalde Rovira Roure, 80 

25198  Lleida 

Tel.: 973 70 53 37  Fax.: 973 70 52 84 

Correu electrònic: segria@donantsdesang.cat 

Presidenta: Ma. Dolores Oliva Herrero 

Mòbil: 687 88 71 16 

 

Associació de Donants de Sang de l’Urgell 

Biblioteca Municipal i Centre de Joves 

C/ del Horts, 1 

25320  Anglesola 

Tel.: 973 30 82 02 

Correu electrònic: urgell@donantsdesang.cat 

President: Albert Torra i Cabello 

Mòbil: 609 54 71 51 
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9.- Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària  Terres de l’Ebre 

Associació de Donants de la Terra Alta 

Consell Comarcal de la Terra Alta 

C/ Bassa d’en Gaire, 1 

43780 Gandesa 

Tel.: 977 42 00 18  Fax.: 977 42 03 95 

Correu electrònic: terraalta@donantsdesang.cat 

President: Fermín Ruana Font 

Mòbil: 636 25 07 89 

 

Associació de Donants de Sang de la Ribera d’Ebre 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

Plaça de Sant Roc, s-n. 

43740 Móra d’Ebre 

Tel.: 977 40 18 51   Fax.:  977 40 04 00 

Correu electrònic: riberadebre@donantsdesang.cat 

President: Julio Roca Font 

Mòbil: 649 85 15 10 

 

Associació de Donants de Sang del Baix Ebre 

Consell Comarcal del Baix Ebre 

C/ Barcelona, 152 

43500 Tortosa 

Tel.: 977 44 53 08  Fax.: 977 44 53 97 

Correu electrònic: baixebre@donantsdesang.cat 

President: Francesc Bertomeu Redó 

Mòbil: 630 87 89 83  

 

Associació de Donants del Montsià 

Consell Comarcal del Montsià 

Pl. Lluís Companys, s-n 

43870 Amposta 

Tel.: 977 704371  Fax.: 977 705946 

Correu electrònic: motsia@donantsdesang.cat 

President: Josep Tomás Bort 

Mòbil: 606 26 88 05  
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ACTIVITATS 2015 

DE LES NOSTRES 

ASSOCIACIONS 



07/01/2015    Segona Marató de Catalunya 2.0  Comença l’any regalant solidaritat !!!  

La Marató més jove !!! Tot i que una de cada tres donacions la fa un menor de 35 anys, calen 25.000 nous donants joves per substituir les 

persones que deixen de donar sang, ja sigui perquè han complert 65 anys o per algun motiu els impedeix tornar-ne a donar. Aquest  és 

l’objectiu de la Marató de Catalunya 2.0 d’aquest any, aconseguir que els més joves adquireixin l’hàbit de donar sang, i la Federació 

Catalana de Donants de Sang ens sumem a la Campanya que el Banc de Sang i Teixits  ha presentat als mitjans de comunicació, que tindrà 

lloc del 16 al  23 de gener arreu de Catalunya  i que amb el lema “Donar Sang et fa Gran” vol arribar als més joves perquè es facin donants i 

si no poden ens ajudin a compartir  totes les nostres campanyes a les seves  xarxes socials. 

 14/01/2015    Informació “ Sorteig – Grossa de Cap d’Any !!! 

Enguany, gràcies a la iniciativa del passat 2 de desembre i amb la participació de "La Grossa" de Cap d'Any, des de la Federació 

Catalana de Donants de Sang hem estat doblement partícips de la il·lusió i del gran compromís cívic de donar sang. El número agraciat 

amb el Primer Premi de "La Grossa" és el 91.614, del qual les 3 darreres xifres coincideixen amb les del número que regalàrem (14.614) 

a totes i tots els donants que, durant el dia 2 de desembre, van anar a donar sang arreu de Catalunya. Gràcies novament, a totes i tots 

els afortunats, per participar de les activitats que la Federació Catalana de Donants de Sang emprèn durant l'any,. 

 18/01/2015    El Municipi de Vilajuïga ja té nou Monument als Donants de Sang   

L’Associació de Donants de Sang de Girona, acompanyats pel president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars i 

de diverses autoritats municipals  han inaugurat l'escultura que a partir d'ara lluirà al municipi de Vilajuïga en Homenatge als Donants de 

Sang. L'obra ha estat cedida pel Sr. Francisco Ribas Fàbrega, mestre artesà forjador, pare del delegat de l'Associació a Vilajuïga. Tots 

els assistents a l'acte han gaudit d’una diada ben emotiva i plena de records, de la mà d'aquelles persones que dia a dia comparteixen 

l'acte de donar sang. 

 21/01/2015    L’Escola Vedruna de Bellpuig engrescà a petits i grans !!!!              

L'Escola Mare de Déu del Carme (Vedruna) de Bellpuig a la Comarca de l’ Urgell,  ha organitzat la seva  1a Jornada de Donació de Sang que 

gràcies a l'empenta i l'esforç de tot el professorat, i la gran complicitat de les mares i els pares dels alumnes, s’han assolit uns boníssims 

resultats amb un total de 105 donacions (87 efectives i 18 oferiments).  

Enguany, l'Escola Vedruna està dedicant bona part d'hores lectives de tots els cursos , des dels més petits fins els més grans; explicant i fent 

activitats amb tots els seus alumnes  amb temes relacionats amb la Donació de Sang i com poden ajudar a Salvar Vides.  

7 

Amb l'eslògan "Donar Sang et fa Gran”la Marató de Catalunya 2.0,  quin  l’objectiu  era arribar a les 7.000 donacions, ha assolit un nou 

rècord amb 8.753 donacions que ens ajuden a remuntar les reserves de sang (després de la disminució que havien patit durant les Festes 

de Nadal). Les reserves de sang a Catalunya ja són per a 7 dies, una situació que es considera normal. Agraïm a tot el personal del Banc 

de Sang i Teixits, institucions, empreses i entitats socials que han donat suport logístic i difusió mediàtica a la Marató; i també a les 

Associacions de Donants de Sang de Catalunya per la seva col·laboració desinteressada,   

23/01/2015    8.753 persones han donat sang durant la Marató  2.0 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 

http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/20130321_172622(0).jpg
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3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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23/01/2015    266 Donacions a la Marató de Piera 

Gran èxit de donacions a la Marató de Donació de Sang de la Vila de Piera amb 266 donacions, de les quals 19 han estat  oferiments. 

Volem remarcar la xifra de 36 nous donants, que mai abans havien donat sang; encoratjant-los a seguir participant habitualment de la 

donació de sang. Des de la Federació  volem felicitar a totes les persones i entitats de Piera que han col·laborat amb l'equip mèdic del 

Banc de Sang i a L'Associació de Donants de Sang de l'Anoia i els voluntaris i voluntàries de la Marató, per aquests resultats !!!! 

 

27/01/2015    L’Associació de Donants de Sang de Girona presenta el programa d’actes 2015 

Durant la reunió de la Junta Permanent de l’Associació de Donants de Sang de Girona, ha quedat fixat el programa d’actes definitiu de les principals 

activitats de l’Associació per que organitzarà durant tot l’any 2015. 

06/02/2015    L’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès bat un nou rècord de Donacions !!!!  

El President de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars, ha estat partícip d'una nova Jornada de Donació 

,organitzada per l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, on  el Banc de Sang i Teixits ha realitzat una APS (Aprenentatge i 

Servei)  amb una participació de 240 alumnes, els quals han desenvolupant tota una "Campanya" de Donació; atenent als donants, 

oferint-los servei de guarderia, repartint "flyers" - fulletons pel carrer,... entre moltes altres activitats,sota la tutela pel personal 
especialitzat del Banc de Sang i Teixits. La zona d'extracció, ubicada a la mateixa escola, ha estat contínuament plena de gent 

preparada i a punt per donar Sang.  En total187 donacions efectives i 22 oferiments, de tots ells 47  són nous donants !!!! Felicitats a 

tots !!!!  

06/02/2015    L’Associació de  Donants de Sang del Pla d’Urgell escull nova Presidenta 

L'Associació de Donants de Sang del Pla d'Urgell en la seva primera Assemblea de l'any, ha escollit la seva nova Presidenta que, per 

majoria absoluta, ha estat la Sra. Lluïsa Visa, en substitució de l'anterior presidenta, la Sra. Carme Tantull. A l'acte, es feu referència a la 

gestió duta a terme en el mandat que s'esgota, deixant bona constància dels molts anys de servei i voluntariat que han dut l'Associació a 

ser un referent per altres Associacions de Donants de Sang de la província de Lleida, gràcies a l'empenta de la Carme i de les voluntàries 

i voluntaris de l'ADS Pla d'Urgell als diversos municipis de la Comarca.  Des de la Federació ens afegim a l’agraïment i felicitacions tant 

per la Carme Tantull per la tasca realitzada com a la Maria Lluïsa per aquesta nova etapa que comença.   

07/02/2015    Figueres acull la Trobada de Delegats de la Comarca de l’Alt Empordà 
Trobada de Delegats de la Comarca de l'Alt Empordà a Figueres, amb l'assistència d'un centenar de persones i  representants de 

l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'Associació de Donants de Sang de Girona ha presentat la Memòria d'Activitats 

del 2014 i les propostes i objectius per aquest any 2015. El Banc de Sang, amb en Dr. Profitós al capdavant, ens ha parlat del Banc de 

Llet Materna i de les previsions de Sang i plasma per enguany. Els professors de l'Escola Ramon Muntaner del municipi de Peralada, 

han exposat una magnífica Campanya feta amb els nens de l'escola sobre donació de Sang, tot animant als delegats que ho facin amb 

les altres escoles dels seus pobles. Finalment, s’han presentat els nous delegats de l'Associació. La trobada ha finalitzat  amb un 

sopar. 

http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/Marat%C3%B3 Piera 03.jpg
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20/02/015    50è Aniversari de la Donació de Sang a Manresa 

Inauguració de l'exposició del Banc de Sang i Teixits; per tal de commemorar el 50è Aniversari de la Donació 

de Sang a Manresa. L'esdeveniment ha coincidit  amb els actes de la Festa de la Llum, molt popular a la ciutat, 

la qual congrega -any rere any- molts assistents i molta expectació. Des de la Federació Catalana de Donants 

de Sang  volem donar l'enhorabona al Banc de Sang i Teixits, al Consistori Local, a l'Associació de Donants de 

Sang del Bages, com també a d'altres entitats i institucions implicades, per la bona feina. 

