Setmana contra la Leucèmia 2013 (21-28 de juny)
NOTA DE PREMSA:
PER: MITJANS DE COMUNICACIÓ/SOCIETAT/SANITAT/VIDA/TENDÈNCIES/SOLIDARITAT

210 pacients de leucèmia han
sortit avui al carrer per llançar un
missatge d’esperança a la societat
● Amb motiu de la Setmana Europea contra la Leucèmia 2013 (21-28 de juny), més de 200
pacients y ex pacients de leucèmia, limfomes, mieloma múltiple i altres malalties de
la sang, de edats compreses entre 1 i 73 anys, s’han unit, a diferents ciutats de l’Estat
espanyol, per sensibilitzar a la societat i demanar la seva col·laboració per continuar
investigant aquestes malalties.

● Aquest de matí, han sortit tots a la vegada, a 16 comunitats autònomes i 32 províncies
espanyoles.
● Mitjançant SMS solidaris, ja s’han aconseguit més de 40.000€ per engegar una de les
línies de recerca del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Barcelona, dissabte 22 de juny de 2013
Avui dissabte 22 de juny, 210 pacients de leucèmia, limfomes, mieloma múltiple i altres malalties
hematològiques malignes, han sortir al carrer per commemorar la Setmana contra la Leucèmia (21-28 de
juny) i llançar un missatge a la societat: ‘No saps com n'ets de fort fins que la vida et posa a prova.
Somriu i gaudeix de la vida que és meravellosa. VALORA LA VIDA!’. Aquests pacients han estat
presents a 16 comunitats autònomes y 32 províncies espanyoles (veure mapa i localitzacions a
www.valoralavida.org). El motiu de la crida és aconseguir fons i conscienciar a la població sobre la lluita
contra la leucèmia i altres malalties hematològiques malignes.
Des de la Fundació Josep Carreras hem plantejat un repte molt important pels pacients de leucèmia i altres
hemopaties malignes; aconseguir recursos mitjançant missatges SMS per engegar una línia de
recerca científica del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Aquesta línia està
íntegrament dedicada a les complicacions o efectes secundaris associats al tractament, com ara la
quimioteràpia o els trasplantaments de medul·la òssia. Qualsevol persona pot col·laborar enviant un
SMS amb la paraula VALORALAVIDA al 28027 (*Cost del SMS: 1,2 euros. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils
Movistar, Orange i Vodafone Espanya.). Fins ara, ja hem aconseguit més de 40.000€ (veure comptador de
SMS actualitzat a www.valoralavida.org).

Cada dia milloren els índex de curació de molts tipus d'hemopaties malignes com ara la leucèmia
o els limfomes, encara que els pacients paguen un preu molt alt a causa de l’alta toxicitat dels
tractaments. És el cas de la Montse, de 21 anys, una de les persones que avui ha sortit al carrer,
concretament a Sevilla. Quan tenia 12 anys li van diagnosticar un limfoma de Hodgkin, un tipus de càncer
de la sang. Es va sotmetre a un trasplantament de medul·la òssia però l’alta toxicitat del tractament li va
causar una fallada renal. Fa poc s’ha sotmès a un trasplantament de ronyó del seu pare, i avui dia, va
recuperant-se poc a poc.
Les leucèmies, juntament amb altres hemopaties malignes, són un dels reptes més importants en l'estudi i
tractament dels càncers de l'espècie humana. De fet, han representat i continuen representant un model de
càncer curable. No es estrany doncs que els dos càncers que en el moment actual som capaços de
guarir en una gran proporció de malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens (la
leucèmia és el càncer infantil més freqüent) i el limfoma de Hodgkin. Prova d’això son l’Ariadna i la
Mar, de 4 anys, que han sortit avui al carrer juntament amb les seves famílies a Barcelona. A totes dues
els van diagnosticar leucèmia limfoblàstica aguda quan tenien dos anys. Gràcies al tractament de
quimioteràpia, avui dia estan curades.
A la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia perseguim un objectiu des de fa 25 anys: que la
leucèmia i altres malalties hematològiques malignes siguin algun dia al 100% curables. Per això,
l’any 2010 es va constituir l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, centre CERCA de
la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar la recerca biomèdica i el desenvolupament de la
medicina personalitzada de les hemopaties malignes i, especialment, de la leucèmia. El centre es l’únic
institut de recerca biomèdica europeu focalitzat exclusivament en aquest tipus de malalties hematològiques
malignes.

Els fulletons que avui han repartit la Montse, l’Ariadna i la Mar.

Per a més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de Comunicació:
Alexandra Carpentier de Changy / Brenda Roqué / Christian Bascuñana
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
C/Muntaner, 383 2º
08021 Barcelona
T. 93 414 55 66
www.fcarreras.org
comunicacio@fcarreras.es

