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Banc de Sang i Teixits:  
 
          Planifica i promociona la donació de sang i 

components  sanguinis. Per aquest motiu desplaça 
els seus equips mòbils de donació a totes les 
poblacions de Catalunya. A la població de 
Centelles desenvolupa diverses campanyes 
obertes a tots els ciutadans, en els locals de l’Àrea 
Bàsica de Salut. 

 
l’EAP Osona Sud Alt Congost SLP 
           
          desitja incrementar la seva implicació en les 

esmentades campanyes amb l’objectiu de millorar 
l’índex de donacions de Centelles i la seva àrea. 

CONVENI I DONACIONS 



Acords: 
 

          Els facultatius del EAP Osona Sud Alt Congost SLP,  

          participaran conjuntament amb els del BST en la 
selecció dels donants i en l’atenció dels efectes 
secundaris de la donació de sang. 

 

          Amb la finalitat de que els facultatius del EAP Osona 
Sud Alt Congost SLP disposin de la formació per 
desenvolupar aquesta tasca, el BST facilitarà la 
documentació vigent al respecte i impartirà la 
formació necessària. El BST registrarà aquesta 
formació i donarà als facultatius del EAP Osona Sud 
Alt Congost SLP, la documentació acreditativa. 

 

 



 

        Cada un dels facultatius que participin en la 
selecció dels donants i la institució a la que 
pertanyin son els responsables de les possibles 
complicacions  dels donants. En darrera instància 
el BST serà el responsable civil.   

 

          El BST i l’EAP Osona Sud Alt Congost SLP, 
estudiaran la possibilitat d’ampliar aquest acord 
inicial en el marc de la donació de sang. 

 

          El present conveni iniciarà la seva vigència el dia  
1 d’abril de 2008 i s’estableix per un període 
indefinit mentre es mantingui l’acord entre les parts. 

 



Evolució de les donacions: 
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TREBALLANT AMB LA COMUNINAT 

• REUNIÓ AMB TOTES LES ENTITATS DEL POBLE 

• PLUJA DE IDEES I COM ES PODEN PORTAR A TERME 

• CRONOGRAMA 

• CARTES A NOIS/ES 18 anys 

• CARTES EN DIFERENTS 

   IDIOMES (català, castellà, 

   Anglès i àrab) 
 



         CINC MARATONS TREBALLANT CONJUNTAMENT 

 

• Lip Dub Centelles Solidària. (aconseguim la col·laboració de 

totes i cadascuna de les entitats i venen el CD per recollir 

diners per Càritas) 

 

• Mosaic Gegant “ Bategem” 

 

• Aconseguint moure entitats culturals, esportives, lúdiques, 

modistes que fan cada any un record per els donants, cuina 

de les avies, rua, teatre al carrer, tallers, escoles (exposició de 

dibuixos relacionats) 

 

• Grup de músics del poble composant una cançó,   ara himne 

de la marató 
 



• Unir cada vegada més els Centellencs i les entitats. 

 

• Cada any es mes fàcil trobar l’eslògan de l’any i noves      

idees. 

 

• Resultats:  

Any 2005 primera mitja marató amb 163 bosses 

Any 2010 Primera Marató amb 379 bosses (403) 

Any 2011 Segona Marató amb 384 bosses (415) 

Any 2012 Tercera Marató amb 377 bosses (425) 

Any 2013 Quarta Marató amb 366 bosses  (385) 



 

CREACIO D’UNA EXTENSIÓ DEL BANC DE LLET A LÀTENCIÓ PRIMARIA 

 

 

AMB L’OBJECTIU D’APROPAR I FACILITAR L'ACCÉS A LES MARES QUE   

VOLGUIN SER DONANTS I AL MATEIX TEMPS FOMENTAR LA LACTANCIA   

MATERNA EN TOTA LA POBLACIÓ. 

 

SELECCIÓ, FORMACIO I EVALUACIO ANUAL DE 2 PROFESIONALS DEL 

CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA PER FER LA TASCA DE SELECCIO DE 

MARES DONANTS I FER DE PONT ENTRE LES MARES I ELS CENTRES  

DE RECEPCIO I MANIPULACIO DE LA LLET. 

 

ESTABLIR RELACIONS AMB TOTES LES ENTITATS RELACIONADES   

AMB LA LACTANCIA MATERNA I AMB ELS NADONS PROPERES A LES  

NOSTRES AREAS BÀSIQUES. 

 

 

 

 

 



ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 

1ª Visita de la mare possible donant (>18ª). 

Qüestionari de criteris d'exclusió. 

Signatura del consentiment. 

Analítica de sang  

Subministrament material: tirallet i pack envasos per recollir la llet. 

 

Instruccions per l'extracció i conservació de la llet en el domicili. 

Es pot guardar en el congelador fins un màxim de 20 dies. 

No trencar la cadena de fred. 

Servei de recollida dels pots a domicili. 

 

Processament i conservació 

Selecció de subpols ( 2 mínims ). 

Anàlisis microbiològic i de quantificació dels nutrients. 

Pasteurització. 

Conservació A -80ºC fins la seva distribució. 





BANC DE LLET 
 

OBJECTIU  

Garantir l’alimentació amb llet materna a tots els prema- 

turs o nounats que per prescripció mèdica ho precisin i per els que 

no sigui  

Possible l’alletament directa de la mare. 

 

POSIBLES RECEPTORS    

Nadons prematurs(<32s) o de baix pes(<1.500gr) sense reflexa de 

succió. 

Nadons amb cirurgia abdominal. 

Nadons amb enterocolitis necrotitzant. 

Nadons amb intolerància digestiva. 

 

DONANTS 

Totes les dones desprès del part que no estiguin incloses en alguna 

causa 

mèdica d'exclusió. 




