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[Editorial]

10 anys plens d’il·lusió! 10 anys
promovent el civisme i la generositat!

Amb la col·laboració de:

Aquestes paraules van adreçades a les moltes persones que 
dediquen part del seu temps a ajudar als altres.

La generositat d’un gest que surt del cor és el motor que hauria de 
fer vibrar la societat actual, però malauradament no és sempre així.

Qui dia a dia col·labora amb entitats, institucions, plataformes, gent 
anònima i implicada socialment, segurament s’ha adonat de que 
vivim en una època que -més que mai- necessita humanitzar-se i 
fer-nos sentir més estimats i mimats; fent palès que som part im-
prescindible d’aquest engranatge.

I a la inversa, també hem de fer partícips a totes les persones que, 
per uns o altres motius, encara no han estat capaces d’invertir el 
seu temps vital en millorar un xic el món.

De la mateixa manera que en una campanya de donació de sang, 
quan observem que algú ens diu que s’ha oblidat d’anar a donar... 
o bé que té l’agenda molt plena... sempre hi ha mil excuses per 
deixar de banda les nostres obligacions cíviques i morals, fent minvar 
una societat potencialment millor i més solidària.

Educar-nos i educar als altres és una de les millors maneres d’as-
similar els valors de la generositat i el compromís de l’altruisme, 
però perquè això esdevingui una realitat hem d’intentar aportar-hi 
la passió i l’entrega que duem totes i tots al nostre interior. Ningú 
se’n salva!

En edicions anteriors d’aquesta revista hem comentat que “donar 
sang” és un privilegi. Avui sabem que podem donar sang, perquè 
tenim bona salut, però demà... qui sap? I si som nosaltres qui ne-
cessitarem algun component sanguini per poder viure?

Som uns privilegiats, per moltíssims motius, però sobretot per un 
de molt fàcil d’observar. Estem rodejats de bona gent, amb infinitat 
d’anhels i moltes ganes d’ajudar i sentir-se útils -també socialment 
parlant-. Només cal que obrim les portes a l’associacionisme, al vo-
luntariat, a la participació i a la col·laboració, perquè un bon nombre 
de persones pugui sentir que la seva aportació és única i especial.

Fem-ho possible i donem quelcom més del que pensem que re-
brem! Ajudant és com mostrem als altres el vertader sentit de la 
vida: compartir.

T’animes a compartir la teva sang? 

Pensa que donant-la, compartint-la, regales una part del que ets... 
un bri d’esperança! 
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Divina Drudis

Va néixer a Lleida, el 27 d’agost de 
1950, i des de sempre es va interes-
sar pel món de l’art, dedicant-se a 
l’ensenyament de les arts plàstiques. 
A partir de l’any 2000 i fins ara, ha 
impartit classes de dibuix i pintura en 
diverses Associacions Culturals i al seu 
propi taller.

En el seu treball artístic utilitza diverses 
tècniques com: dibuix, pintura, collage, 
gravat i tècniques mixtes. Generalment 
s’expressa   a través de l’abstracció 
geomètrica.

Ha participat en multitud d’exposicions 
individuals i col·lectives i a dia d’avui és 
la presidenta del Cercle de Belles Arts 
de Lleida i consellera d’Art i Patrimoni 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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[Salutacions]

Salutació del Molt Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya per a 

la  revista [Donem sang]

Em faran mal. No m’agrada que em punxin. No tinc temps. Ja hi ha 
prou gent que en dona. Aquestes són només algunes de les excuses 

més freqüents que es diuen per no donar sang.

Catalunya necessita cada dia un miler de bosses de sang. L’any 2018 hi 
va haver més de 260.000 donacions de sang, plasma i plaquetes, amb 
187.000 donants de sang, repartits gairebé exactament igual entre dones 
i homes. I tenim reserves de sang per a una setmana, aproximadament.

La fredor d’aquestes dades es contraposa amb la calidesa, la generositat 
i l’entusiasme dels amics i les amigues de les Associacions de Donants de 
Sang de les comarques de Lleida, els editors de la revista anual [Donem 
sang], que enguany arriba a la seva desena edició.

La felicitació i el reconeixement estan més que justificats, i han de ser 
per partida doble. Per la gran tasca desenvolupada per les persones que 
integren les diverses associacions i per la celebració d’una dècada de 
la revista, una publicació que és un magnífic exemple d’altruisme, de 
compromís i de bondat.

La donació de sang és un acte senzill, però duu una immensa càrrega 
de sentiments i d’experiències. És un acte que hauria de ser molt més 
quotidià del que és ara, un acte amb molta més participació i amb la 
implicació de moltes més persones.

I perquè així sigui, Catalunya compta, entre altres, amb les Associacions 
de Donants de Sang de les comarques de Lleida, una mostra de la forta-
lesa del nostre teixit associatiu i de la riquesa i dinamisme de la societat 
catalana.

Ens convé, i molt, que el vostre exemple sigui un estímul en tots els àm-
bits de la societat. Donar sang és un dels actes que expressen més bé la 
nostra solidaritat, tant de manera individual com col·lectiva, tant com a 
persones i com a país.

Us encoratjo, doncs, a que continueu amb la gran tasca de foment i di-
vulgació que feu mitjançant, entre molts altres canals, la revista [Donem 
sang]. Seran moltes les persones que, tot i que ara no ho saben, un dia 
us ho agrairan.

Quim Torra i Pla 
President de la Generalitat 
de Catalunya
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Enguany en fa deu que va veure la llum el primer número de 
[Donem sang], la revista de l’Associació de Donants de Sang 

de les comarques de Lleida. Una fita realment important, d’una 
publicació amb vocació d’informar, fomentar i divulgar sobre la 
necessitat de sang i de productes sanguinis i la imprescindible 
contribució dels donants voluntaris al sistema sanitari.

Durant tots aquests anys, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya 
ha realitzat una labor insubstituïble en el foment d’una conscièn-
cia social compromesa, partint d’un model de captació de sang 
basat en el compromís dels ciutadans, les entitats i institucions. 
Fins al punt que la tasca pedagògica i educativa a favor de les 
donacions ha penetrat en molts àmbits i segments de la població.

Però la falta de sang continua sent un problema endèmic i sostin-
gut en el temps de qualsevol societat i que incideix directament 
en tots els camps de la sanitat. Per això és important continuar 
avançant en el difícil camí de la donació de sang i de plasma a 
les regions sanitàries de Lleida, Alt Pirineu i Aran. Cal inculcar 
la cultura de la regularitat i la continuïtat en les donacions i cal, 
també, més compromís i esforç per part de tothom i del conjunt 
d’entitats, empreses i institucions.

Davant l’escassedat de productes sanguinis, la col·laboració i par-
ticipació en les campanyes de donació de sang promogudes per 
les Associacions de Donants de Sang de les comarques de Lleida, 
pel Banc de Sang i Teixits i la Federació Catalana de Donants 
de Sang, és de vital importància. És per això que voldria agrair 
la feina i la il·lusió de les persones que hi ha darrere d’aquest 
projecte social i demanar a ciutadans, entitats i institucions el 
seu renovat suport i col·laboració.

