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Territori

Catalunya té una superfície

de 32.107 Km²

- 41 Comarques

- 946 Municipis

Habitants: 7.488.207

Edat mitja:  43

Població activa:  3.316,02 

Població segons cens de 2017



Centres hospitalaris: 231

Llits per mil. Hab.:  4,7

Metges per mil Hab.: 4,8

Farmàcies: 3.004

Consultoris i centres: 6.181

Sanitat

DADES DE CATALUNYA



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

SEU DE LA FCDS

Federació per al foment de la donació de sang i plasma a Catalunya

http://www.facebook.com/pages/Catalunya/Soc-Donant-de-Sang/174348347184
http://www.facebook.com/pages/Catalunya/Soc-Donant-de-Sang/174348347184
http://www.youtube.com/user/FCDSang
http://www.youtube.com/user/FCDSang
http://www.twitter.com/FCDSang
http://www.twitter.com/FCDSang


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 de Catalunya, al Consell

d’Administració del Banc de Sang i Teixits 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



PRESIDENT Vicepresident          Albert Torra

Secretari General Josep Tomàs

Tresorer  Enric Quer

Vocal Francesc Bertomeu

Vocal Teresa Manzano

Vocal Roser Nogués

Responsable

Lleida

I Cap de comunicació

Responsable

Camp 

Tarragona

Responsable

Terres de l’Ebre

Responsable

Girona

Marc Ibars i Badia

Responsable

Alt Pirineu

i Aran

Lluïsa Estevez Joana Nieto Núria Vilanova Josep Tomàs Enric Quer

ORGANIGRAMA FEDERACIÓ CATALANA 

DE DONANTS DE SANG



Promocionar la donació de sang, plasma i òrgans

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



DADES ANY 2017



DADES DE LA DONACIÓ

35

Associacions
889

Delegats
604

Municipis

Any 2016

253.123 Donacions de Sang

34.571 Nous Donants

Any 2017

248.027 Donacions de Sang

37.834 Nous Donants

Font: Banc de Sang i Teixits

Catalunya és autosuficient amb la sang gràcies:

A l’avantatge diferencial del sistema català de captació i gestió de

donants.

A l’impuls de l’associacionisme i el voluntariat.

I a la promoció de campanyes que defugen l’emotivitat i subratllen

la necessitat de donar sang.



LES ASSOCIACIONS DE 

DONANTS DE SANG 



ORGANITZACIÓ TERRITORIAL  

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



Associaci ó

de Donants

de Sang

Girona

Associació de
Donants de Sang
del Barcelon s Nordè

MAPA  D’ASSOCIACIONS DE DONANTS 

DE SANG A CATALUNYA



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.



OBJECTIUS DE LES ASSOCIACIONS

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.



DADES DONACIONS 2017

Font: Banc de Sang i Teixits

4.303 Campanyes en empreses, universitats, altres entitats

col·laboradores de tot el territori, que fan el 61,90% de les

donacions. 39,10% restant en centres fixos situats als

principals hospitals de Catalunya.

263.568 Donacions totals  (248.027 donacions de sang i         

15.541 donacions de plasma i plaquetes)                                 

37.834 Nous donants

De les 248.027 donacions de sang:

 153.692 donacions d’equips mòbils (61,90%)

 94.335 donacions en centres fixos (39,10%) 



CONEIXEM ELS NOSTRES DONANTS

Dades 2017

Per edats:

Fins a 25 anys  Homes 15.863 i Dones 20.934

- De 26 a 35 anys  Homes 17.477 i Dones 18.381 

- De 36 a 55 anys  Homes 76.657 i Dones 61.166 

- De 56 a 70 anys  Homes 29.235 i Dones 23.855

Font: Banc de Sang i Teixits

49,92%  HOMES  95.666

50,08%  DONES  95.991



COM FOMENTEM 

LA DONACIÓ



Pancarta  6x1 m.

MATERIALS DE SUPORT

Pancarta  4x1 m.



MATERIALS DE SUPORT

Banderoles 

0,80x2 m.



Cartes a les Escoles i als 

Ajuntaments

MATERIALS DE SUPORT

Associació

de Donant s

de Sang

Girona

 

 

 

  

 

Ajuntament de Ripoll 
 

Benvolgut/da  jove,  

En aquesta data tan especial, l'Ajuntament de Ripoll  i l’Associació de Donants de 

Sang de Girona, et volem felicitar per la teva majoria d'edat. 

En complir els teus primers 18 anys d'existència, s'obren, per primera vegada a la 

teva vida, importants possibilitats per participar en la societat d'una manera molt 

especial. Podràs exercir els teus drets i prendre moltes decisions, i el que també 

és molt important podràs ser donant de sang. 

