
Celebracions solidàries
Suma el teu granet de sorra contra la leucèmia!

https://www.fcarreras.org/ca


Gràcies per ser 

Des de la Fundació Josep Carreras contra la

Leucèmia volem agrair el teu interès.

 

El fet que vulguis realitzar una celebració solidària

(bateig, comunió o aniversari) ens omple d'alegria.

 

Gràcies a la teva ajuda, podem continuar investigant

per aconseguir el nostre objectiu: que la leucèmia i

la resta de les malalties malignes de la sang

siguin 100% curables en tots i cadascun dels

casos.

Ens acompanyes?

imparable

https://www.fcarreras.org/ca/celebracionessolidarias


Celebracions solidàries
Ens agrada tenir un tracte personalitzat amb tots els IMPARABLES i t'ajudem al fet que la teva

celebració no només sigui diferent i original, sinó que a més tingui un valor afegit: un gest solidari que,

si és necessari, estudiem i personalitzem en cada cas.

 

Ens encanta que els Imparables ens facin partícips d'un dia tan important!

https://www.fcarreras.org/ca/celebracionessolidarias
https://www.migranodearena.org/usuario/6400/fundacion-josep-carreras-contra-la-leucemia


Detalls de celebracions
solidàries

A la nostra botiga online trobaràs els nostres

packs per celebracions solidàries amb quatre

detalls diferents perquè puguis escollir el que

més t'agradi.

 

Es tracta d'un detall solidari que ve acompanyat

d'una targeta preciosa on es deixa clar que

aquesta aportació va destinada a la lluita contra

la leucèmia.

 

Som conscients de la feina que suposa preparar

una celebració, així que t'oferim diferents

quantitats perquè sigui més fàcil realitzar la

compra.

Quatre opcions de packs diferents!

https://tiendafcarreras.org/ca/18-packs-celebracions
https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/ca/comunionesyfiestas


A partir de 25 € el pack de 10 unitats a

tiendafcarreras.org/ca

Pack llacet taronja

https://tiendafcarreras.org/ca/packs-celebracions/212-2057-pack-llacets-amb-targetes-de-celebracio.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/ca/
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/204-722-pack-boda-pajaritas-con-tarjetas.html#/58-unidades_pack-20


A partir de 20 € el pack de 10 unitats a

tiendafcarreras.org/ca

Pack punt de llibre de
Mr. Wonderful

DISPOSEM DE

5 MODELS DIFERENTS!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/ca/
https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/330-2104-pack-punts-de-llibre-amb-targetes-de-celebracio.html#/49-escull_el_teu_disseny-reloj_hacia_adelante/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/206-897-pack-boda-marcapaginas-con-tarjetas.html#/50-elige_tu_diseno-sonrie_patada/72-unidades_pack-25
https://tiendafcarreras.org/es/


A partir de 30 € el pack de 10 unitats a

tiendafcarreras.org/ca

Pack tub d'assaig amb xocolatines

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/ca/
https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/217-708-pack-catala-tubs-d-assaig-amb-targetes-de-celebracio.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/263-802-pack-boda-tubos-de-ensayo-con-tarjetas.html#/57-unidades_pack-10


A partir de 55 € el pack de 10 unitats a

tiendafcarreras.org/ca

EL PACK INCLOU DUES

POLSERES DIFERENTS!

Pack polseres de tela

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/ca/
https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/210-2109-pack-polseres-amb-targetes-de-celebracio.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/pack-para-bodas/178-472-pack-boda-pulseras-con-tarjetas.html#/59-unidades_pack-50


Altres formes de col·laborar...

Una de les opcions per col·laborar, en comptes de fer-

ho amb un detall físic, és a través d'un donatiu

econòmic en concepte de la teva celebració.

 

En aquest cas, per cortesia, t'enviem una targeta

personalitzada en format digital perquè la puguis

imprimir al teu gust i repartir entre els convidats.

 

A la targeta s'explica que has realitzat un donatiu, així

com els projectes en els quals treballem.

 

A més, pots desgravar fins al 75% del teu donatiu.

Escriu-nos a regalosolidario@fcarreras.es si has

escollit aquesta opció!

Fes un donatiu!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/ca/donatius-economics_1226280


Altres formes de col·laborar...