Joan Talarn i Gilabert
President de la Diputació de Lleida

[Salutacions]
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Seguim conreant vida, 
gràcies als donants de sang!

Albert Torra Cabello
Vicepresident de la Federació 
Catalana de Donants de Sang

[Salutacions]

Els anys passen volant, més 
encara si dediquem una part 

del nostre temps a col·laborar i 
agermanar-nos amb persones, 
institucions i entitats que fomenten 
l’altruisme i la generositat, a través 
d’un gest tan personal i inalienable 
com és donar sang. 

Des d’aquestes línies m’agradaria 
agrair, a més de l’acte de bonhomia 
dels donants, la tasca comprome-
sa i professional que realitzen els 
equips mèdics del Banc de Sang i 
Teixits, fent-nos sentir bé, acollits i 

segurs, des de l’inici fins al final del 
procés d’extracció. 

Agrair també l’esforç de totes les 
Associacions de Donants de Sang 
que promouen la donació de sang 
en la mesura que els és possible, 
acollides pel paraigua de la Fe-
deració Catalana de Donants de 
Sang, involucrant-se i potenciant 
activitats diverses arreu del territori, 
tot fomentant l’educació en valors 
i civisme, creant una vertadera 
cultura de la donació.

Donar sang és un gest d’humani-
tat. Això tots ho tenim força clar.

El que potser se’ns oblida, sovint 
sense voler, és que hem de fer-ho 
de manera constant.

Avui dia, totes i tots tenim molt 
assumit que els iphone’s i els an-
droid’s ens acompanyen allà on 
anem, tant sigui de dia com de nit. 
És pràcticament un deure dur-los a 
sobre i anar-los examinant, periò-
dicament, per rebre o enviar infor-
mació (de més o menys interès). 

En canvi, per què considerem que 
salvar vides no és tant interessant? 
Com és que habitualment no ho 
tenim massa present? Per què no 
som capaços de transmetre’n reite-
radament la necessitat als nostres 

familiars i amics? Potser és per una 
manca de costum, per una qüestió 
d’educació... qui sap.

Mai és tard per intentar crear 
consciència social i fer un xic de 
pedagogia, formar a persones que 
-un cop assabentades i ben infor-
mades- estaran tan implicades com 
nosaltres per divulgar i difondre la 
necessitat de donar sang en els 
seus col·lectius.

Ajudeu-nos a seguir conreant il-
lusió. Feu més gran la nostra xarxa 
i, en qualsevol moment del dia, 
penseu en la molta gent -entorn 
a mil persones al dia (només a 
Catalunya)- que necessitaran una 
mica d’aquest suquet vermellós 
que podeu fer sortir del braç, si 
voluntàriament el regaleu.

Aquests 10 anys de Revista [Donem 
Sang] ens han servit per recollir 
moltes anècdotes, històries, activi-
tats, infinites experiències... sempre 
al voltant d’un únic propòsit: millo-
rar la salut d’algú que ho necessita 
més que nosaltres.

Gràcies per fer-nos costat! Seguim!
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[Notícies]

El passat mes de juny, l’Ajuntament de 
Tornabous (Urgell) homenatjà a totes i 
tots els donants de sang del municipi 
amb una placa en reconeixement a la 
tasca solidària que duen a terme, amb 
el seu gest de generositat i altruisme.

Fou una tarda plena d’activitats, en la 
qual l’alcalde del consistori, Sr. David 
Vilaró Gordillo, acompanyat del regi-
dor d’Ensenyament, Salut, Cultura, 
Esports i Turisme, Sr.  Víctor Franco 
Castellà, ens mostrà l’Ajuntament i el 
Centre d’Interpretació President Com-
panys (Tarròs).

L’ajuntament de Tornabous (Urgell) homenatja als 
Donants de Sang amb una placa

Posteriorment, a petició del mateix 
alcalde, la delegada de l’Associació 
de Donants de Sang de l’Urgell al mu-
nicipi, Sra. Teresina Solà, la vicepresi-
denta de l’Associació, Sra.  Angeleta 
Orpella, i el president de l’Associació, 
Sr. Albert Torra, s’encarregaren simbò-
licament de posar la placa, ubicada al 
Consultori Mèdic de la població.

En acabar, tots els membres de l’Asso-
ciació de Donants de Sang de l’Urgell 
celebraren el sopar de germanor de 
final de semestre, per donar la ben-
vinguda a l’estiu.

Des d’aquestes línies volem donar les 
gràcies a l’Ajuntament de Tornabous, 
per donar-nos visibilitat i promoure la 
donació de sang entre els conciuta-
dans.

Segueix-nos a

@FCDSang

Sóc donant 
de sang
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[Notícies]

#14J - Dia mundial del Donant de Sang

Sang segura per a tothom

Com cada any, el Dia Mundial del 
Donant de Sang s’ha celebrat a tot 
el món el 14 de juny.

A Catalunya, la Federació Catala
na de Donants de Sang ha estat 
l’encarregada d’organitzar l’acte de 
reconeixement i homenatge als do-
nants de sang d’arreu del país.

Enguany, a diferència d’altres edi-
cions, hem volgut fer un pas més en 
favor del foment i la distinció a les 
persones que salven vides amb el 
senzill gest de donar sang, formalit-
zant i institucionalitzant aquest es-
deveniment tot celebrant-lo al Palau 
de la Generalitat de Catalunya, amb 
la presència del M. Hble. president de 
la Generalitat de Catalunya, Sr. Quim 
Torra i Pla.

Xavier Solà, reconegut periodista i 
locutor de ràdio, ha estat l’encarregat 
de presentar l’acte.

A més del M. Hble. president de la 
Generalitat, també feren parlaments 
la Sra. Laura Pelay i Bargalló, 
secretària general del Departament 
de Salut, el Sr. Enric Argelagués, 

director general del Banc de Sang i 
Teixits, el Sr. Josep Quitet, president 
de Creu Roja Catalunya, la Sra. Fran
cina Alsina, presidenta de la Taula 
del Tercer Sector, i el Sr. Marc Ibars, 
president de la Federació Catalana de 
Donants de Sang, entre altres autori-
tats que assistiren a la celebració.

Les persones i entitats homenatjades 
d’enguany han estat: Benjamí Aira, 
Joan Carles Bargalló, Mari Boqué, 
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[Notícies]

Juan José Carmona, Josefina Esteve, 
Sergio Galindo, Miquel Huertas, Mi-
quel Jofre i Carme Puigcorbé, Joan 
Noguera, Adolfo Monllao, Josep Pa-
gès, Agnès Vendrell, Josep Ramon 
Za pico, Francesc Andreu (Màgic An-
dreu), “Les dones del dimecres”, “Es-
coles Fonlladosa”, “Taula del Tercer 
Sector”, “Llibreria Gigamesh”, “Legi-
on 501 - Starwars”, “Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya”, Pere Puig 
(receptor de sang) i Atenea Carter (re-
ceptora de sang).