21/02/2015    3ª Marató de Donants de Sang a Arbúcies 

Amb l’eslògan: Som-hi Arbúcies, cada gota compta! el municipi assoleix un nou rècord amb 230 donacions, al poliesportiu de Can 

Delfí, on s’ha celebrat la 3ª edició de la Marató de Donants de Sang. Enguany amb la representació del Banc de Sang i Teixits , dels 

cossos de seguretat ((Bombers, Adf, Protecció Civil i Policia local) ; els botiguers fent vals de descompte i regals per repartir entre 

els donants i l’aportació en el refrigeri per part de l’associació Gastronòmica d’Arbúcies (Gastroarb) , l’Associació de dones i de les 

pastisseries locals .  Els més petits han col·laborat fent uns dibuixos que s’han exposat durant la Marató. Esdeveniments com 

aquest fan de la ciutadania d'Arbúcies un municipi exemplar, que Salva Vides! Enhorabona i endavant ! 
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22/02/2015    Dos  Municipis  Gironins  ja tenen el seu Monument als Donants de Sang:  Amer  (La Selva) i  Capmany (Alt Empordà)  

El president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars, sempre acompanyat d’autoritats 

i delegats de les Associacions de Donants de Sang de cadascuna de les dues comarques,  ha assistit a les 

inauguracions de  dos Monuments als donants de Sang que han tingut lloc a dos Municipis Gironins. El 

primer monument inaugurat el 21 de febrer a Amer (comarca de la Selva) i  dissenyat per una Regidora de 

l’Ajuntament. El segon monument,  ha estat presentat el 22 de febrer  a Campmany a l’Alt Empordà i que 

ha estat cedit per l’escultor local Sr. Joan Gardell  sota el disseny de la seva filla Anabel (que ha volgut 

simbolitzar la tradició vinícola i la donació de sang amb un carroll de raïm amb  gotes de sang. . 

El Sr. Marc Ibars com a President de la FCDS, ha assistit a l'acte de presentació de la nova campanya "Quan vaig al Mercat faig 

Vida", endegada pel Banc de Sang i Teixits i la Federació Catalana de Donants de Sang i amb la col·laboració dels Mercats de 10 

districtes de Barcelona on aquest divendres i dissabte hi ha campanyes especials de donació de sang. Per primera vegada, els 

mercats són l’escenari d’una campanya de donació de sang. A les instantànies, podem veure a l'actriu i cantant Núria Feliu donant el 

tret de sortida a la campanya, al Mercat de Sants. Amb aquesta iniciativa, es vol impulsar la donació de sang a nous donants, 

facilitant-los la donació en un entorn tan proper i quotidià com el mercat.  

27/02/2015    Gran Campanya als Mercats : Si vas al Mercat …. Dóna Sang !!!! 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 

http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/2_6.JPG
http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/DSC_1217.JPG
http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/6_2.JPG
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28/02/2015    Vilassar de Mar acull una nova edició de la Marató de Donants de Sang 

Gran Marató de Donació a Vilassar de Mar amb 305 participants, d’ells 29 han estat oferiments , la franja  més participativa ha estat la 

compresa entre els 35 - 44 anys, amb 126 donacions. A les fotos podeu veure algunes de les activitats que s’han realitzat durant la 

Marató amb la participació dels “Súper-herois de la Sang”  que han agradat molt a petits i grans  Felicitem a tots els donants i tots els 

voluntaris i voluntàries de l’ADS Maresme i  a les entitats que ho han fet possible. 

02/03/2015    Molt bona participació a la Marató de Vilafranca del Penedès 

Cal Figarot s’ha convertit en el punt de trobada de totes i tots els donants de Vilafranca del Penedès (Capital de la Cultura Catalana 

2015). En aquesta ocasió, els resultats assolits han estat: 425 donacions efectives i 39 oferiments. Per edats, la franja més participativa  

ha estat entre els 35-44 anys, amb 118 donacions. Enguany els Castellers de Vilafranca ens han acompanyat, tot donant un xic de la 

seva sang! Moltes gràcies a totes i tots els donants de sang, com també a les entitats i membres d'associacions diverses, que han 

col·laborat en aquesta darrera jornada cívica i altruista.  

Setmana Santa, les reserves de sang baixen considerablement , per això el Banc de Sang i Teixits ha endegat la nova Campanya “Els 

bombers t’acompanyen a donar sang” Durant el mes de març en una dotzena de campanyes especials de donació de sang distribuïdes per 

tot Catalunya on bombers voluntaris del cos dinamitzaran les col·lectes amb l’exhibició dels equips especials amb què realitzen tasques de 

rescat i extinció d’incendis. La Federació Catalana de Donants de Sang també col·labora en aquesta campanya facilitant voluntaris per 

promocionar les donacions i regalant un clauer en forma de casc de bomber, a totes les persones que donin sang. Les col·lectes que formen 

part de la campanya “Els bombers t’acompanyen a donar sang” són a : Caldes de Montbui, Terrassa, Roses,Lleida, Tarragona, Vic, 

Amposta, Vilafranca del Penedès,  Girona, Tortosa, Blanes, Hospitalet de Llobregat i Malgrat de Mar. 

03/03/2015    Deixa que els Bombers t’acompanyin a donar sang 

12/03/2015    Suma’t a les Noves Tecnologies – Descarrega’t la nostra APP “DONEM SANG”  a “ www..donantsdesang.cat” !!!! 

A partir d’ara ja podem disposar d’una nova aplicació pel nostre mòbil. La nova APP ens ajudarà  a geo-localitzar els punts de donació més 

propers, ens mostrarà els nivells de reserves de sang i ens avisarà en el moment que ja podem tornar a donar sang; a més d'explicar 

consells bàsics en relació a la donació, fent-ne pedagogia i sensibilitzant a donants (i possibles donants), tot compartint el contingut (via 

Facebook, Twitter, etc.) amb el nostre entorn més proper. Aquesta APP (en la seva versió inicial) ha comptat amb el suport del Banc de 

Sang i de la Diputació de Lleida, compta amb diversos reconeixements de la   Generalitat de Catalunya (essent l'Aplicació de referència de la 

Conselleria de Salut), per part de la SETS (Sociedad Española de Transfusión de Sangre); enguany, fins i tot hem estat presents en articles 

del Mobile World Congres a Barcelona,  equiparant-nos -tecnològicament parlant- amb països com els Estats Units. 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 

http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/FullSizeRender.jpg
http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/FullSizeRender_0.jpg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.useit.software.donantssang
http://itunes.apple.com/es/app/donar-sang/id511276070?mt=8


14-15/03/2015    XXXIV Trobada de Delegats de les Comarques del Gironès-Pla de l’Estany i del Baix Empordà  

Més de 90 persones s’han aplegat als municipis de Camós (Pla de l'Estany) i Albons (Baix Empordà) en una nova 

edició de la Trobada de Delegats, amb la presència de les autoritats; alcaldes i presidents dels respectius Consells 

Comarcals. S’ha fet repàs a les diverses activitats realitzades l'any anterior, i presentades les noves  per enguany.  
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19/03/2015    “Ets ric, sigues generòs” la campanya de la Marató d’Olot 

Presentació oficial de la Marató de Donació de Sang d'Olot, amb l'assistència del Sr. Josep Corominas, alcalde d'Olot, del Dr. Joan 

Profitós, com a representant del Banc de Sang i Teixits, i del Sr. Marc Ibars, com a president de la Federació Catalana de Donants de 

Sang; acompanyat de la responsable de l'Associació de Donants de Sang de Girona, a la comarca de la Garrotxa, Sra. Mercè Traveria. El 

Cartell oficial d'aquesta Marató "Ets ric, sigues generós", transmet la importància i el privilegi de poder ser donant de sang; per tal d'ajudar 

als altres. La campanya s’acabarà el proper 9 de maig i de ben segur que serà un èxit de participació, però sobretot de consciència 

ciutadana i d'altruisme.  

 19/03/2015    Els Donants de Sang també participen a la “Fira de Sant Josep” a Mollerussa 

Del 19 al 22 de març, l'Associació de Donants de Sang del Pla d'Urgell comparteix un estant amb Creu Roja a la Fira de St. Josep de 

Mollerussa on voluntaris i voluntàries de l’associació informaran i faran promoció de la importància de les donacions. Com s’espera una 

gran afluència de persones els delegats s’han coordinat per tal d'atendre el major nombre possible d'assistents; fent pedagogia del fet de 

donar sang i explicant els principals objectius de la Xarxa d'Associacions de Donants de Sang de Catalunya, amb material didàctic elaborat 

per les mateixes Associacions, com per exemple la Revista [Donem Sang Bona Fira !!!  

21/03/2015    Homentatge a la Delegació d’Adona 

Assistència per part del president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars, a l'acte homenatge 

del 25è Aniversari de la creació de la Delegació d'ADONA (Associació de Donants de Sang de Navarra). La jornada ha 

tingut lloc a la Casa de los Navarros de Barcelona-Nafarren Etxea, amb la complicitat i el suport de la Federació 

Catalana de Donants de Sang.  Són molts anys de bona relació i treball conjunt; ple de projectes comuns i activitats de 

promoció cívica relacionada amb la donació de sang. Esperem que aquests 25 anys siguin, com a mínim 25 més, 

plens de salut i ganes de continuar amb la mateixa il·lusió.  

22/03/2015    Trobada de Delegats de La Garrotxa  

La Trobada de Delegats de l'Associació de Donants de Sang de La Garrotxa, ha tingut lloc a Sant Joan de les Fonts, preciós municipi 

que compta amb el magnífic Castell de Juvinyà, lloc on transcorregué la celebració. L'alcalde del municipi, Sr. Joan Espona, que alhora 

és president del Consell Comarcal de la Garrotxa, feu un breu parlament; amb l'atenta presència de la majoria dels Delegats i Delegades 

de la comarca; en el qual elogià la tasca de totes i tots els donants de sang. Durant la jornada, es repassaren els resultats de l'any 2015 i 

s'explicaren els nous projectes d’enguany. Bona Feina !!! 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 

http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/9d561d25434b8519e7d5c8203a527e87.jpg
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La Federació Catalana de Donants de Sang, juntament amb totes les Associacions que la componen, vol expressar el seu condol a 

familiars i amics dels 144 passatgers i dels 6 tripulants víctimes de l'avió sinistrat, de la companyia alemanya Germanwings, que feia el 

trajecte de Barcelona - Düsseldorf, i donar suport als companys de l'Institut Giola de Llinars del Vallès. Així mateix, el president de la 

Generalitat de Catalunya ha decretat tres dies de dol a tot el territori, als quals  ens hi sumem. 

24/03/2015    Nota de condol  per les víctimes de l’accident aeri 

28/03/2015    Nou Monument als Donants de Sang d’Olot 

08/04/2015    La Federació participa en una conferència sobre la situació a l’Eurozona 

Convidada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya, la Federació ha assistit  a la conferència "L'Eurozona a debat” organitzada a 

Barcelona per l’Eurodiputada Sra. Ana Jiménez i  amb la participació dels eurodiputats Srs. Ernest Maragall, Javi López, Ramon Tremosa 

i el president i degà del Col·legi d'Economistes Sr. Joan B. Casas. La presentació de l’acte ha estat a càrrec del Sr. Víctor Bottini, director i 

presentador del programa de RNE - Ràdio4 "Econòmix". Alguns dels temes tractats: Hi haurà Grexit? Com ens afectaria? Podrà el BCE 

impulsar l'economia real?" i en el torn de precs i preguntes s’ha fet palès l’interés dels assistents per la delicada situació de l'Eurozona 

vers la crisi grega, així com per les cada vegada més marcades diferències entre les dues Europes (nord i sud). Amb un públic 

majoritàriament especialitzat en la matèria,  la Federació és present en aquests tipus d’actes per continuar creixent tant en l’àmbit local 

con a l’internacional 

19/04/2015    Per Sant Jordi, la teva sang és el millor regal ! 

Seguint amb la Campanya de difusió a les Pastisseries i Forns de Pa d'arreu de Catalunya, la Federació Catalana de Donants de Sang 

vol transmetre el seu missatge solidari, també en dates assenyalades i festives; En aquesta campanya hem comptat amb la col·laboració 

de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers a qui agraïm tot l’ajut rebut.  