Tant si has comprat detalls solidaris com si has fet

un donatiu econòmic, t'animem que organitzis un

racó solidari el dia de la teva celebració!

 

Pots posar unes guardioles solidàries i animar a la

gent que sumi el seu granet de sorra pels nostres

projectes.

 

Pel racó solidari et podem facilitar, a més,

caramels, globus, cartells i fulletons

informatius de la Fundació Josep Carreras.

Escriu-nos a regalosolidario@fcarreras.es si

vols el teu racó solidari!

Racó solidari

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/ca/guardioles-solidaries_1226219
https://www.fcarreras.org/es/huchas-solidarias_1226219


Altres formes de col·laborar...

Convida als teus amics i familiars a participar en

un repte solidari en motiu de la teva celebració!

 

Pots utilitzar la plataforma de microdonatius Mi

grano de arena per animar als teus amics a

col·laborar en el mateix.

 

Crear el repte és súper fàcil, a més pots

compartir-ho a les xarxes socials o al whatsapp.

 

Important! Tots els donatius es poden

desgravar fins al 75%

 

Descobreix com funciona aquest tipus de repte

aquí, nosaltres t'ajudem!

Repte solidari

https://www.migranodearena.org/usuario/6400/fundacion-josep-carreras-contra-la-leucemia
https://www.fcarreras.org/ca/reptes-amb-mi-grano-de-arena_92426


Què diuen els Imparables de nosaltres?

Hola! Sóc la María i tinc 8 anys. El 6 de maig de 2018 va ser el dia de la meva primera comunió i va ser molt especial

perquè ho vaig celebrar amb tota la meva família. Vam estar tots molt contents i els meus pares van decidir ajudar a

la Fundació Josep Carreras amb un donatiu perquè algun dia hi hagi un medicament que curi aquesta malaltia tan

dolenta, que es va emportar a la meva àvia fa 7 anys quan jo era petita, però sé que des del cel em cuida cada dia.

 

María, solidària IMPARABLE

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Què diuen els Imparbles de nosaltres?

Hola! Sóc el Xavier i el juny de 2019 vaig fer la meva primera comunió. Vam decidir col·laborar amb la Fundació Josep

Carreras en aquest dia tan especial per a mi. Com a detall pels convidats i la gent del poble que em va fer un regal,

vam donar els tubs d'assaig de xocolatines. Estaven boníssims!

 

Xavier, solidari IMPARABLE

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Què diuen els Imparables de nosaltres?

Vaig voler celebrar el meu aniversari rodejat de la meva família i amics, on el color taronja i el nom de la Fundació va

ser el protagonista absolut de la vetllada. Gràcies a la solidaritat de tots els que m'envolten vam aconseguir sumar

donatius perquè la flama de la investigació no s'apagui mai.

 

Thomas, solidari IMPARABLE

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


I no només ho diuen els Imparables...
Hem estat premiats per tercer any consecutiu amb el guardó de millor detall per a

noces de l'any al portal Zankyou i per primera vegada al premi de millor detalls per

a noces del portal Bodas.net!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-josep-carreras-contra-la-leucemia--e118341


Projecte de destí

Els beneficis de tots els donatius i detalls de

celebracions són destinats a la investigació de la

leucèmia i la resta de les hemopaties malignes. 

 

La Fundació Josep Carreras compta amb l'Institut

d'Investigació contra la leucèmia Josep Carreras,

un centre inaugurat el 2017, amb la col·laboració de

les administracions públiques, considerat el més gran

d'Europa dedicat exclusivament a la investigació

d'aquestes malalties.

 

Què aporta la teva col·laboració amb la Fundació

Josep Carreras? El valor de l'intangible, d'ajudar als

que estan lluitant contra la malaltia o no van poder

superar-la, el valor de lluitar perquè no siguin més en

un futur. Posar el vostre granet de sorra en trobar una

cura definitiva per tots i en tots els casos.

 

Institut d'Investigació contra la leucèmia Josep Carreras

https://www.fcarreras.org/es/ijc
https://www.fcarreras.org/es/ijc
https://www.fcarreras.org/es/ijc


Gràcies per fer-nos imparables
Iniciatives Solidàries | regalosolidario@fcarreras.es | 93 414 41 47

Per més informació: www.fcarreras.org

https://www.fcarreras.org/es

