
Què busquem?
Volem fer del dia de la donació 
de sang una festa on tothom està 
convidat, una gala de tots. Volem 
conertir-lo en  un dia especial per els 
alumnes, professors i persones de 
l’Escola Massana i del seu entorn. I 
a  la vegada allunyar-lo de l’estètica 
gelada i hospitalària que molts cops no 
sentim propera i ens pot causar fins i tot 
por i rebuig.
A través d’una estètica que recorda a la 
Gala dels Òscar busquem aconseguir 
el major nombre de donants possibles, 
i un cop donguin sang premiar-los amb 
un obsequi. Un Òscar, que informa i 
recorda que “amb una vegada no n’hi 
ha prou”.



La campanya està formada per diferents elements que aniran apareixent 
durant la setmana.

Primera part de la campanya

Està formada per un seguit d’eslògans (1) que volen crear una intriga 
i fer reflexionar a l’espectador, i anar-los preparant per el gran dia. 
Una invitació personal (2) que publicita i et convida a una gran 
festa, la donació de sang; d’aquesta manera el receptor se sent part de 
l’esdeveniment. Un sobre pel professor (3) que conté les invitacions per 
a ell i pels seus alumnes, perquè tots estiguin informats i es creï un debat a 
l’aula sobre la donació de sang.

(1) Eslògans, del 7 al 14 de febrer

Apareixeran  repartits per l’escola Massana i 
voltants. Pensats per crear intriga als lectors i 
anunciar el dia de la donació,  a la vegada que 
informen de l’esdeveniment i desperten l’interès 
a l’espectador.  Volem cridar l’atenció a través 
d’eslògans curts i contundents acompanyats de 
frases que complementen el seu significat

Et toca. (Ens toca). 
14 de febrer. (Ens veiem). 
El temps d’un cafè. (És un moment). 
Això va amb tu. ( No tanques els ulls). 
Desvirga’t. (Amb la solidaritat). 
De 1000 només 20. (Augmenta la xifra). 
450ml = 3vides (Salvavides). 
Avui per tu, demà per mi. (Fes-ho). 
Tu, tu, tothom! (Tots la necessitem).

Fotomontatge dels eslògans.



Els nou eslògans. 
Tamany 14,7 cm x 7 cm.



(2) Invitacions, 13 i 14 de febrer

El dia 13 es repartiran les invitacions de la gala per l’escola i voltants de 
la Massana. El dia 14 es donaran en mà a les entrades del carrer Hospital, 
del Carme, i a la porta principal de l’escola. 
Amb aquesta invitació volem convidar i informar de la data i lloc de 
la donació de sang. I fer palès que la donació de sang és un acte ràpid i 
senzill, són nomès quatre passos. 
A la part frontal de la invitació hi ha l’eslògan “Vine! A la gran Gala 
Roja” que segueix l’estètica dels eslògans (1) col·locats durant la 
setmana, i funciona com eslògan final. 
Posseir l’invitació et fa indirectament partícip d’aquest acte.

(3) Sobre pel professor, 13 de febrer

El dia 13 a primera hora del matí cada professor trobarà a la seva guixeta 
un sobre amb les invitacions per a ell i per cadascun dels seus alumnes. 
D’aquesta manera també animem al professorat a donar sang, i fem 
que els professors parlin amb els alumnes de la donació de sang que es 
realitzarà a l’escola. 

Part frontal i revers de l’invitació.  
Tamany 14,7 cm x 7 cm.

A la dreta de la pàgina, part frontal i revers del sobre amb invitacions.  
Tamany 17,8 cm x 12 cm.



Segona part de la campanya

Està formada per la decoració de les entrades de la Massana (carrer Hospital, carrer del Carme i 
l’entrada principal) amb globus i una catifa vermella (4) pert tal de cridar l’atencio i donar un aire 
festiu. Els cartells (5) de les entrades principals, que informen i expliquen l’acte. I l’ Òscar (6) 
que és el premi per haver donat sang, un recortdatori per a que tornis a donar sang i un contador de 
participants.

(4) Globus i catifa, 14 de febrer

Una catifa roja marcarà el camí des de 
les entrades del carrer Hospital, carrer del 
Carme i l’entrada principal de l’escola 
fins a la sala d’Actes. Aquesta servirà per 
conduir als donants al lloc de l’extracció i 
a la vegada és la representació d’un camí 
festiu, que et condueix alegrement a la 
donació de sang.
Els globus vermells tenen una finalitat 
decorativa i serveixen per cridar l’atenció 
a la vegada que són  
sinònim de festa.

Entrada Carrer Hospital amb globus i catifa.

A l’esquerra mapa del recorregut de la catifa.



(5) Cartell, 14 de febrer

A cadascuna de les entrades a més a més trobarem un 
cartell informatiu on s’explica el que esta passant, i 
també l’informació del lloc i hora de la donació. 
Aquest cartell està encapçalat per la elògan “Entra!” 
per tal de cridar l’atenció i per reforçar la idea de 
que tothom pot participar. Conté un breu resum de 
l’informació que trobem a les invitacions,  
per si de cas algú no la té.

Entrada principal de l’Escola Massana amb globus i catifa.

Cartell de l’entrada principal.



(6) Els Òscar

Finalment als donants se’ls hi entregarà una postal amb la imatge d’un 
Òscar, que té dibuixat el sistema sanguini. Al darrera de la postal hi ha un 
text explicatiu que informa al donant que amb una vegada no n’hi ha prou i a 
més li agraeix la seva aportació. L’Òscar és un premi simbòlic d’agraïment i 
a la vegada un recordatori  
per a que tornis a donar sang.

Les postals són també un contador. Estaran col·locades en una paret, cada 
donant agafarà el seu Òscar, deixant un buit que es convertirà en contador,  
quan menys Òscar més donants.

La sang és un recurs bàsic que 
s’utilitza cada dia i que té una 
vida limitada. Per tal  de poder 
donar resposta a les necessitats 
sanitàries de tot Catalunya, cal 
disposar de sang suficient 
i segura en estoc. Les necessitats 
de sang són constants. Per tant, 
les nostres donacions també.
Aquí és on jugues un paper important. 
Si ets home pots donar sang fins a 
quatre cops l’any (4H) i si ets dona en 
pots donar tres cops l’any (3D). 
Respectant sempre un interval 
mínim de dos mesos entre donacio i 
donació de sang.

Banc de Sang

Gràcies! Ara ja pots 
ser un 4H o una 3D

Òscar frontal i revers. 

A la dreta de la pàgina,  
montatge dels Òscar com a contadors de donants.
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