L’Associació de Donants de Sang de Girona juntament amb representants del municipi i del Consell Comarcal de la  i dels delegats de 

l’Associació de Donants de Sang de la  Garrotxa s’han congregat , pet acompanyar a l'escultora olotina, Sra. Rosa Serra, en la 

presentació oficial del Monument als Donants de Sang que ella mateixa ha realitzat i cedit, al municipi en Homenatge a totes i tots els 

donants altruistes , i que s’ha ubicat als jardins de l’entrada de l’Hospital d’Olot. L’Acte  també ha comptat amb la assistència del Sr. 

Joan Espona, el director de l'Hospital d'Olot, Dr. Carles Puig, el director del Banc de Sang i Teixits a Girona, Sr. Joan Profitós, i del 

president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars. 

Enguany tornem a convidar-vos al Premi Literari de l'Associació de Donants Voluntaris de Sang de l'Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau, que se celebrarà el dia 16 de maig (17h) a l'Hospital de la Sta. Creu i St. Pau . 

16/05/2015    XIVè Premi Literari de l’Associació de Donants de Sant Pau  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 



23/05/2015    Assemblea General  

Gran assistència de les Associacions de Donants de Sang a l’Assemblea General  a l’auditori de l’Edifici del Banc de Sang i Teixits 

on a part de presentar diversos temes, l’Associació de l’Alt Penedès ens ha informat dels preparatius del Dia Mundial que aquest  

any celebrarem a Vilafranca del Penedès que com sabeu enguany és la Capital de la Cultura Catalana. 

23/05/2015    Parets del Vallès viu una magnífica jornada de Donació 

Fantàstica campanya d’extracció de sang a Parets del Vallès que ha comptat amb el suport de diverses entitats locals i de molts donants 

de sang que -com en cada cita- sempre col·laboren amb l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, el Banc de Sang i el 

Consistori Municipal. Des de la Federació de Donants de Sang volem donar les gràcies a l'Elisabeth Sobrepera, per les instantànies de 

l'acte. Endavant Parets! Entre totes i tots Salvem Vides!  

26/05/2015    L’Aplicació Mòbil dels Donants de Sang, avui al diari “El Periódico” 

Volem donar les gràcies al Diari "El Periódico" per la notícia publicada avui al seu rotatiu, tot promocionant l'Aplicació Mòbil de 

la Federació Catalana de Donants de Sang; fomentant-ne les descàrregues entre els donants (i les persones que vulguin 

iniciar-se en la donació de sang). En aquests temps tan difícils, és necessari que organitzacions i institucions sense ànim de 

lucre ens unim, sobretot en temes altruistes, cívics i solidaris, per tal de fer-ne partícips el màxim nombre de persones 

possible. 
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Inauguració d'un nou Monument als Donants de Sang, al Municipi de Tortellà, (La Garrotxa). És gratificant veure com poblacions 

d'arreu de Catalunya mostren el seu agraïment a totes i tots els Donants de Sang, per la seva inestimable col·laboració; salvant vides. 

Des de la Federació de Donants de Sang volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Tortellà i a les persones i entitats que, dia a dia, 

donen suport als voluntaris de l'Associació de Girona (ja sigui ajudant-los a promoure la donació de sang o bé anant –hi  donar sang). 

30/05/2015    Tortellà ja té Monument als Donants de Sang  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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 31/05/2015    L’Associació de Donants de l’Alt Penedès presenta el CAP GRÒS GOTA DE SANG 

El 14 de juny, Vilafranca del Penedès (Capital de la Cultura Catalana 2015) serà la seu de la celebració del Dia Mundial del Donant de 

Sang, l’acte  serà organitzat pel Banc de Sang i Teixits i la Federació Catalana de Donants de Sang, juntament amb la col·laboració de 

l’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès. Com cada any s’ha convidat a totes les .Associacions de donants de sang, 

voluntaris, entitats i Donants de més de 150 pobles i ciutats de Catalunya i es celebrarà  a l’Auditori Municipal de Vilafranca. Amb 

aquest motiu avui l’ADS de l’Alt Penedès ha presentat el CAP GRÒS GOTA DE SANG construït per l’artista vilafranquina i 

dissenyadora de dracs, gegants i capgrossos, Dolors Sans. Amb l’assistència de  la regidora de Salut de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, el president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars, i el Dr. Masuet, director del BST de Bellvitge i els 

delegats de l’ADS de l’Alt Penedès. 

 13/06/2015    L’Associació de Donants de Sang de l’Hospitalet de Llobregat participa a la Festa Major de Can Serra  

Els membres de l'ADS de l'Hospitalet de Llobregat disposen d’un stand per difondre la donació de Sang  a la Festa Major de Can Serra 

(barri de L'Hospitalet) i al dia del Comerç al Carrer, on hi ha pogut atendre a moltes persones interessades  per la tasca que realitza 

l'Associació. Ha estat  una jornada lúdica i distesa, promovent allò que ens il·lusiona i motiva a seguir essent solidaris i altruistes: la 

donació de sang. Des de la Federació de Donants de Sang us volem felicitar i encoratjar a seguir com fins ara !!! 
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27/06/2015    Molt bona participació a la Marató de Canet de Mar 

192 persones, 12 d’ells oferiments,  ha estat la participació a la Marató de Canet de Mar.  Remarquem la xifra 

de 29 nous donants. En aquesta ocasió hem rebut la visita de l’actor Lluís Homar que podeu veure a la foto 

amb la Sílvia, promotora del Banc de Sang i Teixits, cares conegudes com la d’en Lluís ens ajuden a fer-ne 

difusió de la necessitat  de les donacions!!  Des de la Federació de Donants de Sang volem felicitar a totes les 

persones que hi ha col·laborat !!!  

“Aquest estiu et mereixes un monument” és la nova gran Campanya Especial del Banc de Sang i Teixits (30 de juny fins el  21 de juliol) 

tindrà lloc a 4 monuments històrics de Barcelona on s’habilitaran sales per donar sang: La Sala Gaudí de La Pedrera. el recinte històric de 

Sant Pau, el Palau de la Música i la Biblioteca de Catalunya . Com a reconeixement, els donants podran visitar els espais d’aquests 

monuments gratuïtament.. Felicitem al BST per aquesta campanya tant original.  

30/06/2015    Tu que ets Donant, aquest estiu et mereixes un Monument!  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 

http://www.donantsdesang.cat/sites/default/files/IMG-20150602-WA0011.jpg


14/06/2015 Èxit de participació al Dia Mundial del Donant de Sang a Vilafranca del Penedès 
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A part de les interessants 

ponències que hem pogut 

escoltar dins de l’Auditori 

també  hem gaudit  de 

diferents espectacles: 

l’acompanyament dels 

Castellers de Vilafranca 

mentre preníem un esmorzar 

a la part exterior de l’Auditori, 

així com  l’actuació dels 

Capgrossos i de l’Esbart 

Dansaire  en la finalització de  

l’acte..Finalment hem gaudit 

tots plegats d’una dinar que 

ha estat  amenitzat amb 

música dels nostres propis 

delegats 

Vilafranca del Penedès, Capital  de 

Cultura Catalana 2015, és enguany seu 

de la celebració del Dia Mundial del 

Donant de Sang. L’Auditori de Vilafranca 

ha assolit una gran assistència amb més 

de 500 persones entre delegats i 

delegades, homenatjats, autoritats i  

estaments  col·laboradors. Sobretot ha 

estat un gran dia festiu en honor  del totes 

les persones que “regalen altruistament  

el seu temps i els seus esforços”  de les 

Associacions de donants de Sang de 

Catalunya  i també un dia especial per 

tots els donants homenatjats. Felicitem a 

l’ADS de l’Alt Penedès per haber-nos 

preparat una diada inolvidable  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 



01/07/2015    Civiclub repta a la seva comunitat a donar sang !!  

CiviClub, recompensa les accions positives que fem pel nostre entorn, ha creat el seu primer repte solidari d’estiu amb la seva comunitat, i la 

comunitat de donants de sang a nivell estatal, tot això en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits i  les empreses Avancar,Tarannà i Jets,. 

Aquest mes de juliol, els més de 45.000 socis de CiviClub i tots els donants de sang que vulguin unir-se al repte, estan convocats a donar sang 

en els centres de donació per a complir un doble objectiu: Les persones que donin sang aquest estiu, a més d'ajudar a salvar vides,contribuiran 

a aconseguir que 15 nens i nenes accedeixin a targetes alimentàries d'un mes, dins de la campanya Aliança Humanitària de Creu Roja a 

Catalunya. El repte és aconseguir 50.000 Civis, que equivalen a 500 donacions de sang i a 15 targetes alimentàries per a 15 nens. .  

03/07/2015    274 participants a la Marató de Martorell 

Un total de 266 donacions efectives, més 8 oferiments, s’han assolit a la Marató de Martorell. Volem remarcar la xifra de 31 nous donants, 

encoratjant-los a seguir participant habitualment de la donació de sang. Com sempre els diversos cossos de seguretat de Martorell han 

ajudat en l'organització de la jornada i membres d'altres entitats s’han apropat a donar sang. Des de la Federació de Donants de Sang,  

volem felicitar a totes les persones i entitats de Martorell que han col·laborat a la Marató, i com no, als delegats i delegades de l'ADS Baix 

Llobregat, pels resultats obtinguts i l'esforç esmerçat en aquesta diada; com també a l'Ajuntament del municipi, pel bon tracte i la logística 

prestada. 

04/07/2015    L’ADS  de l’Hospitalet de Llobregat a la Festa Major del Barri de la Florida  

L'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet amb motiu de la Festa Major al Barri de la Florida ha tornat a muntar el seu  estand  per la 

promoció de la Donació de Sang i poder informar als Hospitalencs i Hospitalenques sobre la presència de la unitat mòbil davant del mercat. 

Per celebrar aquesta diada , a totes i tots els donants de sang , se’ls ha obsequiat amb una Samarreta de l’ADS L’Hospitalet de Llobregat.  

Molt ben fet !! 
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16/07/2015    Assistència a l’Assemblea General de la Taula del Tercer Sector 

La Federació Catalana de Donants de Sang  juntament amb 33 entitats socials més, ha assistit  a  l’Assemblea 

General de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya on s’ha renovat el càrrec del president com els de 

12 membres de la Junta Directiva representats de diferents sectors com Salut Mental, Voluntariat Social, Atenció a la 

Infància, Acció Social, Persones amb Discapacitat tant física i intel·lectual, Drogodependències i Treball Cooperatiu.  

Hi ha assistit més 300 personalitats i representants d’institucions, i s’ha celebrat a l’Auditori de l’ONCE a Barcelona, 

Han intervingut  l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat i consellera de 

Benestar Social i Família, Neus Munté, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.  