Per cloure l’acte, després de la inter-
venció del M. Hble. Sr. Quim Torra, la 
cantant Atenea Carter ens oferí a 
cappella dues cançons del seu reper-
tori. Tot seguit, donant per acabada la 
trobada de germanor i el reconeixe-
ment als donants i receptors, brindà-
rem plegats al Pati dels Tarongers.

Aquest reconeixement serveix per do
nar les gràcies als donants vo
luntaris no remunerats per un regal 
que permet salvar vides, així com per 
conscienciar de la necessitat 
de fer donacions regulars per 
tenir accés oportú i assequible a la 
sang i a productes sanguinis segurs i 
de qualitat, com una part integral de 
la cobertura sanitària universal i com-
ponent fonamental dels sistemes de 
salut eficaços.

Les transfusions de sang i els seus 
productes salven milions de vi
des a l’any. La sang i els productes 
sanguinis són elements essencials per 
al tractament apropiat de les dones 
amb hemorràgies associades a l’em-
baràs i al part; els nens que pateixen 
anèmia greu a causa del paludisme i 
la malnutrició; els pacients amb tras-
torns hematològics i de moll d’os, 
trastorns hereditaris d’hemoglobina i 
immunodeficiència; les víctimes d’un 
traumatisme, emergències, desastres i 
accidents, així com els pacients que se 

sotmeten a intervencions mèdiques i 
quirúrgiques avançades.

Tot i que el subministrament de sang i 
productes sanguinis és una necessitat 
universal, hi ha diferències marcades 
pel que fa al nivell d’accés a sang i 
productes sanguinis segurs entre els 
diferents països i dins dels mateixos. 
En molts països els serveis de sang 
segueixen tenint problemes per oferir 
sang i productes sanguinis suficients i 
garantir-ne la qualitat i seguretat.
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[Notícies]

El passat 24 de novembre celebràrem 
la 2a Escola de Formació de la 
Federació Catalana de Donants 
de Sang, a la Universitat de Vic.

El Campus Miramarges fou el centre 
neuràlgic d’aquesta nova edició, que 
congregà més d’un centenar de de-
legades i delegats d’Associacions de 
Donants de Sang vingudes de més de 
60 municipis d’arreu de Catalunya, les 
quals participaren en 3 tallers teòrico-
pràctics:

Plasma. Què ens cal saber? 
Som conscients de la necessitat 
d’aquest component? Quin paper hi 
juguem els delegats i delegades de 
les Associacions de Donants de Sang? 
amb el Dr. Jordi Vila, metge del BST 
Girona.

Anem a l’Escola. Primers passos 
per acostar-se i iniciar el contacte 
amb qualsevol institució educativa. 
Enguany parlàrem de les “Gotes Vi-
atgeres”, amb la Dra. Tony Casti
llo (autora del projecte i doctora en 
Humanitats UdL), la Sra. Josefina 
Esteve  (mestra i secretària de l’ADS 
Urgell) i el Sr. Albert Torra (especia-
lista en Control de Gestió UdL i vice-
president de la FCDS).

Com ens Organitzem? Interacció i 
creació de sinergies entre l’Associació 
de Donants i la Federació. Amb la Sra. 

Gota a gota... compartim la vida!
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[Notícies]

Joana Nieto (assistent de direcció i 
responsable de Comunicació FCDS) i 
la Sra. Dolors Vendrell (secretària 
de la FCDS).

La cloenda de l’escola comptà amb 
l’assistència de l’exconsellera de Salut 
i directora del Centre d’Estudis Sanita-
ris i Socials UVIC-UCC, M. Hble. Sra. 
Marina Geli, que desgranà infor-
mació d’actualitat relacionada amb 
la donació de sang i la salut, encorat-
jant-nos també a seguir amb la tasca 
cívica i pedagògica que transmetem, 
dia a dia, totes i tots els donants de 
sang.

Posteriorment, un cop recollides les 
valoracions finals i realitzada l’entrega 
de Diplomes, ens reunírem al restau-
rant Zèfir tot celebrant un dinar de 
germanor.

Per acabar la diada, l’Ajuntament de 
Vic posà al nostre servei 3 guies pro-
fessionals, que ens oferiren una ex-
haustiva i agradable visita guiada pel 
centre històric de la ciutat i per la Ca-
tedral de Sant Pere.

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang volem donar les 
gràcies a la Sra. Roser Silva, de l’ofi-
cina de Gestió Cultural - UHUB (UVic), 
a la Sra. Montse Simon, directora 
UHUB-Servei a la Comunitat Universi-
tària (UVic), als membres de l’Asso

L’entusiasme és la mare de 
l’esforç, sense ell mai es pot 
aconseguir res gran.
R. W. Emerson

la seva predisposició i entrega incon-
dicional.

D’igual manera, volem reconèixer ben 
sincerament l’esforç i la dedicació dels 
responsables dels tallers, en especial 
a la Dra. Toñy Castillo i al Dr. Jor
di Vila, que accediren de bon grat a 
compartir coneixements i experiències 
amb nosaltres.

Fotografies: Guiu Tubella

ciació de Donants de Sang d’O
sona i a l’Ajuntament de Vic, per 
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[Notícies]

Pilarín Bayés i Josep Vallverdú presentaren 
el nou conte de la Federació, “Un pardalet 
ferit”, a la Biblioteca Pública de Lleida, amb una 
acollida sense precedents

La sala d’actes de la  Biblioteca 
Pública de Lleida acollí l’esperada 
presentació del Conte “Un Par-
dalet Ferit”, promogut i impul-
sat per la Federació Catalana 
de Donants de Sang.

Durant la tarda del 16 d’octu-
bre visquérem un moment únic 
i especial, de la mà de la gran il-
lustradora i caricaturista Pilarín 
Bayés i del consagrat i re conegut 
escriptor Josep Vall verdú, els 
respectius autors, que explicaren 
en què s’havien inspirat a l’hora 
de dur a terme aquesta didàctica i 
meravellosa obra.

En paraules del vicepresident de la 
Federació, Albert Torra, aquest 
tipus de material és una molt 
bona eina per poder implicar als 
més petits en els valors de la soli-
daritat, l’altruisme, la generositat i 
el civisme, fent que mares, pares i 
familiars en prenguin nota i també 
puguin sumar-se al gest solidari de 
salvar vides.

Degut a la multitud de gent con-
gregada, s’habilità una llarga fila 
perquè tothom pogués tenir un 
Conte amb la signatura i dibuixos 
personalitzats dels autors.

En acabar l’acte, el president de la 
Federació, Marc Ibars, agraí la 
inestimable col·laboració d’amb-
dues personalitats i feu palesa la 
necessitat d’establir vincles in-
tergeneracionals per difondre la 12



[Notícies]

necessitat de donar sang, com 
també la conveniència d’adquirir 
hàbits saludables -com és el cas 
de la donació- i prendre’ls com un 
deure cívic: una de les nostres mi-
llors aportacions a la societat.

