
 
 

Jornada de donació de sang a l’Aran - 28 de març de 2022 

 

El passat dilluns 28 de març de 2022 a la Vall d’Aran va tenir lloc una de les tres 

jornades de donació de sang que fem cada any. 

Volem aprofitar les imatges que hem fet d’aquesta jornada per explicar com 

tractem nosaltres les nostres campanyes i, si us sembla bé, que algú pugui 

aprofitar les nostres idees esperant que també ens arribin les d’altres companys 

de les associacions.  

Enguany hem estrenat unes banderoles de terra, que vam aprofitar per posar al 

carrer en el darrer acte més popular que s’ha fet a la Vall, la cursa de la dona, 

el passat diumenge. Els organitzadors ens van permetre posar un petit 

recordatori en paper a cada bossa dels participants i així, quan recollien el dorsal 

els oferien una bosseta amb productes i el nostre anunci. Això va fer que els 350 

participants tinguessin a mà quin dia es feia la donació i el web o telèfon per 

reservar hora. Aquesta és la mostra: 

 

            

 

Habitualment rebem la col·laboració del Conselh Generau d’Aran i dels 

ajuntaments de la Vall. L’Ajuntament de Vielha ens deixa utilitzar la pista del Palai 

d’Espòrts durant tot el dia.  



 
 

     

 

  

 

 



 
 

 

En aquesta jornada hem participat en la campanya dels bombers que ens 

proposa el Banc de Sang i Teixtis. Els nostres “pompièrs” també hi participen amb 

la fotografia del cartell i l’any passat amb un vídeo. La promotora del Banc de 

Sang ens ha portat un camió de bombers i els nens s’hi han fet fotos. 

 

  

I, com s’apropa la Pasqua, ja ho hem començat a celebrar: Hem fet una panera 

plena d’ous de xocolata perquè els donants i acompanyants més golafres en 

poguessin agafar. Els nens també han pogut pintar algun ou de paper.  

  

 

 



 
 

I per acabar, finalitzada la donació, fem arribar les gràcies als donants i als 

oferiments amb un cartell a les xarxes socials:  

 

Ens faria molta il·lusió que us pugui servir alguna de les idees que heu vist i 

esperem que feu arribar les vostres. 