17/07/2015    314 Participants a la Marató de Rubí  

La Marató de Donació de Sang de Rubí ha estat tot un èxit amb  285 donacions efectives, més 29 oferiments. Volem remarcar l'elevada 

xifra de 29 nous donants, que mai abans havien donat sang; encoratjant-los a seguir participant habitualment de la donació de sang. A la 

foto podeu veure la vista general de la sala on es realitzaren les extraccions de sang. Des de la Federació Catalana de Donants de Sang 

felicitem a totes les persones i entitats de Rubí, al Banc de Sang i Teixits, a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i Creu 

Roja St. Cugat del Vallès, Rubí i Valldoreix, pels resultats obtinguts i l'esforç esmerçat en aquesta diada; com també a l'Ajuntament del 

municipi, pel bon tracte i la logística prestada, en cada nova extracció.  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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17/07/2015    A l’Estiu també Donem Sang 

A l’Estiu baixen les reserves  i és imprescindible anar a Donar Sang !!!! Amb I l’App “Donem Sang”  de la Federació Catalana de Donants 

de Sang, per a mòbil tenim a la nostra mà  una eina de gran ajuda . Descarrega't l'Aplicació Mòbil [Donem Sang] accedint a l’enllaç web 

www.donantsdesang.cat i vine al punt fix o mòbil més proper... a Salvar Vides! A més, podràs compartir amb els teus amics de Facebook i 

Twitter la teva experiència !!! En baixar-te l'Aplicació, veuràs un mapa amb els punts fixos i mòbils (unitats repartides pel territori, on també 

pots acostar-te a donar sang).  L’Aplicació és per a Android i per a  Iphone. 

 17/07/2015    Inauguració del Monument als Donants de Sang a Sant Vicenç de Montalt  

Inauguració del Monument als Donants de Sang a Sant Vicenç de Montalt, municipi de la comarca del Maresme. En aquesta 

ocasió, el Monument ha estat re inaugurat, ja que la seva presentació inicial data de l'any 1981, i enguany ha passat a formar part 

del Catàleg de Monuments de la Federació Catalana de Donants de Sang. És gratificant veure com poblacions d'arreu de 

Catalunya mostren el seu agraïment a totes i tots els Donants de Sang per la seva inestimable col·laboració; salvant vides. Des 

de la Federació Catalana de Donants de Sang volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i a les persones 

i entitats que, dia a dia, donen suport als voluntaris de l'Associació de Donants de Sang del Maresme (ja sigui ajudant-los en la 

divulgació de la donació de sang o bé anant a donar sang !!! 

Aquest és el lema de la campanya de vacances que ha activat el Banc de Sang per animar la donació durant el mes d’agost. Totes les 

persones que donin sang a qualsevol campanya, hospitals o unitats mòbils, rebran calcomanies perquè se les puguin posar al braç o als 

telèfons mòbils, i fer més visible  l’acte de la donació així com  simbolitzar el llaç invisible que fem amb una persona que necessita la 

nostra sang. A l’estiu les donacions de sang baixen un 30%  però es mantenen les necessitats als hospitals, i les vacances poden ser un 

bon moment per fer aquest gest altruista que no comporta més de 30 minuts per aquest motiu durant l’estiu, s’han organitzat campanyes 

arreu de Catalunya per apropar la donació als llocs on ens desplacem durant les vacances. A la majoria de comarques costaneres de 

Catalunya i als llocs més turístics hi haurà punts de donació mòbils. 

 01/08/2015    Amics de Sang, Amics per Sempre !!!  
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15/08/2015    Donació de Sang a la Festa Major de Mollet del Vallès .... I tu que ets .... Torrat o Morat ?? 

Un altre any més,les Colles dels Morats i dels Torrats han competit  per aportar el major nombre de Donants de Sang a la Capta 

Especial amb motiu de la Festa Major de Mollet del Vallès que ha tingut lloc al Mercat Vell de la Població. La novetat d’ aquest any és 

que totes les persones que han vinguin a donar sang han rebut un obsequi i han entrat en diferents sortejos: una nit d’hotel més 

esmorzar per a dues persones i un menú de cap de setmana també per a dos, gentilesa de l’Hotel Ibis Mollet i del Restaurant Casa 

Gerardo. Vols ajudar a la teva colla a guanyar? Siguis Morat o siguis Torrat et volem Donar les Gràcies per Donar Sang !! 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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 30/08/2015    208 Participants a la Marató de Palau-Solità I Plegamans! 

La Marató de Donació de Sang de Palau-Solità i Plegamans ha obtingut molt bons  resultats amb 187 donacions efectives, més 21 

oferiments Remarquem l'elevada xifra de 22 nous donants, que mai abans havien donat sang; encoratjant-los a seguir participant 

habitualment de la donació de sang. A les fotos podeu veure l'acte de presentació de la Marató  amb els membres de l'Escola de Gralla de 

Palau-Solità i Plegamans. Des de la Federació Catalana de Donants de Sang volem felicitar a totes les persones i entitats de Palau-Solità i 

Plegamans, al Banc de Sang i Teixits i a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental, per aquests fantàstics resultats i agraïm 

l'esforç esmerçat en aquesta diada; com també a l'Ajuntament del municipi, per la seva col·laboració com sempre !! 

 07/09/2015    Presentació  del 6 è número de la  Revista [DONEM SANG] 

L’Associació de Donants  de Sang de l’Urgell ha presentat el 6è número de la Revista [Donem Sang] a la Diputació de Lleida. Amb 

aquesta nova edició ja són més de 150.000 els exemplars distribuïts per tota Catalunya per ajudar en la difusió de la Donació de la 

Sang.  La Portada “’Àngels de la Guarda” ha estat dissenyada pel pintor Gabriel Pérez Bolaño, i la revista també compte amb lla 

col·laboració de la Diputada Sra. Rosa M. Mora. Els coordinadors de la Federació a les comarques de Lleida, Joana Nieto i Albert Torra 

Cabello han assistit a l’acte on han  desgranant alguns continguts de la mateixa (activitats, projectes, dades estadístiques) i han 

aprofitant l'ocasió per comunicar en primícia que Lleida serà la capital catalana del Dia Mundial del Donant de Sang 2016.  

Nova campanya del Banc de Sang i Teixits amb el títol "L'art de Salvar Vides"a  la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya.  Els 

donants podran visitar el museu, que compta amb notables exemples d’art romànic, gòtic i modernista, així com grans pintors europeus del 

barroc i el renaixement. És el primer cop que aquest museu, el més important del món en pintura mural romànica, acull una campanya de 

donació.  Agraïm la col·laboració  de les empreses: Vilaplana , qui ha facilitat un refrigeri especial per als donants,  i de Laie qui ha obsequiat 

amb un punt de llibre a cada donant.  

 12/09/2015    Tu tens l’Art de Salvar Vides!  
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16/09/2015    Nou Monument als Donants de Sang de Salt !  

Més de 100 persones s’han aplegat en la inauguració del Monument als Donants de Sang al Municipi de Salt, a la comarca del Gironès. 

L’escultura ha estat finançada pel Centre Comercial Espai Gironès i l'Ajuntament.. A partir d'aquesta nova iniciativa, les extraccions 

locals es duran a terme a l'Espai Gironès, en senyal d'agraïment i de col·laboració mútua amb l'Associació de Donants de Sang de 

Girona. A les instantànies podeu veure la gran gota de sang, a la part central d'aquest Monument, que a partir d'ara serà una nova icona 

local per a la promoció sanguínia i el reconeixement als donants de sang de Salt i d'arreu. 

17/09/2015    299 Participants a la Marató de Berga! 

La Marató de Donació de Sang de Berga ha aconseguit molts bons resultats amb  275 donacions efectives, més 23 oferiments d’elles 23 

han estat nous donants que encoratgem a seguir donants sang. Per edats, la franja entre 46-55 anys fou la més participativa (amb un total 

de 67 donacions). Des de la Federació felicitem a totes les persones i entitats de Berga, al Banc de Sang i Teixits, a l'Associació de 

Donants de Sang del Berguedà i Creu Roja Berguedà així com a l’’Ajuntament; doncs sense la col·laboració de tots ells aquests resultats 

no serien possibles.  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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19/09/2015    Més de 1.000 participants a la Marató de Tarragona! 

Tarragona ha assolit un nou rècord de participació: 1.039 donacions! ( 970 donacions efectives i 69 , i amb 136 nou donants  Enguany, el 

periodista Carles Francino van venir a fer la presentació de l'acte, tot donant un xic de la seva sang! Moltes gràcies a totes i tots els 

donants de sang, com també al Consistori Municipal, les entitats i membres d'associacions diverses, que han col·laborat en aquesta 

darrera jornada cívica i altruista  

 

La Marató de Donació de Pineda de Mar ha estat un èxit, 327 donacions efectives i 32 oferiments (entre ells volem remarcar l'elevada 

xifra de 39 nous donants, que mai abans havien donat sang; encoratjant-los a seguir participant habitualment de la donació de sang. 

Felicitem  a totes les persones i entitats de Pineda de Mar, al Banc de Sang i Teixits, a l'Associació de Donants de Sang del Maresme i 

Creu Roja de l'Alt Maresme, pels resultats obtinguts i l'esforç esmerçat en aquesta diada; com també a l'Ajuntament del municipi, pel bon 

tracte i la logística prestada, en cada nova extracció  

25/09/2015    La Marató de Donants de Sang de Pineda de Mar ha arribat als 359 Participants !  
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 15/10/2015    422 Participants a la Marató de Donants de Sang de Terrassa 

La Marató de Donació de Sang de Terrassa ha obtingut uns boníssims resultats amb  372 donacions efectives i 50 oferiments Remarquem 

l'elevada xifra de 105 nous i els encoratgem a seguir participant habitualment de la donació de sang. Felicitem  a totes les persones i entitats 

de Terrassa, al Banc de Sang i Teixits, a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i a la Mútua de Terrassa, pels resultats 

obtinguts  així com també a l'Ajuntament del municipi, pel bon tracte i la logística prestada. 

20/10/2015    Visita a la Xarxa de Donació del Sang del Govern Turc 
Fins el 23 d’octubre, diversos membres de la Federació Catalana de Donants de Sang hem realitzat una visita oficial a Turquia (Istanbul), 

acompanyats d'un representant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal de conèixer de primera mà la xarxa de 

donació de sang del govern turc. Compartint experiències, col·laboració i aprenentatge mutu, amb xerrades, col·loquis i conferències 

realitzades a la seu de la delegació regional d’Istanbul, Hem establert nous llaços i vincles de comunicació i interacció. Agraïm el tracte 

amable i cordial t dels membres de la Lluna Roja Turca que ens han acompanyat en tot moment: La Dra. Tuna Ilbars, assistent tècnica de 

reclutament de donants, la Dra. Nigar Ertugrul, coordinadora del projecte de reclutament de donants de  i el Dr. Levent Sagdur, director 

general dels serveis de la sang 

 26/09/2015    Dia Mundial del Donant de Medul·la Òsia  

Per segon any consecutiu celebrem el Dia Internacional del Donant de Medul·la Òssia, amb l'objectiu d'agrair a tots els donants la seva generositat 

i conscienciar als ciutadans sobre la importància d'aquest tipus de donació. La donació de medul·la (de les poques que poden realitzar-se en vida) 

permet salvar cada any la vida a milers de persones anònimes a tot el món.. La Federació Catalana de Donants de Sang es suma a aquesta 

celebració, animant al major nombre possible de persones a fer-se donants i compartir les nostres voluntats amb familiars i amics. Igualment, a 

partir de les diverses Associacions de Donants de Sang de Catalunya, la promoció tant de  la donació de medul·la , com d’òrgans, teixits i llet 

materna estan sempre present arreu de totes les campanyes d'extracció de sang, així com també formen part a les publicacions com la Revista 

[Donem Sang];  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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 29/10/2015    Més de 1.000 Participants a la Marató de Donants de Sang de Reus !!! 

