Convocatòria de premsa

Més de 1.500 pacients de leucèmia
s’uneixen per a posar una data final a
la malaltia
● "La leucèmia es curarà. Ajuda'ns a decidir quan". Aquest és l'eslògan de la nova campanya
de la Fundació Josep Carreras que mobilitzarà aquest dissabte 17 de juny a més de 1.500
pacients de leucèmia a gairebé totes les províncies espanyoles.
● La campanya, punt de partida de la Setmana contra la leucèmia (21-28 de juny) pretén moure
consciències i cridar a fer donacions per a la recerca científica de la leucèmia.
● A Barcelona, l’esdeveniment ajuntarà a més de 400 pacients de leucèmia i els seus familiars
al Recinte Modernista de Sant Pau. A Catalunya se celebren altres concentracions a
Tarragona, Girona, Lleida, Mataró i Reus.

Dijous, 15 de juny de 2017.
L’Elvira sortirà al seu poble, a la província de Lleó, per conscienciar sobre la realitat de lluitar
contra un limfoma amb només 29 anys. L’Adrián, a Barcelona, vol explicar com s'ha
enfrontat a tres trasplantaments de medul·la òssia amb només 23 anys. Des de Madrid, la
Lali sortirà al carrer en memòria de la seva germana, la Belén, qui no va superar la leucèmia.
A Las Palmas de Gran Canària, amb molta cura per no agafar cap virus, en Garoé de 5
anys i la seva família explicaran com viu amb leucèmia un nen.
L’Elvira, l’Adrián, la Lali i el Garoé són quatre dels 1.500 pacients que aquest dissabte 17
de juny sortiran al carrer, junt amb les seves famílies, a dir ben alt que volen que la
leucèmia tingui una data final, que algun dia, TOTS, superin la malaltia.
Aquesta és la ja tradicional acció de la Setmana contra la Leucèmia que des de 2011
organitza la Fundació Josep Carreras. És el sisè any consecutiu que des de la Fundació
Josep Carreras realitzem aquesta acció participativa i, des de 2011, el nombre de pacients
participants i les seves famílies s'ha multiplicat per deu. Ja estem presents a gairebé
la totalitat de províncies espanyoles amb amplis equips de pacients. Des dels seus inicis,
aquesta campanya ha aconseguit recaptar al voltant de mig milió d'euros que s'ha
invertit íntegrament en programes de recerca científica de l'Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras.

CONVOCATÒRIA ESDEVENIMENT BARCELONA
● 11.30h. – Arribada pacients al Recinte Modernista de Sant Pau (C/ Sant Antoni Mª
Claret, 167)
● 11.30h - 12.30h. – Recorregut pels carrers i distribució de fulletons amb els
testimonis
● 12.30h. Foto de família a l’entrada principal.
● 13h – 15.30h. Acció privada per pacients.
Consulta totes les localitats a les quals el dissabte 17 de juny hi haurà concentracions
de pacients i / o taules informatives en el document adjunt

"La leucèmia es curarà. Ajuda'ns a decidir quan". Aquest és el lema directe i contundent
amb el qual interpel·la a la societat la nova campanya de sensibilització de la Fundació
Josep Carreras contra la Leucèmia. ¿L'objectiu? Llançar una pregunta a la societat: "quan
creus que es curarà la leucèmia?". Malgrat totes les possibles respostes, només hi ha una
vàlida: DEMÀ. I aquest DEMÀ només s'aconseguirà invertint més recursos en recerca
científica.

VEURE ESPOT #PonleFecha

Quin és el nostre objectiu?
El principal objectiu de la nostra Fundació amb la campanya #PonleFecha és conscienciar.
Volem explicar a la societat la realitat de la leucèmia i poder generar un debat social sobre
la seva data de curació perquè aquest mogui consciències i cridi a fer donacions per a
continuar investigant. Els fons obtinguts es dedicaran als programes de recerca de l'Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), únic centre a Europa que investiga
monogràficament la leucèmia i els altres càncers de la sang. Les donacions es poden fer
enviant la paraula DEMÀ al 28027 (Donatiu íntegre de 1,2 €. Disponible per a mòbils de
les companyies Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo Espanya) o entrant a
www.ponlefecha.org.
+ INFO: Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. Departament de Comunicació: Alexandra Carpentier de Changy / Marta
Fernández. comunicacio@fcarreras.es - 93 144 40 68 - 93 414 55 66