Entre el públic assistent, comptà-
rem amb l’escalf d’una delega-
ció de donants de sang de Xile; 
Mirta Elena Medina, Metgessa, 
Juan Carlos Arroyo, Enginyer de 
Gestió, Rosario Sepúlveda, Admi-
nistrativa, i Marcelo Andrés Vega, 
Flebotomista; acompanyats per la 
responsable de Relacions Institu-
cionals del Banc de Sang i Teixits, 
Oti Ragull, que vingueren a visi-
tar-nos per tal d’aprendre de les 
nostres experiències, conèixer la 
tecnologia i la innovació del Banc 
de Sang, i captar així noves formes 
d’incidir en la població.

Des de la Federació Catalana 
de Donants de Sang volem 
agrair infinitament la implicació 
mostrada en el projecte a la Pilarín 
Bayés i a en Josep Vallverdú.

A l’ensems, reconeixem la gran 
tasca divulgativa i l’immens su-
port logístic que la Biblioteca 
Pública de Lleida ens ofereix, a 
través de les moltes activitats que 
hi realitzem al llarg de l’any, desta-
cant-ne sobretot l’exemplar equip 
humà que hi treballa i ens orien-
ta en moltíssimes ocasions, amb 
l’Antònia Capdevila (directora) al 
capdavant.

Com diu el Conte: “els personat-
ges d’aquesta història són reals, 
de carn i ossos, molt bones per-
sones; qualsevol dia en coneixereu 
de semblants”!

Voleu formarne part? Do
neu sang... i compartiu la 
Vida! 13
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a l’agulla en alguns temes docu-
mentals i organitzatius endegats.

*  Per la nostra part, hi assistí el 
Sr. Albert Torra Cabello, president 
de l’Associació de Donants de 
Sang de l’Urgell, i secretari de CO-
CEMFE Lleida.

Esperem que enguany, amb l’ob-
jectiu de sumar esforços i sinergi-
es entre entitats afins, obtindrem 
més visibilitat i més  repercussió 
social!

Reunió fundacional
El passat 22 de novembre al local 
social d’AFANOC Lleida, es reuni-
ren diverses entitats sense ànim 
de lucre per tal de procedir a la 
signatura dels  Estatuts Fundacio-
nals  de  COCEMFE Lleida (Confe-
de ració Espanyola de Persones 
amb Discapacitat Física i  Orgànica).

A l’acte hi assistiren el Sr.  Jordi 
Moncusí, responsable de l’Asso-
ciació per al Parkinson de les Ter-
res de Lleida, el Sr. Ramon Maurí, 
secretari del Centre de Rehabi-
litació de la Veu de Lleida (CRV 
Laringectomitzats), la Sra.  Maite 
Montañés, presidenta d’AFANOC, 
i el Sr.  Albert Torra, president de 
l’Associació de Donants de Sang 
de l’Urgell.

Gràcies a la creació d’aquesta 
nova entitat s’uneixen esforços  i 
s’eixampla la xarxa solidària de vo-
luntariat de les organitzacions que 
s’han sumat al projecte, possibili-
tant també la incorporació d’altres 
associacions en un futur proper.

En el redactat fundacional, s’ha 
establert la següent Junta Direc-
tiva:

-Presidenta, Sra. Maite 
 Montañés
-Vicepresident, Sr. Ramon 
Maurí
-Secretari, Sr. Albert Torra
-Tresorer, Sr. Jordi Moncusí

Des de la  Federació Catalana de 
Donants de Sang  volem felicitar 
i encoratjar a les  entitats funda-
dores, perquè puguin dur a bon 
port aquesta iniciativa i assoleixin 
conjuntament nous reptes  i força 
objectius comuns.

Reunió de treball
El passat 10 de maig la Junta 
Directiva de  COCEMFE Lleida 
dugué a terme la seva primera 
reunió de treball.

Un cop la presidenta, Sra.  Maite 
Montañés (AFANOC), exposà la si-
tuació actual de l’entitat, diversos 
membres varen proposar activitats 
i projectes de futur, s’establiren al-
gunes iniciatives relacionades amb 
el  Dia Mundial de la Discapaci-
tat (03/12/19), i també es posà fil 
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L’escola Pinyana 
d’Alfarràs s’implicà 
en la difusió i la 
pràctica del programa 
“Anem a l’escola”
El passat novembre, a l’Escola Pi-
nyana d’Alfarràs, presentàrem el 
projecte “Anem a l’Escola” als 
cursos de 3r i 4t de primària.

Els i les alumnes gaudiren desco-
brint la importància de donar 
sang, com també realitzant-nos 
infinitat de qüestions relacionades 
amb tot allò que estaven apre-
nent.

El vicepresident de la Federació 
Catalana de Donants de Sang, Sr. 
Albert Torra, explicà quins són 
els objectius de la nostra organit-
zació i la funció de les Associa-
cions de Donants de Sang, tot in-
centivant l’esperit cívic, voluntari i 
altruista entre els infants.

Anem a l’Escola

Des de la @FCDSang volem do-
nar les gràcies al professorat de 
l’Escola Pinyana, en especial a la 
directora, Sra. Carme Prades, 
per la seva implicació en causes 
solidàries com la nostra.

Seguim sembrant... 

per continuar 

 Salvant Vides!
@FCDSang
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Anem a l’escola: 
MariaMercè 
Marçal!
El passat gener, gràcies al progra-
ma “Anem a l’Escola” de la Fe-
deració Catalana de Donants de 
Sang, els delegats i delegades de 
l’Associació de Donants de Sang 
de l’Urgell van visitar l’Escola Ma-
ria-Mercè Marçal (Tàrrega).

Més de 100 alumnes, de 5è i 6è 
de primària, pogueren compartir 
inquietuds i experiències amb di-
versos membres de l’Associació 
ur  ge llenca, tot interessant-se per 
força aspectes relacionats amb el 
voluntariat i l’altruisme, com tam-
bé per la importància de compar-
tir i assolir hàbits i comportaments 
cívics.

Passàrem una jornada ben entre-
tinguda i pedagògica, gràcies a la 
predisposició del professorat i la 
direcció del centre, molt compro-
mesos amb la nostra causa.

Des d’aquestes línies volem  agrair 
l’acollida i el comportament impe-
cable de l’alumnat, que -en un 
futur ben proper- serà el fruit 
d’a  questa llavor que, de mica en 
mica, anem cultivant entre tot@s.

@FCDSang
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Anem a l’escola 
Liceu Castro 
de la Peña de 
Barcelona (Guinardó)
Durant el passat mes d’abril, di-
versos membres de l’Associació de 
Donants de Sang de Barcelona - 
Sant Pau, acompanyats també per 
alguns companys de l’Associació 
de Donants de Sang de l’Urgell, 
descobriren el món de la donació 
de sang als alumnes de 5è i 6è 
curs de l’Escola Liceu Castro de la 
Peña (Barcelona).