 03/11/2015    Convocat el Concurs SPOT TV 

La Marató de Donació de Sang de St. Carles de la Ràpita ha fet el seu rècord de participants; amb  458 donacions efectives més 65 

oferiments, a més a més volem remarcar l'elevada xifra de 97 nous donants, que mai abans havien donat sang; encoratjant-los a seguir 

participant habitualment de la donació de sang. Des de la Federació Catalana de Donants de Sang volem felicitar a totes les persones i 

entitats de St. Carles, al Banc de Sang i Teixits, a l'Associació de Donants de Sang del Montsià i la Unió de Comerç Rapitenc, pels 

aquests boníssims resultats obtinguts;  

 07/11/2015    Nou rècord de participació a la Marató de Donants de Sang de San Carles de la Ràpita !  
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Des de la Federació de Donants de Sang us felicitem pels boníssims resultats de la Marató de Donació de Sang de Reus amb 895 donacions i  

129 oferiments. La gran xifra de 223 nous donants és tot un èxit i podem comptar amb ells a les futures donacions .La franja més participativa 

amb 155 donacions ha estat entre els 45 - 54 anys. De nou les nostres felicitacions a totes les persones, voluntaris i voluntàries i entitats de 

Reus que han col·laborat amb l'equip mèdic del Banc de Sang i l'Associació de Donants de Sang del Baix Camp i a l’Ajuntament de Reus pel 

seu bon tracte i l’aportació logística tant necessària. 

La Federació Catalana de Donants de Sang convoca un concurs per a la realització d'un spot televisiu, amb l'objectiu de difondre la pràctica de la 

donació de sang entre la població. En aquesta ocasió, l'objectiu és arribar a un públic jove, per conscienciar sobre l'hàbit de donar sang com un 

hàbit saludable i un compromís estable en el temps. Els vídeos guanyadors seran lliurats a diferents mitjans de comunicació, en format vídeo i/o 

àudio per a la seva reproducció, i s'afegiran al material de difusió de la Federació 

25/10/2015    Èxit de participació a la 2ª Cursa dels Donants de Sang de Catalunya  

Organitzada per més de 70 voluntaris entre l’ADS URGELL  i l‘AMPA de l’Escola Vedruna de Bellpuig ha tingut lloc al Circuit de Motocròs de 

Catalunya de Montperlier, la 2ª Cursa [Donem Sang] de Bellpuig “La Cursa dels Donants de Sang de Catalunya” on hi han participat més de 

500 persones, els corredors de més de 80 clubs d’Atletisme vinguts tant de Catalunya com d’altres zones d’Espanya) han pogut triar 2 

itineraris (de 5 i de 10 km) que puntuen  a la Lliga de ponent, i per als no corredors una caminada popular amb les mateixes distàncies, també 

hi havia curses per a nens i nenes. Tothom ha rebut un lot d’obsequis d’empreses col·laborares i marxandatge de la FCDS,i han entrat a 

participar en un sorteig de  vals de regal  per 2 persones d’una nit d’hotel en un balneari. Durant tot el matí, a les instal·lacions del circuit hi ha 

hagut activitats infantils a gentilesa de la Federació Catalana de Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits, la Diputació de Lleida, el Consell 

Comarcal de l’ Urgell i l’Ajuntament de Bellpuig per promoure la importància de les donacions entre els participants i els seus familiar i amics.  

L’Associació de Donants de Sang de l'Hospital de Sant Pau ha preparat una nova edició del Red Day, un dia per anar a donar sang en família, 

jornada festiva amb la qual es pretén que els més petits integrin en la seva quotidianitat el fet d'anar a donar sang amb els seus pares, amb 

l'objectiu que, quan siguin adults hagin adquirit aquest compromís social. Agraïm també la col·laboració de Mammaproof.org, plataforma inspiradora 

per a les famílies de Barcelona. També hi ha hagut tallers per als més petits que han fet mentre els pares han fet la seva donació : Nyam Nyam ( 

taller culinari on han preparat un refrigeri per als seus pares); Yoguitos (sessió de ioga en família) i Edukative (construcció d’un robot amb peces de 

Lego). Als donants que han vingut al migdia han gaudit d’un  pícnic fet amb molt d'amor pels amics de Nyam Nyam i un concert de la Laia Vehí a 

qui també transmetem la nostra màxima gratitud. 

24/10/2015    L’Associació de Donants de Sang de L’Hospital de Sant Pau : Nova edició del RED DAY (Un dia per Donar en família)!! 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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 07/11/2015    385 Participants a la Marató de Donants de Sang a Vic ! 

Des de la Federació Catalana de Donants de Sang volem felicitar a tots els donants i a totes les persones, voluntaris, voluntàries i 

entitats que han col·laborat  a obtenir el boníssim resultat de 340 donacions i 45 oferiments  de la Marató de Donació de Sang de Vic.  

Volem remarcar gran xifra de 49 nous donants que mai abans havien donat sang; encoratjant-los a seguir participant habitualment de la 

donació de sang. Per edats, la franja entre 46-55 anys fou la més participativa (amb un total de 123 donacions). 

 07/11/2015    Nou rècord de participació a Igualada ! 

Una de delegació de Donants de Sang de Girona encapçalada pel Sr. Marc Ibars, president de la 

Federació Catalana de Donants de Sang i president de l'ADS de Girona, s’ha desplaçat  fins a Thuir 

(Llenguadoc-Rosselló) amb motiu de la celebració del 60è aniversari de la Associació de Donants de 

Sang de la Catalunya Nord on han fet les respectives assemblees i posteriorment han iniciat l'acte de 

celebració de l'Aniversari. S’han atorgat obsequis i medalles d’honor a diversos donants i 

col·laboradors, amb  la intervenció de diverses personalitats i institucions locals així com del nostre 

president Sr. Ibars qui ha fet entrega d’una figura esculpida, en exclusiva,per un important escultor 

català i en que al seu discurs ha destacat els més de 20 anys de germanor entre ambdues 

associacions.  

 08/11/2015    60è Aniversari de l’Associació de Donants de Sang de la Catalunya Nord 
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La 12a Marató de Donació de Sang d'Igualada ha batut el seu rècord de participació amb 592 donacions efectives, més 57 

oferiment. A destacar la xifra de 65 nous donants que mai abans havien donat sang i que esperem continuïn regalant vida !! 

La franja entre 35-44 anys ha estat la més participativa (amb un total de 101 donacions). Com sempre la Federació Catalana 

de Donants de Sang felicita a totes les persones, voluntaris i voluntàries i a les entitats que fan possible aquests bon resultats 

(entitats d'Igualada, al Banc de Sang i Teixits, al Teatre de l'Ateneu, al Centre MIPS Fundació Privada i l'Associació de 

Donants de Sang de l'Anoia. 

   11/11/2015    363 Participants a la Marató de Donants de Sang de Lleida 

Felicitem els voluntaris i voluntàries de l’Associació de Donants de Sang del Segrià que juntament amb el personal del Banc de Sang i 

Teixits i el de les entitats col·laboradores de Lleida entre elles l’Ajuntament de la ciutat han obtingut uns molts bons resultats en la seva 

Marató amb un total de 318 donacions efectives i  63 oferiments, quantitat que coincideix amb el nombre de nous donants (63) que 

esperem tenir-los com a donants habituals en campanyes futures . Per edats, la franja entre 35-44 anys fou la més participativa.  De 

nou felicitats a totes les persones que han fet possible aquests resultats i especialment a tots els donants.  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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ACTIVITATS DE LA FCDS I DE LES ADS DURANT 12/11/2015    428 Participats a la Marató de Donants de Sang de Girona 

368 han estat les donacions efectives que juntament amb 60 oferiments ens han regalat els donants a la Marató Girona. Els voluntaris i 

voluntàries de l’Associació de Donants de Sang de Girona estan molt contents perquè hi ha hagut 65 nous donants que abans mai havien 

donat sang i que comptem amb ells perquè ho continuïn fent en futures campanyes !!!. La Federació de Donants de Sang felicita a totes les 

persones de l’Associació així com a tot el personal del Banc de Sang i Teixits, de les entitats de Girona, de la Diputació de Girona i de 

l’Ajuntament de la ciutat per la seva col·laboració en l’obtenció d’aquests magnífics resultats. 

La Federació Catalana de Donants de Sang, juntament amb totes les Associacions de Donants de Sang que la componen, expressen la seva 

indignació i malestar col·lectiu pels atemptats de París. Volem mostrar el més profund condol per les víctimes a les seves famílies i solidaritzar-

nos amb el poble francès, en aquests moments tan colpidors. Fets com aquests representen un execrable atemptat contra la vida de les 

persones, però també contra el dret fonamental a la llibertat d'expressió. Des d'aquestes línies enviem el nostre més sentit missatge d'esperança 

al poble francès. 

13/11/2015    La Marató de Donants de Sang de Calella obté 229 participants  

El municipi de Calella està de sort!! Amb uns resultats definitius de  210 donacions efectives, més 19 oferiments (de persones que van anar 

a donar sang, però que -en aquell moment- no van poder donar-ne). Volem remarcar la xifra de 21 nous donants, que mai abans havien 

donat sang; encoratjant-los a seguir participant habitualment de la donació de sang. Des de la Federació Catalana de Donants de Sang  

volem felicitar a totes les persones i entitats de Calella, al Banc de Sang i Teixits, a l'Associació de Donants de Sang del Maresme i Creu 

Roja de l'Alt Maresme, pels resultats obtinguts i l'esforç esmerçat en aquesta diada; com també a l'Ajuntament del municipi, pel bon tracte i 

la logística prestada, en cada nova extracció 

13/11/2015    Condemna als atemptats de París i solidaritat amb les víctimes 
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14/11/2015    Marató de Donants de Sang a Breda amb 206 participants !! 

Què millor que passar un matí de dissabte donant sang! Això és el que han fet  226 persones solidàries de Breda amb 184 donacions 

efectives i 22 oferiments. Remarquem els 33 nous donants que mai abans havien donat sang; encoratjant-los a seguir participant 

habitualment de la donació de sang. La franja d’edat entre 35-54 anys ha estat la més participativa amb 69 donants Després de la donació 

han gaudit d’una bona xocolata desfeta !! i de l’actuació dels Geganters !! Des de la Federació Catalana de Donants de Sang  felicitem a tots 

els voluntaris i voluntàries de l’Associació de Donants de Sang de Girona que han col·laborat amb el Banc de Sang i Teixits per aconseguir 

aquests boníssims resultats, i a l'Ajuntament del municipi, pel bon tracte i la logística prestada, en cada nova extracció  

14/11/2016    Familiaritzant-nos amb les Noves Tecnologies, gràcies a “Una nova manera de comunicar 

Presentació a càrrec del Cap de Comunicació del BST de la ponència “Una nova manera de comunicar”.,aquest projecte és una aplicació 

informàtica, que es podrà descarregar per part del donant; i d'aquesta manera tindrà accés a totes les seves dades -a través del seu 

smartphone, PC o Tablet-; avisant-lo de quan i on pot donar, omplir el full d'auto exclusió, rebre avisos del Banc de Sang quan es necessiti 

sang d'un grup concret i moltes més possibilitats, que en un futur s'aniran afegint al programa, agilitzant així els tràmits per donar sang, les 

facilitats i la satisfacció del donant en cada extracció; tot això, amb un escrupolós respecte envers la protecció de dades personals. Un gran 

avenç per al donant i pel Banc de Sang i Teixits..La Federació seguirà de ben a prop el seu desenvolupament. 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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17-11-2015 Marc Ibars, President de la Federació Catalana de Donants de Sang, Premi “Ricard Vaccaro” 

Al seu parlament ha destacat el mèrit que té 

que les persones amb discapacitat o afeccions 

severes dediquin una part important de la seva 

labor a la defensa dels drets de les persones 

amb discapacitat “la dignitat de les persones 

està per sobre de qualsevol altra consideració”. 

