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Més de 300 pacients imparables contra
la leucèmia surten al carrer
● Amb motiu de la Setmana contra la Leucèmia 2015 (21-28 de juny), més de 300 pacients i
expacients de leucèmia, limfoma, mieloma múltiple i altres malalties oncològiques de la sang,
juntament amb els seus familiars, s’han unit a la campanya de Imparables contra la Leucèmia de la
Fundació Josep Carreras per sensibilitzar la societat i demanar la seva col·laboració per continuar
investigant. Aquest ja serà el quart any consecutiu que desenvolupem aquesta jornada que, any
rere any, ha anat prenent major envergadura.
● El diumenge 21 de juny, els participants sortiran al carrer per llençar un missatge d’esperança en
la lluita contra aquestes malalties. L’acció es portarà a terme en 16 comunitats autònomes i 43
províncies espanyoles. Formant part dels més de 300 convocats, hi participaran 58 famílies amb
pacients nens o adolescents, ja que la leucèmia és el càncer infantil més freqüent. A més, 21
persones participaran en homenatge a aquells familiars que no van aconseguir superar la batalla
contra la malaltia.
● A Barcelona, el barri del Born acollirà un acte que aplegarà a més de 50 pacients i expacients de
leucèmia i altres malalties de la sang.
● L'objectiu és aconseguir que la societat hi col·labori enviant SMS solidaris amb la paraula
IMPARABLES al 28027 (cost: 1.2 €. Donatiu íntegre. Disponible per a Movistar, Orange, Vodafone i
Yoigo) per recaptar fons que aniran destinats a investigació científica a través de l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras. A la Fundació Josep Carreras perseguim un objectiu des de fa
27 anys: que la leucèmia i les altres malalties malignes de la sang siguin algun dia al 100% curables.
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Diumenge, 21 de juny (CATALUNYA)
BARCELONA
• Barcelona:
10.00h
11.30h
12.00h
13.00h

Benvinguda i esmorzar al Gremi de Pastissers (Plaça Pons i Clerch, 2).
Foto de grup a la Plaça Comercial (davant Mercat del Born).
Els pacients reparteixen per la zona els fulletons amb el seu testimoni.
Fi de l’acte al Gremi de Pastissers de Barcelona.

• Molins de Rei: l’equip realitzarà l’acció el dia 26 de juny a la Plaça del Mercat, de 10.00h a
12.00h.
• Mataró: l’equip realitzarà l’acció el 21 de juny al Passeig Marítim, en front del Club de
Natació, a les 11.00h.
TARRAGONA
• Tarragona: l’equip realitzarà l’acció dissabte 20 de juny a la Plaça de l’Ajuntament i a la
Rambla Vella a les 20.00h.
• Vilanova i la Geltrú: l’equip realitzarà l’acció dissabte 20 de juny a la Rambla, de 16.00h a
18.00h.
LLEIDA
L’equip realitzarà l’acció el 21 de juny a la Plaça Ricard Vinyes sobre les 11.00h.
GIRONA
Un pacient i els seus familiars realitzaran l’acció el 21 de juny a Tossa de Mar.

La resta de participants (pacients, expacients i familiars) sortiran al carrer el proper diumenge 21 de juny
al matí en les següents ciutats españoles:
A Coruña, Albacete, Alcázar de San Juan, Alcoi, Almería, Arzúa, Benidorm, Bilbao, Burgos, Cádiz, Córdoba,
Gata, Gijón, Granada, Guadalajara, Calatayud, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Laviana, León, Lugo,
Madrid, Málaga, Mallorca, Mataró, Mérida, Miranda de Ebro, Molins de Rei, Motril, Murcia, Noia, Ourense,
Oviedo, Palazuelos de Eresma, Palencia, Pamplona, Ponferrada, Pradoluengo, Ribadeo, Salamanca,
Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla,Tenerife, Toledo, Torre del Mar, Torrelavega,
Torrelodones, Tossa de Mar, Trujillo, Valdemoro, Valencia, Valladolid, Vigo, Vilanova i la Geltrú, Villafranca del
Bierzo y Zaragoza.

Contacte:
Departament de Comunicació Fundació Josep Carreras
Marta Fernández marta.fernandez@fcarreras.es
Laura Lorenzo laura.lorenzo@fcarreras.es
Telf: 93 414 55 66