Gràcies a l’AMPA del centre, que 
fou qui es posà en contacte amb 
la Federació Catalana de Donants 
de Sang, ha estat possible que el 
nostre programa “Anem a l’Esco-
la” segueixi sembrant civisme i so-
lidaritat arreu de Catalunya.

Un cop fetes les presentacions i la 
salutació als alumnes, el vicepresi-
dent de la Federació Catalana de 
Donants de Sang, Sr. Albert Tor
ra, desgranà l’activitat que realit-
zen les Associacions de Donants 
de Sang i projectà dos petits ví-
deos (amb el conte de la Geganta 

ria de l’Associació de Donants de 
Sang de Barcelona - Sant Pau, diri-
gí unes paraules d’agraïment a to-
tes i tots els alumnes, invitant-los 
a assistir a la propera jornada del 
“Red Day” (una diada de dona-
ció de sang en família, que se ce-
lebra al Banc de Sang de l’Hospital 
St. Pau; C/ Sant Quintí, 77 - 79).

Volem donar les gràcies a la di-
recció del centre, per l’amable i 
calorosa acollida, com també a 
l’AMPA, per iniciar aquesta bo-
nica relació i involucrar l’alumnat 
en aquest projecte de voluntariat i 
generositat. Fins la propera!

@FCDSang

de la Sang i el conte del Pardalet 
Ferit).

També ens acompanyà la Sra. 
Angeleta Orpella, vicepresi-
denta de l’Associació de Donants 
de Sang de l’Urgell, protagonista 
del conte “La Geganta de la 
Sang”, que de seguida es gua-
nyà l’estimació i el respecte de 
l’alumnat.

Per acabar, la Sra. Roser No
gués, vocal de la Federació Cata-
lana de Donants de Sang i secretà-
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Anem a l’escola 
Santa Creu 
d’Anglesola!

El passat febrer, delegats i delega-
des de l’Associació de Donants de 
Sang de l’Urgell visitaren l’Escola 
Santa Creu, d’Anglesola.

En el marc del programa “Anem 
a l’Escola”, els i les alumnes de 6è 
curs de primària foren partícips de 
les tasques i les activitats que rea-
litzen els membres de l’Associació 
al llarg de l’any.

També explicàrem els Contes de la 
Federació, tot fent més entenedo-
ra la figura del “donant”, a través 
de diversos exemples i infinitat de 
qüestions que l’alumnat anava 
plantejant.

Des de la Federació Catalana 
de Donants de Sang donem 
les gràcies a l’equip docent del 
centre, per la seva implicació en 
la nostra causa, i aprofitem l’èxit 
d’aquesta convocatòria per enco-

ratjar a altres Associacions de Do-
nants de Sang d’arreu del territori 
a sumar-se a la iniciativa.

Entre tot@s #sumemperlasang

@FCDSang

Reconeixement al Sr. Josep Tomàs
tació i l’homenatge, als més de 20 
anys com a secretari d’aquesta 
entitat, al Sr. Josep Tomàs Bort.

President de l’Associació de Do-
nants de Sang del Montsià, el seu 
grup sanguini és O+ i fa més de 
35 anys que dona sang ininter-
rompudament.

La seva dilatada entrega a l’enti-
tat que representa, com també a 
aquesta noble causa, l’honoren i el 
fan valedor –com a únic membre 
en actiu de l’antiga Germandat de 
Donants de Tortosa i comarques–
del respecte i l’estimació de tota la 
família de donants de sang i dels 
més de 900 delegats i delegades 
d’Associacions de Donants de Sang 
d’arreu de Catalunya.

Gràcies al seu esforç i la seva te-
nacitat, han pogut fer-se realitat, 
per exemple, la constitució de les 
Associacions de Donants de Sang 
com la del Baix Ebre i del Montsià. 

Serveixin aquestes paraules per 
reconèixer l’efemèride i el valor 
de tants anys de servei al nostre 
projecte comú.

Amb tot l’afecte,

Associació de Donants de Sang 
del Baix Ebre

Federació Catalana de Donants 
de Sang

Des de la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang, volem fer extensiva la felici-18
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El president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra; el presi-
dent del Parlament de Catalunya, 
Roger Torrent; l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau; l’alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, Núria 
Marín; i la vicepresidenta de la 
Diputació de Barcelona, Meritxell 
Budó, inauguraren el 6è Congrés 
del Tercer Sector Social a l’auditori 
del Disseny Hub Barcelona.

Davant les màximes autoritats, 
la presidenta de la Taula del Ter-
cer Sector reivindicà el sector so-
cial com a aliat imprescindible i 
estratègic a l’hora de coproduir i 
codesenvolupar polítiques socials 
urbanes. “No les fan només les 
institucions. Les fem també des 
del Tercer Sector, els moviments 
socials i des d’una ciutadania acti-
va, apoderada i organitzada”.

Francina Alsina insistí en la impor-
tància de portar a terme aquestes 
polítiques del benestar conjun-
tament amb les Administracions 
locals. “Hi ha polítiques pròpies 
de l’Estat del Benestar que no es 

VI congrés del Tercer Sector

poden entendre si no és des de la 
proximitat. El món local i les en-
titats socials són dos dels actors 
amb més capacitat d’oferir soluci-
ons innovadores a les necessitats 
socials. Aquesta capacitat d’estar 
a primera línia, d’estar a la ‘trinxe-
ra’, és el nostre valor afegit perquè 
podem arribar amb més facilitat a 
les persones vulnerables. Per això, 
cal un municipalisme fort” remar-
cà la presidenta de la Taula.

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang, enguany hem 
participat activament a la Mostra 
d’Entitats, amb la instal·lació d’un 
estand promocional.

Hem comptat amb l’assistència i 
col·laboració de delegades i de-
legats de les Associacions de Do-
nants de Sang de Barcelona - St. 
Pau, del Baix Ebre, del Barcelonès 
Nord, del Baix Llobregat i de l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Alguns delegats que s’hi acosta-
ren foren l’Oriol Estapé, el Manolo 
Nogales, l’Antoni García Herranz, 
la Pilar Xifré, el Manuel José i el 

Joan Noguera; acompanyats per 
la Dolors Vendrell, secretària de la 
FCDSang.

De la Junta Directiva de la Federa-
ció, hi assistiren en Paco Bertomeu 
-vocal-, i en Marc Ibars, president 
de la FCDSang, que aprofità l’es-
deveniment per conversar diste-
sament amb el president de la 
Generalitat de Catalunya i el pre-
sident del Parlament.

També s’habilità una unitat mò-
bil al mateix recinte del Congrés, 
que assolí 25 donacions (i 2 ofe-
riments).
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El passat abril estrenàrem nou 
local a Agramunt (l’Espai Cívic), 
en motiu de la Marató de Do
nants de Sang.