I  també ha dedicat unes paraules d'agraïment 

per a l’artista Ricard Vaccaro, autor del guardó 

que porta el seu nom, de qui va dir que és “una 

persona entranyable amb la qual compartim 

principis i valors”; per a l'Observatori, “per  fer 

visible la labor altruista i de caràcter voluntari 

del donant”, i per als receptors: “la nostra 

veritable raó de ser.”Per últim ha agraït 

l’assistència de totes les persones i 

personalitats que l’han volgut acompanyar en 

aquests “immemorable dia que mai oblidarà”. 

Tots els membres de la junta rectora de la 

Federació Catalana de Donants de Sang 

felicitem al nostre president i amic, Marc Ibars, 

pel merescut guardó i pels molts projectes i 

iniciatives que, en un futur proper, durem a 

terme plegats, de la mà de la gran xarxa 

d'Associacions de Donants de Sang de 

Catalunya, la qual també se suma a aquest 

gran i sentit homenatge.  

Moltes felicitats Marc!!   

En Marc Ibars, President de la 

Federació Catalana de Donants de 

Sang ha vist guardonada amb el 

Premi Ricard Vaccaro a l'Ètica i 

Compromís Social 2015, la seva 

dilatada i impecable trajectòria durant 

més de 40 any, al servei de la 

societat i de l'activisme social en la 

promoció de la Donació de Sang que 

ha contribuït a donar-li visibilitat a la 

figura del donant, donant  valor a la 

del voluntari, potenciant el gest 

altruista i solidari de la donació de 

sang, com diu ell “una acció indolora i 

ràpida que permet regalar vida”, i 

també e fet de posar la donació de 

sang en l'agenda pública i treballant  

per mobilitzar als més joves, un 

col·lectiu que fins fa uns anys estava 

poc vinculat a la donació de sang. 

El Premi ha estat impulsat per l'Observatori de 

la Discapacitat Física, i el seu jurat té com a 

objectiu premiar a les persones físiques o 

jurídiques, institucions, entitats, etc. que 

destaquin per la seva tasca solidària i altruista 

en el seu entorn d'influència a favor del 

col·lectiu de les persones amb discapacitat. 

En una intervenció molt emotiva, Ibars ha 

agraït el Premi rebut i se l’ha dedicat ““a la 

gran família dels donants de sang” .... sense 

ells no hagués estat possible complir amb 

l’objectiu més important :  “Que als hospitals 

de Catalunya no falti mai una gota de sang” i “ 

Que ningú deixi de recuperar-se o salvar la 

vida per falta d'aquest líquid vermell”! 

“Aquest premi el dedico a tots els delegats i 

delegades de totes les Associacions de Donants de 

Sang de Catalunya, a tots els voluntaris i 

voluntàries, al personal del Banc de Sang i Teixits, i 

a totes les entitats que sempre hi col·laboren; 

perquè sense tots ells això no seria possible”   

 

Marc Ibars i Badia 
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3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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Des de l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp us volen agrair a la resta d’Associacions de Donants de Sang de tota Catalunya la 

vostra col·laboració en les votacions a la seva candidatura als premis “Imprescindibles de l’Any”.  Per la Federació i les Associacions de 

Donants de Sang ha estat un orgull poder recolzar-los en uns premis tant importants i encara que aquest any no hagin estat escollits els 

animem a seguir treballant amb la mateixa constància que els caracteritzar en la difusió sobre la donació de sang perquè per a nosaltres ja 

ho són de guanyadors !!!  

3 col·lectius urgellencs agermanats en favor de l’Associació Alba: l'Associació de Donants de Sang de l'Urgell , el Gimnàs Tài el Club de 

Pàdel Box , ambdòs de Tàrrega. Dels 70 inscrits, 50 han participat a la Master Class de Zumba® , fent  vibrar la sala d'activitats dirigides del 

Pàdel Box, i promovent la interrelació entre col·lectius i entitats locals que participen habitualment de la donació de sang (donant sang, 

difonent els nostres objectius i projectes, o fent promoció i pedagogia, etc.).Des de la Federació Catalana de Donants de Sang us felicitem 

per aquest projecte en benefici de l’Associació Alba, que sensibilitza a la ciutadania en la prioritat de tenir uns hàbits de vida cívics i 

saludables. Col·laborant econòmicament, encara que sigui de manera simbòlica, o fer-ho de forma altruista -donant sang- ens compromet 

amb la societat i engrandeixen la humanitat de les organitzacions a les quals pertanyem. Moltes gràcies a totes i tots els participants, com 

també a les persones que -sense poder realitzar aquest tipus d'activitat física- han volgut col·laborar amb una petita aportació a la iniciativa 

17/11/2015    L’Associació de Donants de Sang del Baix Camp candidata als premis “Imprescindibles de l’Any”  

21/11/2015    Esport, civisme i voluntariat s’uneixen per a una bona causa !! 

21/11/2015    L’àudio del Conte de la Geganta de la Sang,  gràcies als actors que ens han regalat la seva veu !!!   

Una bona notícia!! Ja disposem en l’àudio del Conte de la Geganta de la Sang, aquest ha estat 

enregistrat gràcies a la col·laboració de Ràdio Trinitat del Barri de Sant Andreu a Barcelona i dels actors 

Lluís Soler i la Mercè Sampietro que, voluntàriament ens han “regalat” la seva veu, enregistrant cadascú 

una versió sencera del conte.   Entreu a la pàgina web de la Federació Catalana de Donants de Sang i 

us podreu descarregat les 2 versions aùdio del conte, per poder difondre la importància de la donació 

entre els més petits d’una manera  que els hi agradarà molt !!  
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20/11/2015    10ª Nit del Voluntariat a Girona  

A l’acte, que en tot moment ha tingut traducció simuntània en llengua de signes,hi  han assistit representants 

de l'Associació de Donants de Sang de Girona, com a  part de la Federació Catalana del Voluntariat Social 

(FCVS) on han gaudit de la  intervenció de Sor Lucía Caram. També hi ha assistit nombroses autoritats com  

la Sra. Neus Munté, vicepresidenta en funcions del Govern de la Generalitat de Catalunya, consellera de 

Benestar Social i Família i portaveu del Govern; del Sr. Fermí Santamaria, vicepresident de la Diputació de 

Girona i alcalde de Llagostera; el Sr Carles Puigdemont alcalde de Girona; la Sra. Francina Alsina, 

presidenta de la FCVS; la Sra. Maria Solés, coordinadora de la FCVS a Girona, així com la intervenció de 

Sor Lucía Caram.  S’han lliurat els premis Fundació Antoni Serra Santamans, Fundació Eurofirms i 

ComexiGroup als projectes solidaris del any 2015. En la cloenda el  Cor Akán ens ha deleïat amb una bonica 

selecció de cançons en català i en francès.  

 

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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 21/11/2015    246 Participants a la Marató de Donants de Sang de la Selva del Camp 

27/11/2015    Presentació del Nou Pla de Salut 

Ha tingut lloc a Sitges la 5ena edició de la  jornada anual del Pla de salut,, l’acte ha comptat amb la participació  de més de 2.000 

assistents i entre ells el President de la Federació Catalana de Donants de Sang, el Sr. Marc Ibars qui ha centrat la seva intervenció en 

palesar si s’han assolit els objectius inicials i quins són els resultats més rellevants. La cloenda d' enguany ha comptat amb els discursos 

de l‘ Hble. Sr. Boi Ruiz, Conseller del Departament de Salut, i del M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. 

 El #GivingTuesday és un moviment global que  que vol incentivar i multiplicar les bones accions de les persones. L’objectiu és dedicar  a 

nivell mundial EL PRIMER DIMARTS DE DESEMBRE  a les donacions : aliments, diners, temps (voluntariat), objectes de segona mà, 

etc. Utilitzant el hashtag #GivingTuesday com a instrument per difondre aquesta idea a les xarxes socials, mobilitzant a ciutadans, 

famílies, organitzacions i empreses a contribuir-hi  Al web www.givingtuesday.cat  hi ha la iniciativa de la Federació i el nostre repte és 

aconseguir ampliar en  200 voluntaris més que vulguin fer difusió de les donacions, al mateix web també podeu trobar altres reptes 

d’altres molt interessants que també pots ajudar a difondre com el del Banc de Sang que necessita 1000 Nou Donants – Ens ajudes? 

01/12/2015    La Federació  Catalana de Donants de Sang participa al #GIVINGTUESDAY# ( Un dia per donar !!!) 

Des de la Federació Catalana de Donants de Sang volem felicitar a totes les persones que han fet possible els excel·lents resultats que s’han 

obtingut a la  Marató de Donació de Sang de Selva del Camp amb 218 donacions efectives més 28 oferiments, entre tots ells hi ha hagut 36 

nous Donants que encoratgem participant habitualment de la donació de sang.  
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  13/12/2015    Tots amb la Marató de TV3 

La Federació Catalana de Donants de Sang es suma a l’edició de la Marató de TV3  

que enguany és dedicada a la Diabetis i l’Obesitat.  Com cada any ens afegim al 

missatge de Solidaritat de la Fundació “La Marató de TV3“. 

03/12/2015    211 Participants a la Marató de Donants de Sang de Caldes de Malavella! 

La Marató de Caldes de Malavella,  amb 192 donacions efectives i 19 oferiments ha estat tot un èxit, i de la que volem remarcar la xifra de 

20 nous donants!!  Des de la Federació Catalana de Donants de Sang felicitem a tots els voluntaris i voluntàries que colze a colze amb el 

personal del Banc de Sang i teixits, de les entitats i de l’Ajuntament de Caldes han fet possible aquests fantàstics resultats  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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Per segon any consecutiu La Grossa de Cap d’Any participa a la Donació de Sang, aquest any ens ha visitat a la Unitat Mòbil de Plaça 

Catalunya. La Federació ha obsequiat amb una participació de 0,50 € als donants i oferiments que han tingut lloc arreu de Catalunya entre el 

10 i el 20 de desembre. També hem volgut agrair tota “la feina ben feta” dels voluntaris de totes les 36 Associacions de Donants de Sang de 

Catalunya amb una participació de 0,50€ del número 14615 (que coincideix amb el Dia Mundial del Donant de Sang de l’any 2015).  

Esperem que hi hagi sort !!!  

