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DONAR SANG, ET FA GRAN



QUI SOM? 
Som una xarxa formada per:

*BANC DE SANG I TEIXITS 

*ASSOCIACIONS I FEDERACIÓ     

*DONANTS DE SANG    
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QUÈ ÉS LA SANG?

La sang és un líquid
vermell que recorre el 
nostre organisme i és
responsable de  moltes
funcions vitals com

ara respirar, regular la 
temperatura corporal, 
transportar oxígen, etc.
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COM ACONSEGUIM 

LA SANG?
La sang no es pot

fabricar ni es pot

comprar.

L’única forma 

d’aconseguir-la és

donant-la. 
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Cada dia 50 nens i nenes 

necessiten sang a Catalunya

A Catalunya cada dia es 

necessiten 1,000 donacions    

de sang per satisfer la          

demanda diària.                        
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QUÈ ÉS LA DONACIÓ DE SANG?  

És un acte solidari i altruista que serveix per salvar 

vides.

És solidari perque les persones que donen volen

ajudar i és altruista perque no reben res a 

canvi. Ho fan perque volen fer-ho.

6



Hi han moltes persones

que necessiten sang
perque tenen malalties o
han patit accidents.

També en procediments
com un naixement o una
operació important pot ser
necessària la sang.

Per cada donació es salven
3 vides o 3 persones rebran
ajuda.
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QUI NECESSITA 

SANG?            



BANC DE       

SANG

El banc de sang

separa els

diferents

components de 

la sang i els

conserva fins la 

seva utilització.
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D’una bossa de sang es 

treuen:  glòbuls vermells, 

plaquetes i plasma. Per això

es diu que es salven 3 vides.
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LA SANG 

CADUCA
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La sang es classifica en diferents

grups sanguinis:

El grup universal és 
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COMPATIBILITATS
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La sang donada se li posa a altres persones 

per curar les seves malalties o per sobreviure. 

Aquest procediment es diu transfusió.
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QUÈ CAL PER PODER DONAR SANG?

Només fan falta 3 coses:

*Tenir entre 18 i 70 anys.

*Pesar 50 kilos o més.

*Tenir bona salut.       

Les dones poden donar 3 

cops a l’any i els homes 4.
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Als hospitals
habilitats

a les grans ciutats.

A les unitats mòbils del

Banc de Sang quan fan 

campanyes pels
diferents

pobles de Catalunya.
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A ON ES POT DONAR SANG?



CURIOSITATS

• Es pot donar sang si tens tatuatges?

• Es pot donar sang si tens colesterol?

• Es poden donar només plaquetes?

• Puc donar sang si acabo de dinar?
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MOTIUS PER DONAR SANG: 

*Ajudes a salvar vides.

*Fa que tinguis un cor
gegant.

*No fa mal.

*Sempre et donaran les 
gràcies.

*Et sentiràs molt bé amb
tu mateix.

Donar sang, et fa gran!!!
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