Des de les 10h fins a les 22h, el 
degoteig de voluntariat fou cons-
tant! En total, s’assolí una partici-
pació de 220 persones (34 oferi-
ments).

Marató de donants de sang a Agramunt!

-Sardanes amb la Colla Sardanista 
Estol-Espígol i l’Agrupació Sarda-
nista Barretina.

-Cobla Vents de Riella.

-Amics del CAU d’Agramunt.

-Bombers voluntaris d’Agramunt.

-Grup d’Havaneres Marinada.

-Grup Diables l´Espetec i Batuca-
da.

Fou una jornada plena de volun-
tariat i generositat, que de ben se-
gur servirà per augmentar la gran 
família de les donants de sang!  
Des d’aquestes línies volem donar 
les gràcies a totes les entitats i ins-
titucions que han col·laborat en 
aquesta nova edició.

Entre tot@s #salvemvides

Durant tot el dia, es programaren 
infinitat d’activitats:

-Taller de pintura i dibuix de l’As-
sociació de Donants de Sang de 
l’Urgell i de l’Associació de dones 
de l’Esbarjo -amb la Geganta de la 
Sang i les Gotes Viatjares.

-Grup Escènic Agramuntí (les 
infermeres i els metges “no ofi-
cials”).
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El passat febrer, la Seu Vella de Llei-
da acollí la sisena edició de la fes-
ta Posa’t la Gorra pels infants i 
adolescents amb càncer. Organit-
zada per l’Associació de Fami
liars i Amics de Nens Onco
lògics de Catalunya (Afanoc), 
la festa fou una gran jornada de 
solidaritat, diversió i emocions.

Gairebé 6.000 persones  gaudiren 
d’un matí ple d’espectacles i ta-
llers, com el de pintacares, el 
d’es cacs gegants i el de dibuix. 
Els Castellers de Lleida també van 
col·laborar en la diada i van oferir 
una gran actuació al públic.

Enguany, el tema central de la fes-
ta era la música i el lema escollit 
“La música dels Xuclis ens dona 

color!”

Els assistents van poder gaudir de 
la música dels Embatukats de 
Seròs, la Coral Infantil Sha
lom, el Club Banyetes, Aqua
fonia, Shaqua Famílies en 
Moviment i Gil Ratataplam.

Personatges com el Marraquet 
Bomber, Plusi, Mickey, Donald, 
Owly i els Xuclis Família van ani-
mar en tot moment les diferents 
actuacions fins arribar a la lectura 
del Manifest d’Afanoc.

Posteriorment, la cantant lleidata-
na Lorena Gómez, va actuar da-
vant dels centenars de persones 
que omplien el Baluard de la Rei-
na, una de les esplanades posteri-
ors de l’edifici de la Seu.

Al marge de la part lúdica, diver-
sos joves que han tingut càncer fe-
ren públic el seu testimoni i dema-
naren més educació a les escoles 
sobre com tractar els companys 
que pateixen aquesta malaltia, 

alhora que constataren la insufi-
cient difusió per part dels mitjans 
de comunicació. Per la seva part, 
la presidenta d’Afanoc, Sra. Mai
te Montañés, recordà que cada 
any es detecten uns 20 casos de 
càncer infantil, per la qual cosa 
sol·licita recursos per ajudar les 
famílies, que s’han de desplaçar 
a Barcelona mentre dura el trac-
tament.

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang estem molt orgu-
llosos d’haver participat en l’edició 
d’enguany, perquè foren milers les 
persones que s’acostaren al nostre 

Participem al “Posa’t la gorra” de Lleida!
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estand, no només a pintar els di-
buixos de la Geganta de la Sang 
o de les Gotes Viatgeres, sinó a 
transmetre’ns i explicar-nos expe-
riències pròpies (també de famili-
ars propers) en les quals intervenia 
la donació de sang en el procés de 
curació d’aquesta malaltia.

Gràcies a les delegades de l’As-

sociació de Donants de Sang de 
l’Urgell, omplírem la Seu Vella de 
globus vermells de la Federació, 
en senyal d’agermanament amb 
AFANOC Lleida; entitat amb qui 
col·laborem, gràcies a la crea-
ció –fa uns mesos– de COCEMFE 
 Lleida.

La geganta de la sang a Lleida Televisió

A dins del convent de Torà (Segar-
ra) s’hi guarden el Brut i la Bruta, 
dos dels protagonistes del carnes-
toltes més popular de la comarca, 
una festa que enguany ha arribat 
a la 30a edició i que se celebrà els 
dies 22 i 23 de febrer, amb activi-
tats per a tots els públics.

Com cada any, la Festa de la Llor-
dera  representà dues temàtiques 
diferents, que es pogueren veure 
en la tradicional decoració de bal-
cons i en la nit de disfresses.

Enguany, des de  Lleida Televisió, 
convidaren a la vicepresidenta de 

l’Associació de Donants de Sang 
de l’Urgell, Sra. Angeleta Orpella 
i Gra, i al vicepresident de la Fe-
deració Catalana de Donants de 

Sang, Sr. Albert Torra Cabello, en 
una jornada dedicada a la imatge-
ria popular i a les tradicions de les 
nostres terres, perquè expliquessin 
el projecte de “La Geganta de la 
Sang”.

Fou una gran celebració, per la 
qual passaren més de 4.000 per-
sones durant el cap de setmana, 
tot gaudint de cultura, solidaritat 
i tradicions... en una festa que es 
duu a terme des de l’any 1750.

Entre tot@s #donemsang

Foren centenars i centenars de 
persones les que, durant tot el 
matí, s’acostaren a la Geganta 
Angeleta per intentar fer-s’hi una 
fotografia (a poder ser al costat de 
la vicepresidenta de l’ADS Urgell, 
Sra. Angeleta Orpella Gra, la 
vertadera Geganta de la Sang).

En aquesta ocasió, gràcies a una 
delegada de l’ADS Urgell, la Sra. 
Maria Dolors Balasch, de La 
Fu liola, la Geganta de la Sang du-
gué una gorra “gegant” elabora-
da expressament pel Posa’t la 
Gorra.

Aquesta fou una jornada que mos-
tra els valors més humans de la so-
cietat, plena de generositat i ga-
nes d’ajudar als altres. Fent xarxa i 
fent visibles els objectius d’entitats 
diverses, sovint amb objectius més 
comuns dels que imaginem, és 
com creixem plegats i cerquem un 
futur millor... sobretot per aquells 
qui més ho necessiten.
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El passat 12 de juliol, a les 20h, el 
Jardí de la Muralla d’Anglesola fou 
protagonista de la presentació del 
Monument als Donants de 
Sang del municipi urgellenc.

En una plaça totalment renova-
da que se situa al bell mig de la 
població, l’alcaldessa Sra. Carme 
Miró Solé s’encarregà de donar 
la benvinguda a totes i tots els as-
sistents, explicant-los les millores 
que l’Ajuntament ha dut a terme 
en aquesta zona del municipi. 
Posteriorment, agraí als membres 
de l’Associació de Donants 
de Sang de l’Urgell la inicia-
tiva d’haver sol·licitat al Consistori 
Local la realització d’aquest reco-
neixement -a totes les donants de 
sang d’Anglesola-.

