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El Banc de Sang i Teixits  té dè-
ficit de plasma que és la part lí-
quida de la sang. Dels 5 litres de
sang que tenim al cos, 3 són de
plasma. És un líquid lleugerament
groguenc «que conté els glòbuls
vermells, les plaquetes i els glòbuls
blancs». Conté sals minerals «i un
gran quantitat de proteïnes que ga-
renteixen el bon funcionament
de l’organisme com les immuno-
globulines, les defenses que ens
protegeixen de les infeccions, fac-
tors de coagulació que juntament
amb les plaquetes, permeten atu-
rar els sagnats i albúmina que
transporta les hormones i els fàr-
macs per l’organisme». El plasma
és el component sanguini més
deficitari a Catalunya. La seva de-
manda és elevada i es preveu que
la tendència a  l’alça augmenti. S'u-
tilitza per fer transfusions directes
o per elaborar un medicaments a
partir de les proteïnes que conté.
Aquests medicaments s’anome-
nen hemoderivats. Els afectats
d’hemofília o les persones que te-
nen mancances en el sistema de
defensa «en necessiten sempre
per fer vida normal». El plasma
també és clau per tractar persones
amb importants cremades (grans
cremats) i les que tenen càncer,
malalties del fetge o que han patit
un trasplantament.
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La part líquida 
és el component 
sanguini 
més deficitari 
a Catalunya

Enguany per primera vegada es
podrà donar plasma a la ciutat de
Berga. La ciutat esdevindrà la pri-
mera població de la Catalunya
Central on es farà, segons ha ex-
plicat a Regió7el responsable del
Banc de Sang i Teixits d’aquesta
àrea, Khaled Khatib. La donació
serà el dia 11 de desembre al Cen-
tre Cívic de Santa Eulàlia. El dia
abans es farà a Esparreguera al
Baix Llobregat Nord.

Els donants són quatre persones
triades d’antuvi entre les que do-
nen sang habitualment. Els res-
ponsables dels acaptes de sang a
la ciutat ja van contactar amb una
desena de possibles donants de
plasma la darrera vegada que es va
fer la marató de donació a Berga,
segons ha dit Khatib. D’aquestes
persones se n’avisaran quatre. 

El procés per donar plasma és
el mateix que per donar sang: s’ha
de respondre un qüestionari i una
entrevista mèdica. La donació s’a-
llarga entre 30 i 35 minuts.  El do-
nant es connecta  a un separador
cel·lular que separa  les diferents
cèl·lules sanguínies i recull el plas-
ma. Per poder separar el plasma de
la resta de components de la sang
el Banc de Sang han hagut de
comprar unes màquines espe-
cials que pesen 50 quilos. Aques-
tes es portaran expressament a
Berga per aquestes donacions.

Khaled Khatib ha explicat que
han triat Berga per fer donacions
de plasma perquè «aquí tenim
gent que és molt sensible a aques-
tes qüestions i que sabíem que es-
tarien  disposats a col·laborar amb
nosaltres».

La donació de plasma s’ano-
mena plasmafèresi. «És molt sem-
blant a una donació de sang nor-
mal» però permet obtenir més
quantitat de plasma «600 mil·lili-
tres  comparats amb els 250 de la
donació de sang total». El repre-
sentant del Banc de Sang i Teixits
de l’àrea central ha explicat que
una de les diferències és que «a
mesura que la sang surt de les
venes del donant, una màquina en
separa els diferents components,
reté el plasma i retorna al donant

els glòbuls vermells, les plaquetes
i els glòbuls blancs». 

Khaled Khatib ha exposat que
gràcies al fet que «el donant con-
serva els glòbuls vermells, la re-
cuperació es quasi immediata i pot
repetir la donació al cap de 15
dies». Si la persona ho vol podria
arribar  a donar-ne 12 vegades a
l’any. La donació de plasma es
pot alternar amb la de sang «sem-
pre que després d’aquesta es res-
pecti l’interval mínim de 2 mesos
i els màxims anuals».
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Berga acollirà les primeres donacions
de plasma a la Catalunya Central

El Banc de Sang i Teixits tria quatre berguedans per a l’acapte de l’11 de desembre al Centre Cívic

El Banc de Sang ha triat Berga per la bona resposta que hi tenen  les campanyes de donació de sang
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Per fer la donació de plasma 
a Berga, el Banc de Sang
traslladarà al Centre Cívic 
un separador cel·lular

Des d’ahir onze establiments
del carrer Major mostren als seus
paradors onze plafons fets per do-
nes víctimes de la violència de gè-
nere. Es podran veure durant tota
la setmana. És el fruit d’un taller or-
ganitzat per part de l’Associació de
Dones del Berguedà titulat «Un cos
lliure de violències. De l’experièn-
cia individual a la creació col·lec-
tiva», adreçat a dones que han

patit o pateixen violències mas-
clistes. Arran d’aquest treball han
activat  una adreça de correu elec-
trònic, ningusola@gmail.com, on
es poden  adreçar dones que «ne-
cessitin acompanyament i suport
perquè es troben en situacions
semblants a les que s'expliquen i
no saben què fer, ni a qui acudir»,
segons han explicat fonts de l’As-
sociació de Dones. El taller s’aca-
barà el mes que ve.
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Berga diu «no» a la violència
de gènere amb plafons fets per
dones que n’han estat víctimes

Autores dels plafons mirant-ne un acabat de posar en una botiga, ahir
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L’expert en protocol berguedà
Carles Cortina va presentar el seu
llibre sobre el cerimonial de la Patum
en un acte celebrat a la seu de
Pimec a Barcelona, dilluns. La
presentació va fer que s’omplís la
sala i es va cloure amb una emotiva
interpretació de les notes del ball de
l'àliga a càrrec del músic berguedà
Sergi Cuenca amb tothom dempeus,
moment que recull la foto.



Carles Cortina presenta
el seu llibre sobre el
cerimonial de la Patum
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Un grup d’estudiants de la
Universitat Autònoma de Barcelona
han visitat diferenst empreses
berguedanes que han estat
beneficiàries de les ajudes  del
programa europeu Leader dins del
periode 2007-20013. Els estudiants
han conegut de primera mà l’impacte
de les línies de desenvolupament
rural i l’evolució de les inversions
realitzades. A la foto, els joves a
l’empresa Texber SA.



Estudiants visiten
empreses que han
rebut ajudes Leader
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