31/12/2015    La Grossa de Cap d’any per segon any consecutiu amb la Federació 
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21/12/2015    Trobada amb l’alumnat de les escoles del Municipi de Salt 

Al Centre Cívic Municipal de Salt, amb col·laboració de l’Ajuntament ens hem reunit amb  alumnes i professors de 12 centres educatius de 

la mateixa població (gairebé la totalitat d'escoles) a qui hem explicat  el Conte dels Súperherois de la Sang per tal de conscienciar, des 

d'edats força primerenques, a tots els infants i joves que, en un futur molt proper, seran els nous donants de sang. Tots han mostrat molt d’ 

interès. Des de la Federació Catalana de Donants de Sang creiem que aquesta tasca és una bona manera de difondre els valors del 

voluntariat i l'associacionisme, des d'una visió solidària i plena de civisme, fent que els més joves s'hi sentin identificats i fer-los entrar  el 

més aviat possible - al cercle de l'altruisme i la generositat envers als altres. 

Bon Nadal per tothom !!! 

Des de la Federació Catalana de Donants de Sang volem 

transmetre a totes i tots els membres de les diverses 

Associacions de Donants de Sang de Catalunya, com també 

als milers de donants de sang que dia a dia ens ajuden en la 

nostra tasca altruista i solidària, la més sincera felicitació de 

Nadal. Per molts anys puguem seguir donant sang i 

col·laborant en l’organització de campanyes, tot fent 

pedagogia i transmeten els valors cívics a familiars i amics. A 

tots ells, els nostres millors desitjos de pau, amor, salut... I 

sobretot, en aquests temps tant incerts i canviants, de 

comprensió.  

3.- Activitats de la FCDS i de les ADS 
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RESULTATS 

DONACIONS  

2015 



256.878  Donacions totals (247.757 donacions de sang i 9.121 donacions de plasma) 

De les 247.757 donacions de sang:    155.810 donacions d’equips mòbils (62.85 %) 

                 92.098 donacions en centres fixos (37.15 %) 

LA DONACIÓ DE SANG A CATALUNYA ANY 2015 

ELS DONANTS PER EDAT I SEXE 

Trams d’edats     Home  Dona         Total   

Fins a 25 anys    11.303 14.557   25.860 

De 26 a 35 anys   13.767 14.055   27.822 

De 36 i 55 anys   53.984 46.249  100.233 

De 56 a 65 anys   15.963 15.099   31.062  

Més de 65 anys     1.974   1.689              3.663 

Totals    96.991 91.649 188.640 
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7.- Dades donacions any 2015 

Font: Banc de Sang i Teixits 

REGISTRE DE DONACIONS 2015 

51,42%  HOMES   96.991 
48,58%   DONES   91.649 

 

35.116  

nous 

donants 



DADES DONACIONS DE SANG I PLASMA     ANY 2014-2015 
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7.- Dades donacions any 2015 

35  
Associacions 

890 
Delegats 

590 
Municipis 

Any 2015 

256.878  Donacions 

  35.116   Nous Donants 

 

 

Any 2014 

255.972 Donacions  

  33.244  Nous Donants 

 

 

 

    A l’any 2015   256.878 Donacions de Sang i Plasma 

        4.033 Campanyes en empreses, universitats altres entitats col·laboradores de tot el                  
territori, que fan el  62.85 % de les donacions. 

        37,15 % restant en centres fixos situats als principals hospitals de Catalunya. 

        Destaquen  26.661 Súper donants, persones que donen el màxim de vegades permeses                           
en un mateix any (4 cops en el cas dels homes i 3 en el de les dones). 

Font: Banc de Sang i Teixits 



7.- Dades donacions any 2015 

DADES DONACIONS DE SANG I PLASMA  PER REGIÓ SANITÀRIA 
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  Regió Sanitària 
  Donacions 

2015 
  Campanyes 

2015   
  Donacions 

2014 
  Campanyes 

2014 

  ALT PIRINEU I ARAN 2.134 37   2.421 46 

  BARCELONA 157.995 2.354   155.972 2.391 

  CAMP DE TARRAGONA 21.637 316 21.269 333 

  CATALUNYA CENTRAL 19.175 369   20.411 380 

  GIRONA 30.468 499   30.570 530 

  LLEIDA 16.110 297   16.058 308 

  TERRES DE L'EBRE 8.059 138   8.159 149 

  Fora de Catalunya 1.300 23 1.035 34 

TOTAL 256.878 4.033 255.895 4.171 



MAPA  DE  CATALUNYA  PER  REGIONS  SANITÀRIES  

Donació de  

Sang i plasma 

  a Catalunya  

per Regions 

 Sanitàries 

 

Any 2015 
 

Regió Sanitària 

ALT PIRINEU I ARAN 

Regió Sanitària 

CATALUNYA CENTRAL 

Regió Sanitària 

BARCELONA 

Regió Sanitària 

GIRONA 

Regió Sanitària 

TERRES DE L’EBRE 

Regió Sanitària 

CAMP DE TARRAGONA 

Regió Sanitària 

LLEIDA 
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7.- Dades donacions any 2015 
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ALT PIRINEU I ARAN

Regió Sanitària

 

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars (Pallars Jussà 
i Pallars Subirà) i Val d’Aran 
 

Associacions de Donants de Sang 

DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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7.- Dades donacions any 2015 

  Comarca 
Donacions 

2015 
  

Donacions 
2014 

  Alt Urgell 565   638 

  Alta Ribagorça 229   228 

  Cerdanya 192   344 

  Pallars Jussà 529   611 

  Pallars Sobirà 135   162 

  Val d'Aran 484   438 

  TOTAL 2.134   2.421 



Associacions de Donants de Sang 

Alt Penedès, Barcelonès  (Badalona, Barcelona, Hospitalet de 
Llobregat,  Sant Adrià  de  Besòs i  Santa Coloma  de Gramenet)  

Baix  Llobregat, Garraf,  Maresme Sud, Vallès Occidental  i 
Vallès  Oriental.  
 

 
 

 

 
 

 

 

Regió Sanitària 
 

BARCELONA 

Regió Sanitària Barcelona 
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Associació de
Donants de Sang
del Barcelon s Nordè

  Comarca 
Donacions 

2015 
  

Donacions 
2014 

  Alt Penedès 3.791   3.183 

  Baix Llobregat 13.794   13.389 

  Barcelonès 91.354   91.094 

  Garraf 3.744   3.941 

  Maresme Sud 6.972   6.330 

  Vallès Occidental 24.756   25.090 

  Vallès Oriental 9.940   9.244 

  TOTAL 154.351   152.271 

DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 

Font: Banc de Sang i Teixits 



Maratons Regió Sanitària Barcelona 
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DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 

Font: Banc de Sang i Teixits 

Data Població Habitants Donacions Oferiments Dones Homes 

16 i 17/01/15 (div i diss) Barcelona 1.602.386 9.586 1.329 5.442 5.622 
28/01/2015 (dimecres) St Vicenç dels Horts 28.103 194 15 103 106 
01/02/2015 (diumenge) Molins de Rei 25.152 148 7 88 67 

09/02/15 (divendres) Sta.Margarida de Montbui 9.690 195 17 100 113 
28/02/15(dissabte) Vilassar de Mar 20.185 276 29 143 162 
02/03/15(dilluns) Vilafranca del Penedès 39.221 425 39 223 241 
09/03/15(dilluns) Montcada i Reixac 34.689 193 16 97 112 

14/03/15(dissabte) Premià de Mar 28.145 237 30 132 135 
20/03/15(divendres) Tordera 28.145 247 31 134 144 

16/05/2015 (dissabte) St.Cugat del Vallès 87.118 312 28 161 179 
22/05/2015 (divendres) Vilanova del Camí 12.506 316 27 139 204 
23/05/2015 (dissabte) Manresa 76.570 191 14 134 71 
17/06/19 (dimecres) Vilanova i la Geltrú 65.941 328 53 169 212 
27/06/15 (dissabte) Canet de Mar 14.123 180 12 95 97 

03/07/15 (divendres) Martorell 27.985 266 8 152 122 
10/07/15 (divendres) Rubí 74.353 285 31 154 162 
08/08/15 (dissabte) Malgrat de Mar 18.417 280 27 168 139 
29/08/15 (dissabte) Palau-solità i Plegamans 14.454 187 21 96 112 

25/09/15 (divendres) Pineda de Mar 25.948 326 32 174 185 
26/09/15 (dissabte) Igualada 38.751 592 57 358 291 

15-16-17/10/15 Terrassa 215.517 372 50 191 181 
16/10/15 (divendres) Calella 18.307 210 19 111 118 
24/10/15 (dissabte) Vic 41.956 340 45 216 169 

13/11/15 (divendres) Cerdanyola 57.402 254 42 126 170 
15/12/15 (dimarts) Mataró 124.280 322 46 194 174 

  2.729.344 16.262 2.025 9.100 9.288 



CAMP DE TARRAGONA

Regió Sanitària

 

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, 
Priorat i Tarragonès 

 

Associacions de Donants de Sang 

      

   

 

Regió Sanitària Camp de Tarragona 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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  Comarca 
Donacions 

2015 
  

Donacions 
2014 

  Alt Camp 1.565   1.748 

  Baix Camp 8.005   7.384 

  Baix Penedès 1.489   1.562 

  Conca de Barberà 872   935 

  Priorat 146   175 

  Tarragonès 9.560   9.465 

  TOTAL 21.637   21.269 

DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 



Maratons Regió Sanitària Camp de Tarragona 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 

Data Població Habitants Donacions Oferiments Dones Homes 

29/04/2015 (dimecres) Cambrils 33.301 648 109 441 315 

06/06/2015 (dissabte) Vila-Seca 21.923 441 37 229 249 

19/09/15 (dissabte) Tarragona 133.457 969 69 506 533 

29/10/15 (dijous) Reus 104.962 895 129 566 458 

21/11/15 (dissabte) Selva del Camp 5.598 218 28 127 119 

  299.241 3.171 372 1.869 1.674 



Associacions de Donants de Sang 

        

      

 

CATALUNYA CENTRAL

Regió Sanitària

          

Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès 

Regió Sanitària Catalunya Central 

Font: Banc de Sang i Teixits 

79 

  Comarca 
Donacions 

2015 
  

Donacions 
2014 

  Anoia 3.959 3.710 

  Bages 7.038 8.006 

  Berguedà 1.187 1.061 

  Osona 6.205 6.743 

  Solsonès 786 891 

  TOTAL 19.175   20.411 

DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 



Maratons Regió Sanitària Catalunya Central 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 

  Data   Població Habitants Donacions Oferiments Dones Homes 

09/02/15 (divendres)  Sta.Margarida de Montbui 9.690 195 17 113 100 

22/05/2015 (divendres)  Vilanova del Camí 12.506 316 27 204 139 

23/05/2015 (dissabte)  Manresa 76.570 191 14 71 134 

26/09/15 (dissabte)  Igualada 38.751 592 57 291 358 

24/10/15 (dissabte)  Vic 41.956 340 45 169 216 

23/01/2015 (dill)  Piera 15.000 247 19 146 120 

21/03/15(dissabte)  Roda de Ter i Les Masies 6.172 192 12 85 119 

18/04/15  (dissabte)  Centelles 7.333 411 20 216 215 

20/04/2015 (dilluns)  Manlleu 20.279 287 30 143 174 

05/06/15 (divendres)  Solsona 9.067 252 10 124 140 

10/06/2015 (dimecres)  Tona 8.012 192 22 118 96 

02/09/15 (dimecres)  Sant Hipòlit de Voltregà 3.446 139 15 87 67 

17/09/15 (dijous)   Berga 16.456 275 24 157 142 

    442.719 4.577 476 2.569 2.484 



Regió Sanitària Girona 
 

          

