
           

 

 

n Nota de premsa n 
 

 
Sant Jordi comença amb una campanya 
de donació de sang a les biblioteques 

 
• “Tu ets la sang que em dóna vida” és l’eslògan d’aquest 

any per la campanya de donació a les biblioteques. 
 

• Els dies 21 i 22 d’abril es podrà donar sang a una 
biblioteca de cada districte de la ciutat. 
 

• Les principals editorials s’afegeixen a aquesta campanya 
organitzada pel Banc de Sang a iniciativa de  l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 

• Els donants rebran un llibre i una rosa com a 
reconeixement al seu altruisme.  
 

Biblioteques, editorials i escriptors donaran inici a la Diada de Sant 

Jordi els propers 21 i  22 d’abril amb una campanya extraordinària de 

donació. El Banc de Sang instal·larà punts de donació a deu 

biblioteques de la ciutat, una per cada districte. 

 

Com a reconeixement pel seu altruisme, els donants rebran un llibre i 

una rosa de paper elaborada per la Fundació Gaspar de Portolà. 

Aquesta entitat es dedica a la integració social i laboral de les  persones 

amb discapacitat intel·lectual. Els llibres són un obsequi de les editorials 

Plataforma Editorial, Roca Editorial, Ara Llibres, Penguin Random 

House, Grupo Editorial, RBA, Ediciones B, Sandra Bruna-Agencia 

Literaria. 

 

Escriptors com Assumpta Montellà, Genís Sinca, Cari Ariño, Jordi 

Cantavella, Isabel del Río, Joan Besalduch o Teresa Roig, entre d’altres, 

participaran a la campanya signant llibres i/o donant sang.  



           

 

 

 

 

 

A Barcelona es podrà fer la donació en una 

biblioteca de cada districte. L’eslògan de la 

campanya d’aquest any és “Tu ets la sang 

que em dóna vida”. Es difondrà a les xarxes 

socials amb l’etiqueta #SantJordiBCN15 

 

La campanya s’inaugurarà dimarts 21 a 

les 11 del matí a la biblioteca Francesca 

Bonnemaison de Ciutat Vella. Hi seran els 

escriptors Cari Ariño, autora de “El batec del 

temps” i Jordi Cantavella autor de “El 

brigadista”.  

 

En totes les biblioteques hi participaran escriptors i lectors que 

animaran la donació. Dimarts a la tarda, a la biblioteca Francesc Candel 

de Sants, l’escriptor Genís Sinca dinamitzarà la campanya en el marc 

del Montjuïc Poètic. A més s’hi afegiran a l’acte els representants de la 

Fundació Francesc Candel. A la biblioteca Mercè Rodoreda d’Horta, 

l’escriptora Assumpta Montellà signarà el seu últim llibre. Dimecres, a 

la biblioteca Jaume Fuster, a Gràcia, l’autora Teresa Roig i l’escriptor 

Josep Callejón signaran llibres pels donants.   

 

La cloenda de la campanya serà a la biblioteca de Nou Barris 

dimecres 22 d’abril a partir de les 17. Hi participaran “Leonor i Núria 

Solà, germanes i protagonistes del llibre “Dones de  Nou Barris”, Joan 

Besalduch, que presentarà el llibre “El saxo del guerrer” i Isabel del 

Rio, que també signarà llibres. 

 
 



           

 

 

 
 
Biblioteques i horaris de donació 
 

Dimarts 21 d’abril 

Barcelona 

• Francesca Bonnemaison a Ciutat Vella, de 10 a 14h i de 16.30 a 19.30h. 

• Sant Antoni-Joan Oliver a l’Eixample, de 16:30 a 19:30h. 

• Les Corts-Miquel Llongueras a Les Corts, de 10 a 14h. 

• Francesc Candel a Sants - Montjuïc, de 16:30 a 19:30h. 

• Poble Nou-Manuel Arranz a Sant Martí, de 16:30 a 19:30h. 

• Guinardó-Mercè Rodoreda a Horta-Guinardó, de 16:30 a 19:30h. 

 

Dimecres 22 d’abril 

Barcelona 

• Jaume Fuster a Gràcia, de 10 a 14h i de 16.30 a 19.30h. 

• Sant Gervasi-Joan Maragall a Sarrià - Sant Gervasi, de 16.30 a 19.30h. 

• Nou Barris a Nou Barris, de 16.30 a 19.30h. 

• Ignasi Iglésias - Can Fabra a Sant Andreu, de 10 a 14h i de 16.30 a 19.30h. 

Tot i que no és imprescindible, es pot reservar hora a través d’aquest 

web www.donarsang.gencat.cat 
 

Recordem que pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i 

compleixi les següents condicions bàsiques: ser major d’edat, pesar 50 

quilos o més i en cas de ser dona, no estar embarassada. 
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