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L’EOI DE LLEIDA 
ÉS SOLIDÀRIA

CAMPANYA 
DE DONACIÓ 

DE SANG

TOTS PODEM SER 
GEGANTS! 

Fa més de 20 anys que formo part de la gran 
família dels donants de sang, col·laborant i pro-
movent la necessitat de salvar vides arreu de 
Catalunya. Des de l’associació que presideixo i 
també des de la Federació Catalana de Donants 
de Sang, intento fer arribar a les persones que 
tinc al costat els valors de solidaritat i civisme 
que també em transmeteren a mi, quan era jove.
Com a alumne de l’EOI, se’m va ocórrer la idea 
de demanar al professorat de l’escola si voldrien 
revisar i traduir a l’anglès i al castellà un petit 
conte que vaig escriure, anomenat «La Geganta 
de la Sang». Tracta d’una senyora que, amb la 
seva generositat, és capaç d’ajudar unes infer-
meres que arribaren al seu poble cercant nous 
donants de sang.
Em va fer molta il·lusió la gran predisposició que 
mostrà l’equip de professors de l’escola, perquè 
acceptaren la proposta sense pensar-s’ho ni un 
moment! A dia d’avui, La Geganta de la Sang, 
The blood donor giant i La giganta de la sangre ja 
són una realitat.

La Geganta de la Sang és una història real que 
pretén homenatjar l’Angeleta, una senyora de 88 
anys que forma part de l’Associació de Donants 
de Sang de l’Urgell i actualment n’és la vicepre-
sidenta. De l’edició en català n’hem repartit més 
de 25.000 exemplars en biblioteques, escoles i 
molts altres indrets del territori. Ara, amb la nova 
edició en anglès, i gràcies al magnífic treball i la im-
plicació incondicional del professorat de l’escola, 
superem de bon tros els 30.000 exemplars.
Cadascú, a la seva manera, pot implicar-se en 
una bona causa i ajudar a qui més ho necessita. 
A nosaltres, als donants de sang, només ens cal 
obrir els braços per regalar vida i esperança!

I tu? T’animes a donar sang?
donarsang.gencat.cat 

Albert Torra Cabello
Alumne de 4t curs d’anglès de l’EOI de Lleida

Vicepresident de la Federació Catalana 
de Donants de Sang

donantsdesang.cat

De l’1 al 5 de març l’EOI de Lleida va col·laborar 
en una campanya de recollida d’aliments que 
havien iniciat els nostres companys de l’Institut 
Josep Lladonosa. 
A l’escola sempre ens ha agradat col·laborar 
amb causes solidàries i aquesta vegada hem 
destinat la nostra ajuda a les ONG Lleida pels 
Refugiats i Elna Maternity Center. Els produc-
tes que aquestes entitats ens van demanar van 
ser oli de gira-sol, llaunes de tonyina, galetes, 
llet de continuació, farinetes i desodorant.
Volem donar-vos les gràcies per la vostra ge-
nerositat.

Un any més a l’EOI ens hem solidaritzat amb el 
Banc de Sang i Teixits. El dia 6 de maig de 18 a 
21 h tota la comunitat educativa de l’escola hem 
dedicat una estona del nostre temps a compartir 
la nostra sang amb qui més ho necessita. 
Gràcies a tots per fer-ho possible!
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