 

Regió Sanitària 
 

GIRONA 

Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària Girona 

Font: Banc de Sang i Teixits 

Associaci ó

de Donant s

de Sang

Girona

Alt   Empordà,   Baix  Empordà,     Garrotxa, Gironès,  Pla 
de l’Estany,  Ripollès,  Selva i Maresme Nord 
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  Comarca 
Donacions 

2015 
  

Donacions 
2014 

  Alt Empordà 4.406 4.793 

  Baix Empordà 4.018 4.531 

  Garrotxa 3.652 2.629 

  Gironès 8.938 9.255 

  Maresme Nord 3.644 3.701 

  Pla de l'Estany 1.506 1.465 

  Ripollès 1.518 1.778 

  Selva 6.430 6.119 

  TOTAL 34.112   34.271 

DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 



Maratons Regió Sanitària Girona 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 

Data Població Habitants Donacions Oferiments Dones Homes 

21/02/15(dissabte) Arbúcies 6.741 231 23 125 129 

09/05/2015 (dissabte) Olot 97.227 1.207 112 697 623 

13/06/19 (dissabte) Banyoles 19.343 395 36 196 235 

05/09/15 (dissabte) Figueres 45.444 414 55 245 229 

25/09/15 (divendres) Tossa de Mar 5.681 193 29 135 87 

15/10/15 (dijous) Girona 97.227 368 60 234 194 

29/10/15 (dissabte) Breda 3.751 184 22 103 103 

14/11/2015 (dissabte) Torroella de Montgrí 11.388 497 56 284 269 

03/12/15 (dijous) Caldes de Malavella 7.130 192 19 115 96 

17/04/15  (divendres) Lloret de Mar 38.624 394 55 280 270 

  332.556 4.075 467 2.414 2.235 



LLEIDA

Regió Sanitària

        

Garrigues,  Noguera,  Pla   d’Urgell,   Segarra, Segrià  i  Urgell 
 

 

Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària Lleida 

Font: Banc de Sang i Teixits 

83 

  Comarca 
Donacions 

2015 
  

Donacions 
2014 

  Garrigues 710 803 

  Noguera 1.477 1.510 

  Pla d'Urgell 1.676 1.666 

  Segarra 812 788 

  Segrià 9.787 9.688 

  Urgell 1.648 1.603 

  TOTAL 16.110   16.058 

DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 



Maratons Regió Sanitària Lleida 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 

Data Població Habitants Donacions Oferiments Dones Homes 

10/06/2015 (dimecres) Mollerussa 14.963 210 33 118 125 

07/10/15 (dimecres) Lleida 139.176 318 45 204 159 

12/12/15 (dissabte) Tàrrega 16.587 260 48 131 177 

10/06/2015 (dimecres) Mollerussa 14.963 210 33 118 125 

07/10/15 (dimecres) Lleida 139.176 318 45 204 159 

12/12/15 (dissabte) Tàrrega 16.587 260 48 131 177 

    341.452 1.576 252 906 922 



Regió Sanitària Terres de l’Ebre 
 

 

TERRES DE L’EBRE

Regió Sanitària

           

Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta 

 

Associacions de Donants de Sang 

Regió Sanitària Terres de l’Ebre 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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  Comarca 
Donacions 

2015 
  

Donacions 
2014 

  Baix Ebre 3.541 3.478 

  Montsià 2.565 2.482 

  Ribera d'Ebre 1.176 1.247 

  Terra Alta 777 952 

  TOTAL 8.059   8.159 

DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 



Maratons Regió Sanitària Terres de l’Ebre 

Font: Banc de Sang i Teixits 
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DADES DONACIONS PER REGIONS SANITÀRIES  ANY 2015 

7.- Dades donacions any 2015 

Data Població Habitants Donacions Oferiments Dones Homes 

29/05/2015 (divendres) Tortosa 33.932 829 98 479 448 

07/11/15 (dissabte) St.Carles de la Ràpita 15.003 455 65 270 253 

48.935 1.284 163 749 701 



Total Donacions :   28.031 

DADES  PER  EDATS  DELS  DONANTS  PARTICIPANTS  A  LES  

MARATONS  2015  
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Font: Banc de Sang i Teixits 

7.- Dades donacions any 2015 

18 a 24 anys 
13% 

25 a 34 anys 
15% 

35 a 44 anys 
27% 

45 a 54 anys 
27% 

55 a 64 anys 
17% 

més de 65 
anys 
1% 



8.- Donacions  a Catalunya  Comarques 2014 - 2015 

DONACIONS  DE SANG i PLASMA  A CATALUNYA  ANY 2014-2015 
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Font: Banc de Sang i Teixits 

Comarca 
Donacions 

2015 
Donacions 

2014   
Comarca 

Donacions 
2015 

Donacions 
2014 

 Alt Camp 1.565 1.748  Montsià 2.565 2.482 

 Alt Empordà 4.406 4.793  Noguera 1.477 1.510 

 Alt Penedès 3.791 3.183  Osona 6.205 6.743 

 Alt Urgell 565 638  Pallars Jussà 529 611 

 Alta Ribagorça 229 228  Pallars Sobirà 135 162 

 Anoia 3.959 3.710  Pla de l'Estany 1.506 1.465 

 Bages 7.038 8.006  Pla d'Urgell 1.676 1.666 

 Baix Camp 8.005 7.384  Priorat 146 175 

 Baix Ebre 3.541 3.478    Ribera d'Ebre 1.176 1.247 

 Baix Empordà 4.018 4.531    Ripollès 1.518 1.778 

 Baix Llobregat 13.794 13.389  Segarra 812 788 

 Baix Penedès 1.489 1.562  Segrià 9.787 9.688 

 Barcelonès 91.354 91.094  Selva 6.430 6.119 

 Berguedà 1.187 1.061  Solsonès 786 891 

 Cerdanya 192 344  Tarragonès 9.560 9.465 

 Conca de Barberà 872 935  Terra Alta 777 952 

 Garraf 3.744 3.941    Urgell 1.648 1.603 

 Garrigues 710 803  Val d'Aran 484 438 

 Garrotxa 3.652 2.629  Vallès Occidental 24.756 25.090 

 Gironès 8.938 9.255  Vallès Oriental 9.940 9.244 

 Maresme 10.616 10.031  Fora de Catalunya 1.300 1.035 

SUMA 163.049 162.712   SUMA 256.878 255.895 



14 DE JUNY  

DIA MUNDIAL DEL   

 DONANT DE SANG 



CADA  ANY JUNTAMEMENT AMB  

 

EL BANC DE SANG I TEIXITS  

 

EL 14 DE JUNY CEL·LEBREM EL  

 

DIA MUNDIAL DEL DONANT DE SANG 

 

UN DIA ESPECIAL PER RETRE HOMENATJE 
  

ALS DONANTS 

ALS NOSTRES DELEGATS  

I A LES INSTITUCIONS  
 

QUE COL·LABOREN DURANT TOT L’ANY  

A QUE EL NOMBRE DE DONACIONS CREIXIN   



IMATGE CORPORATIVA DMDS 



14 DE JUNY 2016  LLEIDA 
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El passat dimarts, dia 14 de juny, totes les Associacions de Donants de Sang de Catalunya ens reunírem a Lleida per tal de celebrar 
el Dia Mundial del Donant de Sang. 

En un marc incomparable, al costat del riu Segre i enfront de la Seu Vella, ens aplegàrem les 35 entitats que conformem la Federació 

Catalana de Donants de Sang;  a les instal·lacions de  La Llotja de Lleida  

Les Associacions de Donants de Sang de les Comarques de Lleida foren les amfitriones de la festa, encarregant-se d'organitzar 

l'esdeveniment -amb el suport de la Federació i del Banc de Sang i Teixits-, i de les moltes entitats i organitzacions que també hi 

participaren. 

L'acte, en la línia d'altres anys, comptà amb una primera part (Simposi d'Associacions) que es caracteritzà per una ponència del Dr. Juan 

Ma Sánchez (responsable del BST a Lleida), diverses projeccions on esportistes d'elit de les terres de Lleida felicitaren als assistents pel 

seu altruisme, una ponència on s'aprofundí en "El Potencial de les Associacions de Donants de Sang" -de la mà de la Joana Nieto i 

l'Albert Torra (coordinadors de la FCDS a les comarques de Lleida)-, l'entrega de Diplomes als premiats del “CONCURS SPOT TV" (que 

organitzàrem des de la Federació) i la projecció del Conte de la Geganta de la Sang (amb la veu de la reconeguda actriu Mercè 

Sampietro). 

Posteriorment, durant la segona part, donàrem pas a l'Homenatge als Donants de Sang i al reconeixement d'entitats i institucions que 

durant l'any promouen -d'una o altra manera- la donació de sang. 

Fou una jornada molt emotiva, en companyia de totes les  Associacions de Donants de Sang de Catalunya, desgranant-se infinitat de 

moments pel record.  

El punt culminant de la jornada fou l'assistència del MH Sr. Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya, que ens dedicà 

unes paraules de suport i d'encoratjament, tot comentant el quadre -portada- de la Revista Donem Sang i fent-ne una al·legoria al 

civisme i al foment dels valors humans. Per acabar, també de la mà de l'Hble. Sr. Toni Comín, Conseller de Salut, i del president de la 

Federació Catalana de Donants de Sang, Sr. Marc Ibars, s'entregaren uns penjolls del reconegut artista Lorenzo Quinn; a totes i tots els 

Delegats de les Associacions de Donants de Sang que assistiren al Dia Mundial del Donant de Sang, en senyal de companyerisme i 

deferència, a iniciativa de les Associacions de Donants de Sang de les Comarques de Lleida. 

També ens acompanyaren altres personalitats d'institucions destacades, com el paer en cap de Lleida, Sr. Àngel Ros, el president de la 

Diputació de Lleida, Sr. Joan Reñé, el vicepresident de Creu Roja a Catalunya, Sr. Josep Quitet, el delegat del Govern a Lleida, Sr. 

Ramon Farré, i el director gerent del Banc de Sang i Teixits, Sr. Enric Argelagués. 

La clausura de la diada comptà amb la meravellosa unió dels grups musicals “Teràpia de Shock”   i “Els Assossegats", que 

compactaren perfectament ambdós estils i ens delectaren amb diverses composicions en directe. 

  

  

 

MÉS DE 700 PERSONES ASSISTIREN AL DIA MUNDIAL DEL DONANT DE SANG, 

CELEBRAT AL PALAU DE CONGRESSOS     "LA LLOTJA" DE LLEIDA 



MOLTES GRÀCIES 

Des de la Federació Catalana de Donants de Sang  volem agrair a totes les 

persones i entitats que colaboren en la promoció i difusió de la importància 

que tenen totes les donacions (sang, òrgans, teixits, llet materna) perquè 

cap d’aquests components no es poden fabricar i l’única manera de poder 

aconseguir-losper salvar vides és mitjançant un acte tant generòs i 

altruïsta com és LA DONACIÓ  