El vicepresident de la Federació 
Catalana de Donants de Sang i 
president de l’Associació de Do-
nants de Sang de l’Urgell, Sr. Al
bert Torra Cabello, exposà els 
motius pels quals és tan important 
que es reconegui l’esforç i la gene-
rositat que mostren totes i tots els 
donants de sang, salvant vides de 
manera constant. També feu un 
petit incís en la necessitat d’anar 
a donar sang, també durant l’es-
tiu, quan les reserves del Banc de 
Sang i Teixits disminueixen entre 
un 25% - 30%.

Després de donar les gràcies a 
totes les delegades de l’Associa-
ció de l’Urgell que han impulsat 
monuments de donants als seus 
municipis, el president de l’Asso-
ciació els atorgà un collage acrílic 
original a cadascuna, realitzat per 
la presidenta del Cercle de Belles 

Monument als Donants de Sang d’Anglesola 

Arts de Lleida, Sra. Divina Dru
dis Solé, la qual també ha rea-
litzat el quadre-portada de la Re-
vista [Donem Sang] d’enguany.

La vicepresidenta de l’Associació 
de Donants de Sang de l’Urgell, 
Sra. Angeleta Orpella Gra, de 
la mà de la Sra. Esperança Cas
tellà Valls (delegada d’Angleso-
la), dedicà unes boniques i emo-
cionades paraules a les més de 
200 persones que es congregaren 
a la plaça, tot demanant-los que 
segueixin essent solidàries i impli-
cades com fins ara, en totes les fa-
cetes que els il·lusionin i motivin. 
També donà les gràcies a la Sra. 
Mercè Rocabert Oller, vetera-
na delegada de l’Associació, pels 
molts anys que compartiren juntes 
promovent la donació de sang a 
Anglesola.

Per acabar, comptàrem amb l’as-
sistència del Sr. Postu, l’adminis-
trador dels comptes de Postureig 
Lleida, que sota l’anonimat que li 
proporcionen el seu barret, l’an-
tifaç d’Spiderman i les caracterís-
tiques ulleres grogues, és capaç 

d’aconseguir visibilitat i recursos 
per a moltíssimes entitats socials 
de les comarques de Lleida.

Finalitzàrem la inauguració a la 
plaça de la Pau, amb un sopar de 
germanor que congregà més de 
250 persones, anglesolines i vin-
gudes d’arreu de la comarca ur-
gellenca.

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang volem donar 
les gràcies a les moltes persones 
que han fet possible aquest Mo-
nument, com també al 1r Tinent 
d’alcalde, regidor d’obres, urba-
nisme i serveis d’Anglesola, Sr. 
Enric Valls Casteràs, per haver 
ideat i dut a terme aquesta obra; 
el “Banc de Sang” d’Anglesola.
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[Notícies]

El vicepresident de la Federació 
Catalana de Donants de Sang i di-
rector de la Revista [Donem Sang], 
Albert Torra, feu entrega del qua-
dre “El Riu de la Vida”, realitzat 
per l’artista Rafa Borlänsa, a la 
directora de la Biblioteca Pública 
de Lleida, Antònia Capdevila.

Seguint la tradició, des de fa 9 
anys, la portada de la Revista [Do-
nem Sang] ha estat il·lustrada 
per un reconegut pintor de les 
terres lleidatanes.

Enguany, contents de fer-vos-en 
arribar un nou exemplar, us con-
videm a visitar el fons d’art que 
hem habilitat a la Biblioteca Pú-
blica de Lleida, i a seguir donant 
sang (o bé donar-ne per primera 

Presentem el quadre “El Riu de la Vida”,
portada de la 9a revista [Donem sang] 

vegada)... per ajudar a millorar la 
salut de moltes persones, que us 
necessiten.

Altres artistes que han cedit les se-
ves obres:

• Ramon Manzañido Fustegueres 
(2010)

• Xavier Carulla Caballé (2011)
• Rosa Siré Cabré (2012)
• Josep Minguell Cardenyes 

(2013)
• Benjamí Tous (2014)
• Gabriel Pérez Bolaño (2015)
• Mercè Humedas Parés (2016)
• Joan Carles Pérez Sullà (2017)
• Rafa Borlänsa (2018)
• Divina Drudis (2019)
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Jo           en dono!

Itzíar Castro
Actriu i Cantant

“Gràcies a la donació de sang, al meu 

pare li van salvar la vida. Donar sang 

és un ajut directe i necessari, jo sóc do-

nant”.

Aida Folch
Actriu

“Vull animar-vos a que doneu sang, perquè allò 

insignificant per nosaltres, les persones que po-

dem donar-ne, pot ajudar a molta altra gent! 

Anima’t i acosta’t a qualsevol unitat mòbil!”

Pastora Soler
Cantant

“M’agradaria animar a tots aquells joves que en-

cara no han donat sang. Sabeu que amb una sola 

donació podeu ajudar a tres persones? -Anima’t! 

Dona Sang!”

“Me gustaría animar a todos aquellos jóvenes que aún no han dona-
do sangre. ¿Sabéis que con una sola donación podéis ayudar a tres 
personas? -¡Anímate! ¡Dona Sangre!”
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[Jo en dono]

Yolanda Ramos
Actriu

“Les meves paraules només poden ser 

d’agraïment vers els donants de sang. Vos-

altres dueu a terme això tan significatiu 

que és “ésser humans”. Amb vosaltres això 

s’aconsegueix. Els éssers humans ens con-

vertim en germans, ajudant a l’altre, a qui 

necessita quelcom nostre... com és la sang. 

Moltes gràcies i felicitats pel 10è Aniversari 

de la Revista [Donem Sang]!”

Pere Arquillué
Actor

“Actualment a Catalunya fan falta unes 1.000 bosses 

de sang diàries. Tots aquells que necessiten una trans-

fusió t’agrairan tota la vida aquest senzill gest, d’obrir 

el braç, i d’ajudar-los a millorar la seva salut. No t’ho 

rumiïs!”

“Mis palabras solo pueden ser de agradecimiento hacia los donantes de sangre. Vosotros lleváis a cabo eso tan sig-
nificativo que es “ser hermanos”. Con vosotros se consigue eso. Los seres humanos nos convertimos en hermanos, 
ayudando al otro, al que necesita algo nuestro… como es la sangre. ¡Muchas gracias y felicidades por el 10º Aniver-
sario de la Revista [Donem Sang]!”

Quico Sallés
Periodista

Diuen que s’han de fer tres coses a la vida, oi? Escriu-

re un llibre, plantar un arbre i tenir un fill.

Però jo n’afegiria una quarta: donar sang, donar vida, 

donar el millor que podem regalar a tothom!

