
   
 

◼ Nota de premsa◼ 

Les necessitats als hospitals es mantenen  

Viladecavalls acull una nova  

campanya de donació de sang 
 

• Dijous 6 d’octubre 

• Avui hi ha poc més de 5.000 unitats de sang en reserva, que 

permetran cobrir les necessitats dels proper 5 dies; el nivell òptim 

seria entre 8.000 i 9.000 

• Durant els mesos de juliol i agost, més de 40.000 persones han 

donat sang a Catalunya i 2.600, plasma 

• Pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 70 anys que es trobi 

bé de salut i pesi més de 50 quilos 

 

Viladecavalls  acull una nova campanya especial  de donació de sang al 

Casal Familiar, dijous 6 d’octubre de 17 a 20,30 hores.   

El passat 21 de juliol es va anul·lar la donació provocat per les elevades 

temperatures que van fer impossible fer una correcte atenció als veïns i 

veïnes que es van apropar.  

 Avui hi ha poc més de 5.000 unitats a les neveres del Banc de Sang, una 

xifra lleugerament per sota del nivell òptim, que se situa al voltant de les 

8.000 unitats.  

 

Qui pot donar sang? 

De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut 

sempre que:  

• Tingui entre 18 i 70 anys 

• Pesi 50 quilos o més 

• En cas de ser dona, que no estigui embarassada 



   
 

Les persones que hagin anat a l’estranger de vacances poden consultar 

prèviament el web www.donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha 

algun impediment per donar sang.  

Donació de medul·la òssia 

En totes les campanyes de donació, aquelles persones que tinguin entre 18 i 

39 anys, poden registrar-se com a donants de medul·la òssia. Per fer-ho, cal 

que ho demanin en el moment de l’entrevista mèdica. 

En el mateix moment que fan la donació de sang, traure’m un tub extra per 

analitzar quin tipus de medul·la té el donant i incorporar-lo al registre mundial 

de donants de medul·la. En cas que sigui compatible amb una persona 

malalta, el trucarem per avisar-lo si vol fer efectiva la donació de medul·la. 
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