
Anem a l’Escola



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 …



Donar-nos a conèixer? Per què?

• Actualment, la xarxa de donació de sang d’arreu de Catalunya és ben
diferent a la d’anys passats.

• És important que expliquem i fem una petita presentació de què
representa l’Associació de Donants de Sang de cada territori.

• Els voluntàris/es que les integrem, de municipis d’arreu de Catalunya,
som les persones que incidim en la part altruista del procés de
donació; fent d’enllaç entre el Banc de Sang i Teixits (empresa pública
de la Generalitat de Catalunya) i les institucions (Ajuntaments,
Consells Comarcals, Diputacions, entitats diverses…).

• Cal que la ciutadania sàpiga on som, on tenim la nostra seu social, i
pugui participar amb nosaltres (cadascú de la millor manera que
pugui).



Transmetre el 
nostre missatge.
Per què a l’escola?

Les Associacions de Donants de Sang, 
amb l’empara i el suport de la 
Federació Catalana de Donants de 
Sang, tenim com a principal missió el 
foment i la promoció de la donació de 
sang.

El fet que la donació respongui a 
principis de voluntariat i altruisme 
social ens legitima com a les entitats 
més idònies per transmetre aquests 
objectius i valors, a tots els centres 
educatius... entre altres institucions.



Quins coneixements ens calen per poder fer 
pedagogia de la donació de sang i de 
l’associacionisme que representem?

• Només necessitem tres ingredients:
Ganes, temps i experiència

La majoria de nosaltres no som metges ni infermeres, però tenim un potencial únic: 
la nostra experiència com a voluntaris i representants de les Associacions de Donants de Sang.

Allà on no pot arribar el BST (Banc de Sang i Teixits) a través del seu programa APS
(Aprenentatge i Servei), nosaltres podem aportar-hi la visió i l’enfoc altruista de la 

donació, viscut en primera persona, fomentat a través de la nostra entitat; integrat als 
municipis que pertanyem a través de la participació, les iniciatives i les activitats que –com 

a entitats amb vocació de servei a la comunitat- anem desgranant per tot el territori.



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.

* El voluntariat, amb l’únic bon fi de contagiar el civisme i el   
deure ciutadà de salvar vides, també és un bon motiu que 

ens convida a transmetre els nostres objectius.



Al web de la Federació trobareu algunes 
experiències de Xerrades a les Escoles:

“Projecte Anem a l’Escola”

www.donantsdesang.cat

*** La gran meta de l’Educació no és el coneixement, sinó l’acció ***  (H. Spencer)

*** La clau de l’Educació no és ensenyar, és despertar ***  (E. Renan)

Fem-ho possible doncs, de la millor manera que sabem:

Despertant-los la mateixa il·lusió amb la que
nosaltres vivim la donació de sang, dia a dia.  


