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          Nota de premsa 
 

 

L’atenció primària de Barcelona de l’ICS i el Banc 

de Sang inicien una col·laboració per garantir les 

reserves de sang en períodes de més necessitat 
 

 La setmana del 17 al 21 de juliol de 2017, deu centres de l’Àmbit 

d’Atenció Primària Barcelona Ciutat acolliran punts de donació de 

sang amb l’objectiu d’aconseguir les 1.000 donacions que es 

necessiten diàriament a Catalunya 

 

L’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat, de l’Institut Català de la Salut (ICS), i el 

Banc de Sang i Teixits de Catalunya han arribat a un acord de col·laboració per 

contribuir a garantir les reserves de sang en períodes de més necessitat pel descens de 

donacions, com ara l’estiu. 

 

La primera campanya es realitzarà la setmana del 17 al 21 de juliol a deu centres 

d’atenció primària (CAP) que, per la seva ubicació, facilitaran l’accés de tota la 

ciutadania de Barcelona. Aquests CAP són Besòs, Casernes, El Carmel, Guinardó, Dr. 

Lluís Sayé, Manso, Passeig de Maragall, Montcada i Reixac, Rio de Janeiro i el Centre 

d’Atenció Pediàtrica Integral Barcelona Esquerra (CAPIBE). 

 

Per garantir el major nombre possible de donacions, els professionals dels centres 

participants promouran la campanya activament entre la ciutadania i, atesa la seva 

integració en la comunitat, també contactaran amb les entitats del barri. El Banc de 

Sang aportarà el personal necessari per gestionar tot el procés de recollida de sang i els 

CAP cediran l’espai destinat a les analítiques, una vegada hagi finalitzat l’horari 

d’extraccions. 

 

La iniciativa s’ha desenvolupat a partir de la proposta d’una infermera del CAP El 

Carmel a través d’una bústia on els 4.100 treballadors dels CAP de Barcelona ciutat de 

l’ICS poden exposar opinions, idees o crítiques, ja sigui identificant-se o de forma 

anònima. 
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Les reserves de sang baixen durant l'estiu  

Els mesos d’estiu baixen les reserves de sang fins a un 30 % i resulta més difícil arribar 

a les 1.000 donacions que es necessiten cada dia a Catalunya. A més, la caducitat dels 

components de la sang passats uns dies de la recollida requereix la donació contínua de 

la ciutadania. 

 

En aquest sentit, la campanya de donació de sang és una oportunitat que té l’atenció 

primària de Barcelona ciutat de col·laborar amb les persones que es troben en una 

situació de risc vital i, així, reforçar el seu paper d’acompanyament en les diferents 

etapes de la vida de les persones.  

 

Aquesta col·laboració es repetirà en altres períodes de més necessitat de sang. 

 

Centres participants i horaris per donar sang 

CAP El Carmel dilluns, 17 de juliol de 10 a 15 h 

CAP/CUAP Casernes dilluns, 17 de juliol de 17 a 20.30 h 

CAP Guinardó dimarts, 18 de juliol de 10 a 15 h 

CAPIBE dimarts, 18 de juliol de 17 a 20.30 h 

CAP Montcada i Reixac dimecres, 19 de juliol de 10 a 15 h 

CAP Dr. Lluís Sayé dimecres, 19 de juliol de 17 a 20.30 h 

CAP Rio de Janeiro dijous, 20 de juliol de 10 a 15 h 

CAP Manso dijous, 20 de juliol de 17 a 20.30 h 

CAP Besòs divendres, 21 de juliol de 10 a 15 h 

CAP Passeig de Maragall divendres, 21 de juliol de 17 a 20.30 h 

 
 

Barcelona, 12 de juliol de 2017 
 

Més informació:  

  @apicsbcn 

 Blog dels CAP de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat  

 #TotsDonem 

https://twitter.com/apicsbcn
https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23TotsDonem&src=typd

