
BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

Vols col·laborar amb nosaltres 
i no sap com fer-ho?

Fes-te voluntari 
de la donació de sang!!!



BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

Disposes de temps lliure?

Ets una persona solidària i altruista?

Et consideres una persona participativa i comunicativa?

Si la teva resposta és “SI”  ...

Ets la persona indicada per unir-te 
a la nostra xarxa de VOLUNTARIAT!!!



BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

La teva ajuda és vital! 

La sang no es pot fabricar. Depèn de la solidaritat i l’altruisme de les persones que donen de forma voluntària. Amb 
una donació es poden salvar tres vides!

El 60,4% de les donacions va destinat a malalts de càncer i leucèmia, el 34,3% per operacions, el 2,9% a infants i el 
2,4% per obstetrícia.

Diàriament a les Illes Balears es necessiten com a mínim 200 donacions de sang, xifra que en moltes ocasions no 
s’arriba a aconseguir.

A més, només el 2% de la població de les Illes Balears és donant i ho fa amb poca freqüència.                                    
El 58% dona una vegada a l’any.

Saps per què?

Ajuda’ns a fer-ho realitat!!!

Però amb la teva col·laboració podem augmentar el nombre de 
donants i que ho facin de forma regular durant tot l’any. 
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Un objectiu comú 

★ Conscienciar a la població sobre la importància de la donació de sang.

★ Augmentar el nombre de donants de sang. 

★ Aconseguir que els donants actuals donin més vegades a l’any.

Què esperam aconseguir amb el voluntariat?



Com ens pots ajudar?
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Un objectiu comú 

★ Informant a les persones.

★ Repartint fulletons i cartells als diferents municipis de les Illes Balears.

★ Fent difusió a través de les xarxes socials.

★ Col·laborant a les campanyes de donació de sang i als esdeveniments (diades, homenatges, 

curses solidàries, etc).

I totes les idees que puguis aportar!
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Què ofereix el Banc de Sang?
★ Formació continua.

★ Suport i acompanyament.

★ Material promocional.

★ Bon equip i ambient de feina. 

★ Certificat de formació i d’hores dedicades al voluntariat.



T’agradaria ser voluntari i ajudar-nos a salvar vides?
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NO T’HO PENSIS MÉS… Posat en contacte amb nosaltres!

Dpt. de Planificació i Promoció
Tel. 971 76 44 33 
E-mail: coopera@fbstib.org 
www.donasang.org 

Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB)
C/ Rosselló i Cazador, 20 - C.P. 07004 Palma

mailto:mvanrell@fbstib.org
http://www.donasang.org/

