
 

 
 

 

                             
 
 

   Comunicat de premsa  
 

 
Celebració a Manresa del Dia Mundial del Donant 
de Sang i del Simposi d’Associacions de Donants 
de Sang de Catalunya 
 
Dia 14 de juny de 2011, dimarts 
Al Teatre Kursaal de Manresa 
Horari: de les 9:00 a les 14:00 hores 
 
L’any 2010 Barcelona va ser la seu mundial del donant de sang. Enguany  el 
Banc de Sang i Teixits (BST) i la Federació Catalana de Donants de Sang 
han designat una població catalana, en aquest cas Manresa, com en 
anteriors ocasions van ser-ho Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, per 
acollir els actes commemoratius que, amb motiu del Dia Mundial del Donant 
de Sang del 14 de juny, s’han previst celebrar al Teatre Kursaal d’aquesta 
ciutat i el Sisè Simposi d’Associacions de Donants de Sang de Catalunya.  
 
Entre els actes previstos, es destaca la benvinguda que anirà a càrrec del Sr. 
Antoni Esteve, President del Consell d’Administració del BST i del Sr. Marc 
Ibars, President de la Federació Catalana de Donants de Sang. 
 
En el marc del Simposi d’Associacions de Donants de Sang de Catalunya, se 
celebrarà l’Assemblea de la Federació Catalana de Donants de Sang; la 
presentació de la nova pàgina web de la Federació i la intervenció de 
responsables  de l’Associació de Donants de Sang del Bages. 
 
També s’exposarà l’informe anual del Banc de Sang i Teixits, amb els resultats 
del 2010, a càrrec del Dr. Ramon Pau Pla Illa, director gerent del BST. A 
continuació, el director territorial del BST a la Catalunya Central i al Vallès 
Occidental, el Dr. Ramon Salinas, explicarà la presència del BST a la Catalunya 
Central.   
 
El Dr. Lluís Puig, director de la Divisió de la Sang del BST, explicarà el nou 
carnet del donant de sang i la possibilitat de consultar les dades personals a 
través de la pàgina web: www.donarsang.gencat.cat. El nou carnet de donant 
anirà associat a un programa de beneficis socials, educatius i culturals.  
 
També es retrà homenatge als donants de sang i als col·laboradors més actius en 
la promoció de la donació de sang a Catalunya amb el lliurament de distincions. 
Tancaran l’acte els parlaments de les autoritats, entre ells el Sr. Josep Maria 
Padrosa, director del Servei Català de la Salut i el Sr. Josep Quitet, 



 

 
 

 

vicepresident de Creu Roja a Catalunya; clourà l’acte l’Il·lum. Sr. Alcalde de 
Manresa.  
 
L’acte compta amb la col·laboració de l’Associació de Donants de Sang del 
Bages.  
 
 
Altres accions entorn al Dia Mundial del Donant  
 
Per celebrar aquest Dia, també hem previst organitzar campanyes de donació de 
sang als Ajuntaments de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Reus amb la 
possibilitat de fer la reserva a través de la pàgina web (vegeu: 
donarsang.gencat.cat). 
 

Els centres fixos també faran una campanya especial en motiu del Dia Mundial 
del Donant de Sang del 14 al 18 de juny;  a més també es faran campanyes 
especials a diversos punts del territori un dia proper al 14 . Per a aquestes 
campanyes, també es podrà reservar dia i hora a través de la pàgina web.  
 
 
 
Dades donació 2010 
L’any passat el BST va registrar un total de 291.898 donacions de sang a tot el 
territori català. D’aquest total 11.014 corresponien a donació de plasma. 
 
El 2010  es van registrar 1.497 donacions menys que l’any anterior. Tot i aquest 
descens, es va poder donar resposta a la demanda de productes sanguinis als 
hospitals i clíniques de Catalunya. El que fa el BST és fixar un calendari de 
donacions d’acord amb les previsions del consum.  
 
*El nombre de donacions té en compte les donacions de sang, autos, plasmafèresi i 
plaquetoafèresi efectuades en territori català. 
 
A més, per tal de respondre òptimament a les necessitats de productes sanguinis, 
en els darrers temps el BST ha aplicat millores tècniques que han permès reduir 
considerablement les pèrdues durant el procés de fraccionament de la sang. 
 
