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El nostre repte?

Compromesos fins al final...

Davant la situació actual d’emergència per la
COVID-19, el temps corre en contra nostra i

generar coneixements útils a curt termini és una
prioritat. Amb els màxims fons possibles

seguirem lluitant per salvar vides.
La teva col·laboració és fonamental.

Junt amb la lluita contra la leucèmia, estem
decidits a donar suport a la investigació de la

COVID-19. Hem obert una nova línia científica
sobre la COVID-19 i la immunosupressió.

 
Per i per a tots, perquè som IMPARABLES. El
temps corre i la teva ajuda és imprescindible.

Et necessiten
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La nostra feina

La situació
Els pacients de leucèmia,
limfoma, mieloma i altres
càncers de la sang tenen el

sistema immunològic alterat,
sovint durant alguns anys.

 
Per això, són una població

extremadament vulnerable a la
COVID-19 per la seva especial

indefensa davant
les infeccions respiratòries.

Què està passant
Tot i que encara no hi ha estudis

exhaustius, els primers estudis realitzats
a la Xina, epicentre de la pandèmia,
han reportat una major incidència

d’esdeveniments severs associats a la
COVID-19 en pacients amb càncer,

particularment en càncer de pulmó i
hematològics, i infecció pel SARS-CoV-2.

 
L’impacte de la COVID-19 en pacients

hematològics pot endarrerir el diagnòstic
i el tractament del càncer, emmascarar la

infecció pel SARS-CoV-2, complicar el
tractament de la COVID-19 i/o del mateix

càncer per la interacció de fàrmacs.

La nostra contribució
Tota la informació, experiència,

estudis i coneixements aglutinats
fins al moment en l’àmbit dels

càncers de la sang i la
immunosupressió i activació del

sistema immunològic dels pacients
és molt útil per la lluita contra la

COVID-19.
 

L’estudi de malalties hematològiques
malignes poden contribuir a manejar
quadres clínics severs de COVID-19

que posen en risc la vida dels
pacients.

Un exemple
A conseqüència d’una resposta immune
exacerbada, els pacients de leucèmia o
limfoma tractats amb immunoteràpia

CAR-T poden desenvolupar una situació
clínica greu anomenada síndrome
d’alliberació de citoquines, que pot
resultar en pneumònia. Per aquests

casos, la Food and Drug Administration
(FDA) dels Estats Units ha aprovat l’ús

d’un anticòs (tocilizumab) amb
bons resultats.

 
Considerant que el quadre clínic de la
pneumònia, associada a la COVID-19,

s’assembla a l’ús de tocilizumab està sent
provat actualment per controlar la

pneumònia associada a la COVID-19.

COVID-19 i IMMUNOSUPRESSIÓ
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Per què nosaltres?
Tot el coneixement científic derivat de l'estudi dels càncers

de la sang i la immunologia és, avui en dia, de gran utilitat per
enfrontar-nos a la pandèmia per la COVID-19.

L'Institut Josep Carreras

La missió de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras se centra en la

recerca bàsica, traslacional i clínica de la
leucèmia i de les altres malalties

malignes de la sang. És el centre més gran
d’Europa i l’únic EXCLUSIVAMENT

dedicat als càncers sanguinis.

No pararem

Disposem de més de 10.000 m², més de 30 grups
d’investigació, els millors equips i equipaments i la
col·laboració absoluta amb els principals centres de

tractament de pacients hematològics de tota
Espanya. Comptem també amb col·laboracions
internacionals i una relació molt estreta amb
diferents centres universitaris i altres centres

d’investigació. 

Ens avalen més de trenta anys de treball de la
Fundació Josep Carreras en tot el món.
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Volem que t'impliquis

Només amb la teva ajuda podem continuar
oferint oportunitats.

 
Aquesta pandèmia ens afecta a tots i totes i

junts hem d'aconseguir superar aquesta
situació.

Que sentis el projecte com a teu

És una realitat difícil però hem d'actuar units.

 

 

Junts, les nostres idees brillen més

www.imparables.org

Que donis LLUM a la investigació

Ara,
som més 

IMPARABLES
que mai
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Iniciatives solidàries

Els esdeveniments solidaris no només ens
ajuden a recaptar fons, sinó a donar a

conèixer els nostres projectes i a fer visible la
nostra causa. 

 
Són IMPORTANTS

 
Pot ser un sopar virtual solidari, un repte a
les xarxes socials, una aportació del grup de

famílies de l’escola…

www.imparables.org

Has pensat en crear una iniciativa solidària virtual o
esdeveniment digital a benefici d'aquest projecte?

Compromet-te

Gestos que sumen

Hi ha persones que es dirigeixen a
nosaltres per organitzar una iniciativa

solidària amb una idea molt clara; altres
estan decidides a fer l’esforç

d’organitzar quelcom però no tenen
massa clar el què.

 
No passa res!

 
Estem per ajudar-te en tot el que

necessitis, som un equip!
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Què pots fer?
 

Si fas neteja de peces de roba que ja no et poses o dels teus accessoris
potser vols vendre-les o subhastar-les. 