Més de 150.000 persones de les comarques Gironines, donants de sang, et volem 

donar la benvinguda. Ara que coneixes com han augmentat els teus drets pel fet de 

ser major d'edat, també és necessari que pensis en complir amb una 

responsabilitat que ens és comú a tots: donar sang, que és donar vida. 

La donació de sang és un acte desinteressat, generós, solidari i altruista que tot 

ciutadà pot fer al llarg de la seva vida per atendre les necessitats més elementals 

de les persones. 

Aquesta és la millor oportunitat d'ajudar fàcilment a algú molt a prop teu, la teva 

col·laboració és realment imprescindible per a la societat del futur i per al 

funcionament del nostre sistema sanitari: fes-te donant. 

Reiterem la nostra felicitació per la teva majoria d'edat, i et convidem a visitar-

nos en alguna de les donacions de sang que s'organitzen cada any, el dissabte 11 

d’abril de 2015 hi ha donació de sang a la Sala Eudald Graells (Passeig 

Sant Joan s/n), de 10 a 14 h i de 16,30 a 20,30 h. 

Per a més informació, pots trucar al telèfon 972 20 24 94 ó 972 22 67 02. 

 

Molt cordialment, 

 

                    
 

 

 

Jordi Munell i Garcia Jordi Fornos i Culí    Marc Ibars i Badia 

Alcalde  de Ripoll Jacob Barbas i Serrat                  President Associació  

donant de sang Delegats de Ripoll      i donant de sang 

 i donants de sang    

 



Formulari socis

MATERIALS DE SUPORT

Associació de donants de Sang 



MATERIALS DE SUPORT

Conte dels Superherois de la Sang

Conte de la Geganta

de la Sang

Conte Les gotes viatgeres



PROMOCIONEM



Aprofitant el potencial humà de les Associacions 

de Donants de Sang, també en fem promoció

DONACIÓ D’ÒRGANS



CAMPANYES INFORMATIVES AL 

COL·LECTIU D’IMMIGRANTS

També promocionem la donació de sang als 

col.lectius d’immigrants



BANC DE CORDÓ

El Banc de Sang de Cordó rep, processa,

conserva i distribueix les cèl·lules

obtingudes de la sang de cordó que

s'utilitzen en trasplantaments per

aconseguir la curació de malalties com la

leucèmia, els limfomes i altres alteracions

de la medul · la òssia.

El Banc de Sang de Cordó Umbilical del

BST és el segon més important d'Europa i

el tercer més important del món en nombre

de trasplantaments. L'any 2013 es van

realitzar més de 160..

També fem promoció de la donació de cordó umbilical



El Banc de Llet Materna, en

funcionament des de juny de 2011,

s'encarrega de recollir l'excedent de

mares donants, de processar-la de

manera segura i de qualitat i de

subministrar-la a les unitats de

neonatologia dels centres hospitalaris.

També fem promoció de la donació de llet materna

BANC DE LLET MATERNA



MEDUL.LA ÒSSIA

La donació de medul·la òssia, una

necessitat permanent, cada any 5.000

persones a Espanya són diagnosticades de

leucèmia. D’elles, unes 600 són nens.

Un trasplantament de medul·la òssia d’un

donant és l’única esperança de vida per a

molts d'aquests malalts.

També fem promoció de la donació de medul·la òssia



També fem promoció de la donació de plasma

DONACIÓ DE PLASMA



MODEL CATALÀ DE LA 
DONACIÓ DE SANG



MODEL CATALÀ DE LA DONACIÓ DE 
SANG

1 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.



SEU CORPORATIVA
BST I FEDERACIÓ

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.

2



BARCELONA CAPITAL 

DIA MUNDIAL DEL 

DONANT DE SANG



“BARCELONA TÉ SANG”

El model català de la donació de sang, a sol·licitud de la
Federació, va propiciar que les 4 Agències mundials
promotores del DMDS nominessin Barcelona com la
capital del Dia Mundial del Donant de Sang al 2010.

BARCELONA CAPITAL DEL DIA MUNDIAL 

DEL DONANT DE SANG 2010



IMATGE CORPORATIVA DMDS



CONVENIS I GUARDONS



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

La FCDS té convenis amb:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Banc de Sang i Teixits de Catalunya

Creu Roja – Catalunya

Federació Catalana de futbol

Taula del III Sector Social de Catalunya

Canal Olímpic de Catalunya

CAB (Consell d’Associacions de Barcelona)

ACEBA (Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa)

SCMS (Societat Catalana de Mediació de la Salut)



El Govern de la

Generalitat de

Catalunya atorga a la

FCDS la placa Dr.

Josep Trueta en

reconeixement a la

seva tasca vers la

societat.

GUARDONS



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.



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

COM ARRIBAREM 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 «Catalunya 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.



