IMPARABLES
contra la leucèmia
Setmana contra la Leucèmia 2017

SETMANA CONTRA LA
LEUCÈMIA
A través d'aquest dossier volem compartir amb tu un projecte molt especial que
duem a terme des del 2011 en el marc de la Setmana contra la Leucèmia (del
21 al 28 de juny). Es tracta d'un esdeveniment en el qual molts pacients i
expacients de leucèmia o altres malalties malignes de la sang (com els
limfomes, el mieloma múltiple, etc.) de tot l’Estat espanyol surten al carrer per
sensibilitzar la societat sobre la importància de la lluita contra els càncers de la
sang i per demanar-los el seu suport. Aquest any ho celebrarem el dissabte
17 de juny.
Aquest ja serà el sisè any consecutiu que desenvolupem aquest esdeveniment
i estem molt il·lusionats, ja que a poc a poc, ha anat creixent molt. Per
exemple, l'any passat ja es van apuntar per col·laborar 1.000 pacients de
tot l’Estat.

Aquest any, volem ser MÉS IMPARABLES
CONTRA LA LEUCÈMIA. T'apuntes? Pots fer-ho
a www.semanacontralaleucemia.org entre l'1 i el
30 d’abril de 2017.

QUÈ FAREM?
El dissabte 17 de juny, els pacients i expacients de
leucèmia i altres hemopaties malignes que s’inscriguin
(i els seus familiars i amics), sortiran al carrer repartits
per diferents localitats de l’Estat espanyol.
•

Repartiran els seus fulletons personalitzats
(també es poden demanar fulletons genèrics si no
es vol personalitzar la història) a través dels quals
expliquen la seva història i ajuden a sensibilitzar la
societat sobre els càncers de la sang.

•

Ens ajudaran a recaptar fons per continuar
investigant i apropar així la data del final de la
leucèmia i les altres malalties hematològiques
malignes.

INSCRIU-TE ARA!!!
Si vols participar a la campanya de la Setmana
contra la Leucèmia 2017, apunta’t a*:

www.semanacontralaleucemia.org
*Data límit d’inscripció: 30 d’abril

SAPS COM VA SORGIR LA IDEA DE
REPARTIR FULLETONS AMB HISTÒRIES?
Tot va començar quan la Yolanda, de
Madrid, amb 23 anys, es va
recuperar d’un limfoma de Hodgkin.
Va decidir sortir al carrer i dir-li a la
societat que el càncer de la sang
existeix, que ella l’havia superat i
que no valia preocupar-se per
ximpleries, que tots havíem de
valorar la vida. Ho va fer repartint
uns fulletons fets per ella mateixa a
Callao, a Madrid. La gent la
felicitava, se sorprenia i, sobretot, es
sensibilitzava.
Des de la Fundació, coneixíem a la
Yolanda i vam voler fer la seva acció
més gran. D’allà va sortir aquest
vídeo i tota la campanya que fa sis
anys que duem a terme. Va
començar sent la Yolanda i ara
som més de 1.000 persones!

“VALORA LA VIDA”

QUI POT APUNTAR-SE?
● PACIENTS I EXPACIENTS de leucèmia, limfoma,
mieloma múltiple, síndromes mielodisplàstiques,
aplàsia medul·lar i qualsevol altra malaltia de la sang.
(Preferentment, t’animem a participar amb fulletons
personalitzats amb la teva història).
● FAMILIARS I AMICS DE PACIENTS I EXPACIENTS
de leucèmia, limfoma, mieloma múltiple, síndromes
mielodisplàstiques, aplàsia medul·lar i qualsevol altra
malaltia de la sang. (Preferentment, t’animem a
participar amb fulletons personalitzats amb la teva
història relacionada amb el teu familiar o amic).
● FAMILIARS I AMICS DE PACIENTS de leucèmia,
limfoma,
mieloma
múltiple,
síndromes
mielodisplàstiques, aplàsia medul·lar i qualsevol altra
malaltia de la sang QUE NO VAN PODER SUPERAR
LA MALALTIA. Aquestes persones participen en
homenatge a un ésser estimat que han perdut.
(Preferentment, t’animem a participar amb fulletons
personalitzats amb la teva història relacionada amb el
teu familiar o amic).

CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ
A través d'aquest dossier també volem compartir amb tu la campanya
de sensibilització 2017 de la nostra Fundació.
La Fundació Josep Carreras Contra la Leucèmia té un compromís: no
parar fins a curar la malaltia. Que la leucèmia es curarà és un fet:
cada dia que passa queda un dia menys per trobar la cura definitiva.
Cada dia avancem en l'estudi de la leucèmia i les altres malalties
hematològiques malignes, aconseguim millorar la qualitat de vida dels
pacients, progressem en el diagnòstic, trobem tractaments menys
invasius... I fem servir expressions del tipus "cada vegada estem més a
prop", "ja falta poc" o "ja queda menys" per parlar d'aquest dia: el dia
de la curació total de la leucèmia. Però... i si ens proposem posar
una data? I si concretem aquest dia en la història?
Amb aquesta campanya, volem posar una data final a la leucèmia. I
volem que sigui DEMÀ.
En aquest any 2017, el nostre objectiu és aconseguir que la societat
col·labori enviant SMS solidaris per continuar investigant a través
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Més
endavant us continuarem informant.

CAMPANYA 2017
Aquest any la campanya gira entorn a posar una data simbòlica en què una persona diu quin dia/mes/any
vol que es curi la leucèmia.
Amb aquesta idea persones que tenen un lligam amb aquesta malaltia (investigadors, metges, pacients,
expacients, donants de medul·la, etc.) diuen una data i la justifiquen basant-se en temes personals o
desitjos futurs.
Amb aquesta idea sorgeix el claim de la campanya

COM ÉS EL FULLETÓ D’AQUEST ANY?
* Fulletó mida A5. El testimoni del pacient o expacient es pot redactar en castellà, català, euskera o gallec. S’imprimiran i
es lliuraran 250 fulletons per participant. Si ho prefereixes, a través de la plataforma d'inscripció
www.semanacontralaleucemia.org, podràs triar l'opció de participar amb un model genèric de fulletó.

Davant
(part comuna)

Darrere
(personalitzat)

L’ANY PASSAT VA SER GENIAL.
T’INSCRIU’S AQUEST ANY?
Quin és el procés per inscriure’t? Molt fàcil...
1. Inscriu-te a www.semanacontralaleucemia.org
entre l'1 i el 30 abril 2017.
2. Podràs triar si prefereixes un fulletó genèric de
l'acció o un de personalitzat. Si és personalitzat amb el
teu testimoni, recorda que podràs crear-lo a través
d'aquesta web fins al 30 d'abril.
3. Un cop tots els participants inscrits, prepararem des
de la Fundació un kit de l'imparable que t'enviarem a
casa unes setmanes abans de l'esdeveniment. En ell hi
ha moltes sorpreses i materials de sensibilització. A
més, trobaràs 250 impressions del teu fulletó (sigui el
genèric o el personalitzat) per repartir el dia 17 de juny.
4. A través de correu electrònic, et donarem les
instruccions per sortir al carrer el 17 de juny amb el
grup de la teva ciutat i et posarem en contacte amb les
altres persones de la teva localitat que s'hagin apuntat.
I recorda... no estàs sol/a! T’acompanyarem durant tot
el procés i, per a qualsevol dubte, pots escriure'ns a
imparables@fcarreras.es o trucar-nos al 93144 40 68.

Equip Imparable de Comunicació

Laura Lorenzo, Clàudia Nogués, Marta
Fernández i Alexandra Carpentier
imparables@fcarreras.es
93 144 40 68 - 93 414 55 66
www.fcarreras.org
www.semanacontralaleucemia.org

www.fcarreras.org