 
Nosaltres et diem com i on pots fer-ho!

T'animes a fer una subhasta solidària?
 

Tenim accés a la plataforma EBAY de forma gratuïta.

  Qui diu que no pots córrer o pedalejar a casa?
 

Marca't el teu repte, vés per ell i busca microdonacions que t'ajudin a
aconseguir-ho.

Et deixem una llista d'idees perquè puguis inspirar-te i pensar quina encaixa més amb tu

www.imparables.org
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Què pots fer?
 

Si tu també has estat aïllat i vols millorar les condicions
de vida d'altres, pots fer una recaptació de fons online

basada en la teva experiència.

Tenim moltes idees. Fes que brillin!

    Si tens una petita botiga online, pots fer el teu
producte solidari a benefici dels nostres pacients, ells

també han estat o estan aïllats,
 

Pots destinar el percentatge que vulguis o tenir un
producte 100% a benefici.

   Fes la teva pròpia recaptació de fons pel teu
aniversari, Aquest any pots canviar els regals per a

donacions. A través de Facebook o de la plataforma Mi
grano de arena.

 
Disposem de tutorials perquè sàpigues fer-ho!

Si ofereixes cursos online de pagament de qualsevol
mena (classes de ioga o fitness, lettering, jardineria,

bellesa, cuina, nutrició, etc.) pots donar el percentatge
que vulguis a la nostra entitat.

www.imparables.org
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Què pots fer?
 

    Comparteix el millor de tu amb la teva comunitat
virtual:

 Fas il·lustracions?  Fas treballs manuals? Fas ganxet? 
Fas peces de roba, complements o bijuteria?

 
Comparteix les teves il·lustracions, dissenys, plantilles o

patrons a canvi d'una aportació dels teus usuaris.

   Organitza un bingo solidari amb els treballadors de la
teva empresa, amics, família i dóna tota la recaptació

dels premis obtinguts.
   Ets músic? Segur que aquests dies estàs

inspirat/da...
 

Compon la teva “cançó confinada”
i dóna els royalties a la Fundació Josep Carreras.

 

Fes la teva guardiola solidària a casa teva i fes un
donatiu cada dia mentre duri el confinament.

 
El primer dia que puguis sortir,  celebra-ho donant

el que recaptis a la lluita contra la leucèmia!
 

Estem al teu costat per donar-li forma!

www.imparables.org
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Sortejos solidaris!
Equipacions, col·leccions, discos, kit gourmet...
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Què pots fer?
 

      És el moment ideal per comprar un bon propòsit a la
nostra botiga. 

 
El propòsit del teu confinament que no oblidaràs. 

 
Quan creixi, comparteix-ho a les xarxes socials.

Si tens dubtes, pots consultar el que necessitis

www.imparables.org

      Enganxa't a una prova esportiva a casa!
Bici, passos, córrer... Pots visualitzar el teu objectiu i

anar per ell.
 

Anima als teus amics o familiars perquè t'ajudin a
aconseguir-ho!
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     La teva empresa pot sumar-se a la nostra causa.
 

Et posarem en contacte amb la persona d'aliances
corporatives perquè junts penseu com.
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El teu llibre
Pots vendre el teu llibre en plataformes digitals i donar

els beneficis o una part de la venta al mateix.
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El que aconseguiràs...
 

amb 60€
Estàs col·laborant en adquirir els reactius de genètica i biologia

molecular necessaris per procedir als primers experiments d'infecció
del virus en cèl·lules humanes.

amb 300€
Ajudes a combinar les dades biològiques obtingudes en els

experiments biològics amb l'anàlisi de dades
bioinformàtiques per trobar els biomarcadors de resistència
al virus i aquells que prediuen malaltia sense símptomes, lleu

o greu. 

amb 25€
Participes en l'adquisició de material fungible per fer créixer les

cèl·lules de leucèmies, limfomes i neumocits on actua el coronavirus.

amb 100€
Ens ajudes a aconseguir les plataformes de genòmica necessàries per

estudiar cinc milions de variants del nostre ADN que podrien
determinar sensibilitat al virus.
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El que aconseguiràs...
 amb 2000€

 
L'equip és fonamental. El personal de laboratori i clínic per a

dur a terme aquest estudi ha d'estar format per persones
absolutament formades i especialitzades per a realitzar

aquest procés. Ens ajudes a finançar una part de la dedicació
d'aquest equip i la contractació de possibles noves "mans" i

"cervells".

amb 6000€
 

Contribueixes a la validació clínica de tot el que hem anat descobrint en
el projecte. Aquesta etapa requereix obtenció de sang i frotis nasal,

purificació de material biològic (ADN i proteïnes), que serà processat
fent servir màquines que obtenen el seu perfil molecular i cel·lular.
Aquests biomarcadors s'utilitzaran per assajos clínics futurs en el

desenvolupament de la vacuna i les noves teràpies contra el
coronavirus.
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Fem això junts

EMAIL
imagina@fcarreras.es

TELÈFON
93 414 41 47

www.imparables.org
Gràcies per fer-ho possible
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