És un bé escàs, però és un bé que tenim tots. Si el 

 repartim, aquest gest ens farà sentir bé! Com quan, 

per exemple, pugem al cotxe i a la ràdio sona la nos-

tra música preferida -durant un viatge ben llarg-. 

Per tant, dona sang, et sentiràs bé! 27



Descarrega’t l’aplicació 

[Donem sang]

Diponible per android i iphone

Descarrega’t la 
revista en PDF

Centre Cívic Pardinyes
Sant Pere Claver, 5
Tel. 973 24 79 19
25005 Lleida
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[Associacions]

387 donacions a la 
Marató de Donants de 
Sang de Lleida

El passat setembre, es va dur a ter-
me la Marató de Donació de Sang 
de Lleida.

Els resultats definitius foren 387 
donacions de sang total, 16 de 
plasma i 48 oferiments (de per-
sones que per un o altre motiu 
aquell dia no pogueren donar-ne).

Personatges coneguts, infinitat 
d’activitats, alegria... i molta il-

Associació de Donants del Segrià

lusió... foren l’essència d’aquesta 
nova edició!

Des de la Federació Catalana de 
Donants de Sang volem felicitar 
a totes les institucions i entitats 
de Lleida, al Banc de Sang i Tei-
xits, i a l’Associació de Donants 
del Segrià, pels resultats obtinguts 
i l’esforç esmerçat en aquesta di-

ada; com també a l’Ajuntament 
del municipi, pel bon tracte i la 
logística prestada, en cada nova 
extracció.

* A dia d’avui encara tenim les 
reserves de sang força baixes. Us 
convidem a tot@s a difondre el 
nostre missatge: 

–Veniu a Donar Sang!
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[Associacions]

Associació de Donants de l’Urgell

L’Associació de Donants de Sang 
de l’Urgell rebé un reconeixement 
especial en la VII edició dels premis 
Pompeu Fabra

El passat 23 d’octubre tingué lloc la VII edició del lliu-
rament dels premis Pompeu Fabra, presidida per la 
consellera de Cultura, Laura Borràs, i acompanyada 
de la directora general de Política Lingüística,  Ester 
Franquesa.

El lliurament dels premis es dugué a terme al Teatre 
Nacional de Catalunya, amb la participació de bona 

part de les 242 entitats inscrites al Cens d’entitats de 
foment de la llengua catalana.

Amb motiu de l’Any Fabra, el Jurat decidí atorgar per 
unanimitat un reconeixement especial a les entitats 
del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, 
i entre les quals hi figura l’Associació de Donants de 
Sang de l’Urgell.

Enguany, els premiats han estat:

• En la categoria de projecció i difusió de la llengua 
catalana, l’Associació d’Editors en Llengua Cata-
lana.

• En la categoria trajectòria professional, científica 
o cívica, els professors Mila Segarra i Neira i Jordi 
Mir i Parache.

• En la categoria socioeconòmica, König.

• En la categoria de comunicació i noves tecnolo-
gies, l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català.

• En la categoria incorporació a la comunitat lingüís-
tica catalana, el presentador i cantant Halldór Már.

• En la categoria de voluntariat lingüístic, el volunta-
ri Ramon Rom Sagristà.
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[Associacions]

Peluixos solidaris, per commemorar 
el dia mundial del donant de sang

Durant la celebració del  Dia Mundial del Do
nant de Sang a les comarques lleidatanes, vàrem 
repartir peluixos solidaris en diverses campanyes 
d’extracció.

Aquesta iniciativa sorgeix d’un grup de delegades i 
delegats de les Associacions de Donants de Sang de 
les comarques de Lleida, que amb la intenció de mi-
mar i atendre als donants de sang -durant l’acte de 
donar sang- exemplifiquen el seu gest a través de la 
delicadesa i la tendresa dels ossets.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, any 
rere any arribem a més donants potencials; per tal de 
garantir uns nivells acceptables de reserves de sang 
i promoure el civisme i el voluntariat social entre els 
més joves; tot agraint també l’esforç continuat i in-
condicional que realitzen els donants de sang habi-
tuals.

A tot@s ell@s, moltes gràcies per formar part de la 
nostra família!

Entre tot@s #GifVida

Amb els premis Pompeu Fabra, instituïts l’any 2008, 
la Direcció General de Política Lingüística  reconeix i 
premia les persones, entitats, empreses o organitza-
cions que contribueixin en la  projecció social de la 
llengua catalana i, fent públic aquest reconeixement, 
fomenta l’acció de la societat civil en l’impuls del ca-
talà en els sectors de regulació privada.

Els premis porten el nom de Pompeu Fabra  (1868-
1948), gramàtic i lexicògraf que va dedicar la seva 
vida a l’estudi del català i a la difusió de la correcció 
de la llengua, ja que la seva figura i el seu treball han 
estat essencials per fixar el català contemporani.

Fabra fou, a més d’un científic brillant, un escriptor 
conscient de la dimensió social dels usos lingüístics i 
de la necessitat de disposar d’una llengua codificada i 
apta per als diversos estils i funcions, d’un instrument 
vàlid per a la recuperació cívica i cultural, després de 
segles de decadència.

Per tant, en la figura de Pompeu Fabra s’associen fac-
tors de tradició i de modernitat, de coneixement i de 
divulgació, de sistematització i de foment de l’ús, tots 

relacionats amb la llengua catalana, que s’escauen 
amb allò que aquests premis volen reconèixer i dis-
tingir.

Des de la Federació Catalana de Donants de Sang vo-
lem felicitar a tots els membres de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Urgell, per la seva tasca de pro-
moció i difusió de la necessitat de donar sang, i pel 
foment i l’impuls de valors cívics i participatius entre 
la ciutadania.
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Per què és important que les Associacions de 
Donants de Sang “Anem a l’Escola”?

• Hem de donar-nos a conèixer 
• Hem de transmetre el nostre missatge

• Hem de fer pedagogia
• Hem de sembrar …

Amb les moltes experiències viscudes, la 
nostra dedicació constant als donants, els 
molts sentiments de gratitud i generositat 

que rebem … en conèixer a un nou donant …

... és ineludible que transmetem el nostre 
compromís social als més petits.

Tots i totes som vàlids per sembrar,
sobretot si ho fem pensant en allò que
ens motiva a col·laborar ...

Ens cal provar-ho i viure-ho una vegada, o dues ... 
veure com altres companyes i companys de la 
nostra Associació o d’altres Associacions veïnes 
s’adrecen als infants d’algun centre proper ... 

i anar descobrint junts les moltes oportunitats que 
se’ns brinden; adreçant-nos als més petits.

Tots i totes som vàlids per sembrar,
sobretot si ho fem pensant en allò que
ens motiva a col·laborar ...

Ens cal provar-ho i viure-ho una vegada, o dues ... 
veure com altres companyes i companys de la 
nostra Associació o d’altres Associacions veïnes 
s’adrecen als infants d’algun centre proper ... 

i anar descobrint junts les moltes oportunitats que 
se’ns brinden; adreçant-nos als més petits.