Una xifra interessant de conèixer és la de donants, per tram d’edats i sexe,  i que 
correspon a 2010. El total general va ser 203.458 donants, 105.258 van ser 
homes i 98.200 dones. Per edats, entre 36 i 55 anys van sumar 105.758 
persones; de 26 a 35 anys, 41.176 donants, entre 56 i 65 anys, 30.128 donants 
i de 18 a 25 anys, 23.018. En límit d’edat per donar sang, 65 anys,  es 
comptabilitzen un total de 3.378 donants. 
 
Per Regió Sanitària, a la Catalunya Central han augmentat  les donacions en 
unes quantitats molt significatives. L’any 2009 aquestes van arribar a 20.743, 
amb un índex  de donació del 40,70 per mil habitants any. Mentre que l’any 2010 
la xifra va arribar a les 21.389 persones, amb un índex de donació de 41,77 per 
mil habitants any. 
 



 

 
 

 

Per comarca, el Bages segueix la tònica de creixement de la Regió Central. L’any 
2009, les donacions van ser de 7.616 amb un percentatge  del 41,25 per mil 
habitants any. L’any passat es va arribar als 7.877 donants amb un índex del 
42,55 per mil habitants any. Quant a Manresa les xifres són molt destacables. 
L’any 2009 és van aconseguir 3.795 donacions, amb un percentatge del 49,57 
per mil habitants any. L’any passat la xifra es va superar amb escreix amb 4.388 
donants, amb un índex de donació de 57,58 per mil habitants any.   
 
Les xifres aconseguides a la Regió Sanitària de la Catalunya Central i a la 
Comarca del Bages s’apropen a la recomanació realitzada per l’Organització 
Mundial de la Salut de  43 a 45 donacions per mil habitants anys i Manresa 
supera en molt aquest índex. 
 
Cal recordar que 1 de cada deu pacients que entra a un hospital necessitarà una 
transfusió i que cada 3 segons  alguna persona haurà de disposar de sang a 
Catalunya; que cal donar sang amb regularitat, “Amb una vegada no n’hi ha 
prou”, i que els  homes poden donar sang 4 vegades a l’any i les dones, 3. 
 
El Banc de Sang i Teixits, com a  ens vertebrador del sistema hemoteràpic a 
Catalunya, té per missió la gestió i l’administració de la donació, la transfusió i 
l’anàlisi de la sang i el plasma sanguini. També obté i processa teixits i 
desenvolupa altres  línees com a centre especialitzat en immunobiologia selecta; 
en l’anàlisi, el diagnòstic i la recerca molecular; la teràpia cèl·lular i la medicina 
regenerativa.  
 
 
Donar sang tot l’any 
Abans de complir els 75 anys, més del 70 per cent de la població necessitarà 
rebre sang o derivats. Cada donació se’n beneficien com a mínim tres persones  
perquè se n’obtenen concentrats d’hematies, plaquetes i plasma. Malgrat els 
avenços científics i tecnològics de recombinació genètica per a la producció de 
proteïnes humanes, la sang no es pot fabricar i la donació és l’única font per a la 
transfusió. 
 
Cada component sanguini té la seva funció. El 55 per cent dels concentrats 
d'hematies s’utilitzen en especialitats mèdiques mentre que un 40 per cent en 
usos quirúrgics. Per grans grups diagnòstics, el 24 per cent dels concentrats 
d'hematies els reben persones amb malalties de la sang i el 17 per cent, malalts 
amb càncer. Es pot afirmar que, entre les malalties de la sang i el càncer, es 
consumeixen més del 40 per cent dels concentrats d'hematies. 
 
La majoria de transfusions de plaquetes, concretament el 70 per cent, es fan per 
prevenir hemorràgies en pacients que en tenen poques. Les especialitats 
quirúrgiques consumeixen el 15 per cent d’aquest component. 
 
Existeixen unes condicions bàsiques per poder donar sang: 
Tenir més de 18 anys 
Pesar 50 quilos o més 
En cas de ser dona, no estar embarassada 
 
Cal tenir en compte que... 
Per donar sang no cal estar en dejú 



 

 
 

 

Si té qualsevol dubte, pot consultar els nostres professionals 
Sempre s’utilitza material estèril i d’un sol ús 
 
 
Juny de 2011 
 
Montserrat Farré-Miró 
Gabinet de Premsa 
Banc de Sang i Teixits (BST) 
T. 93 302 70 45 
premsa@bstcat.net 
 
www.donarsang.gencat.cat 
www.bancsang.net  