OBJECTIUS

ÀMBIT CATALUNYA



COM ENCAREM EL FUTUR:

OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA FCDS

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.



OBJECTIUS

ÀMBIT ESPANYA



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 SANGUÍNEO” (Associació

per a la promoció de la donació), amb el vistiplau del

Departament de Salut, del Ministerio de Sanidad i de la

Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, que té com a

finalitat la creació d’una tendència positiva a la societat cap a

la donació de sang i hemoderivats.



Lugar Nombre Población

1.º             Andalucía 8.424.102

2.º            Cataluña 7.539.618

3.º            Comunidad de Madrid 6.489.680

4.º            Comunidad Valenciana 5.117.190

5.º            Galicia 2.795.422

6.º            Castilla y León 2.558.463

7.º            País Vasco 2.184.606

8.º            Islas Canarias 2.126.769

9.º            Castilla-La Mancha 2.115.334

10.º           Región de Murcia 1.470.069

11.º           Aragón 1.346.293

12.º           Islas Baleares 1.113.114

13.º            Extremadura 1.109.367

14.º            Principado de Asturias 1.081.487

15.º           Navarra 642.051

16.º            Cantabria 593.121

17.º            La Rioja 322.955

18.º            Ceuta 82.376

19.º            Melilla 78.476

47.190.493

Ciudades autónomas

TOTAL

MAPA D’ESPANYA PER AUTONOMIES



Comunitats que formen part de 

GRUPO SANGUÍNEO (GS)

Nombre Población

            Andalucía 8.424.102

           Cataluña 7.539.618

           Comunidad Valenciana 5.117.190

           País Vasco 2.184.606

          Aragón 1.346.293

          Islas Baleares 1.113.114

          Extremadura 1.109.367

          Navarra 642.051

TOTAL 27.476.341

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

MAPA D’ESPANYA PER AUTONOMIES



OBJECTIUS

ÀMBIT 

INTERNACIONAL



OBJECTIUS PRINCIPALS

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 Països i Regions europees, per intercanviar

experiències positives i exportar el nostre model de

funcionament associatiu amb la marca Catalunya, així com

aprendre dels demés.



OBJECTIUS PRINCIPALS

ÀMBIT INTERNACIONAL

Projecte de creació d’una Federació de Donants de Sang de

països i regions europees, per fer front als reptes socials i

sanitaris que les properes generacions hauran d’afrontar.

En aquest sentit es va fer a Barcelona el 26è Congrés

Anual de l’Acadèmia Europea on apunta els reptes mèdics i

socials a Europa i la donació de sang està estrictament

lligada als mateixos.

Agrupar al màxim nombre d’entitats en aquest projecte per tal

d’aportar més i millors idees que garanteixin el bon

funcionament del grup i aportin qualitat i coneixements

tècnics a les decisions que s’adoptin.



OBJECTIUS PRINCIPALS

ÀMBIT INTERNACIONAL

Projecte de creació d’una Entitat estrictament europea, sobre

la donació de sang.

La FCDS va visitar el parlament Europeu per veure la

possibilitat i hem presentat un Projecte anomenat BLUE

BLOOD.



OBJECTIUS PRINCIPALS



Síntesi del Projecte

Temàtica:

1.- Educació: Jornada Europea de Donants de Sang.

2.- Investigació: Estudi de lleis europees en tema

de voluntariat.

3.- Comunicació: Seminari Temàtic amb experts de

comunicació digital.

4.- Conferència Europea: Red Europea dels Voluntaris

de la Sang.

OBJECTIUS PRINCIPALS



CAMPANYES 

ESPECIALS



CAMPANYES ESPECIALS

Marató 2.0 Durant una setmana, del 12 al

19 de gener del 2018, es va dur

a terme la 3a edició de la

Marató de Donació de Sang

2.0. Els resultats han estat molt

positius, 9.354 persones van

donar sang a tot Catalunya.

Gràcies a això va ser possible

estabilitzar els nivells en sang

de Catalunya: Aproximadament

un 25% dels donants mai havia

donat sang abans. A més, un

de cada tres és menor de 35

anys.



CAMPANYES ESPECIALS

CAMPANYA: “ Els bombers t’acompanyen a donar sang”



CAMPANYES ESPECIALS

CAMPANYA: “Mercats” Els mercats de Barcelona se sumen 

a la donació de sang



CAMPANYES ESPECIALS

Servei Comunitari a les Escoles



CAMPANYES ESPECIALS

CAMPANYA: Red Day “El dia de la donació en família”



CAMPANYES ESPECIALS

CAMPANYA: “Omple la bossa de vida” 
- Els donants ompliran una bossa de sang i se n’enduran una de roba per

omplir-la d’experiències durant les vacances

- L’etiqueta #omplelabossa serà l’eix per animar la donació a les xarxes socials



MOLTES GRÀCIES


