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La Fundació Josep Carreras llança la campanya “La otra lotería”

ÉS GAIREBÉ 2.000 COPS MÉS PROBABLE REBRE UN DIAGNÒSTIC
DE LEUCÈMIA QUE GUANYAR LA GROSSA DE NADAL
Cada any es diagnostiquen més de 5.000 casos de leucèmia a Espanya. I és una loteria en
la qual tots tenim un número.
Amb aquestes dades i a través de la web www.laotraloteria.com, la Fundació Josep Carreras vol conscienciar a la població de la importància de donar suport a la recerca científica
sobre la leucèmia i les altres malalties hematològiques malignes.

Barcelona 18 de desembre de 2013. S'apropa el Nadal i amb ell una de les grans passions del nostre país,
una autèntica febre nacional: la Loteria. El somni de convertir-nos en milionaris de la nit al matí fa que cada
any desemborsem uns 200 milions d'euros en la loteria de Nadal tot i que la probabilitat de guanyar la
grossa sigui d'1 entre 16 milions.
Però, per desgràcia, no totes les loteries porten il·lusió. Cada any, a Espanya, més de 5.000 persones
emmalalteixen de leucèmia. La probabilitat de rebre aquest diagnòstic és 2.000 cops més elevada que la
de guanyar la grossa de Nadal. Encara que la xifra posa els pèls de punta, gràcies a entitats com la
Fundació Josep Carreras les possibilitats de guanyar-li la lluita a la leucèmia són cada cop més altes. A dia
d'avui, 3 de cada 4 nens i 2 de cada 4 adults s'acaben salvant.
A partir d'aquestes dades, la Fundació Josep Carreras llança, aquest Nadal, la campanya “La otra lotería”,
que busca conscienciar a la població sobre una malaltia que és més comuna del que es pensa, però que,
gràcies als avenços de la recerca científica, cada cop té majors expectatives de curació. Les donacions dels
més de 45.000 socis de la Fundació i els col·laboradors puntuals fan que cada dia hi hagi més esperança.
“Ens hem decidit per un missatge fort perquè les dades són contundents. Si podem destinar tots aquests
diners a la loteria, per què no invertir també en una lluita en la qual guanyem tots?”, comenten des de la
Fundació. “A qualsevol li pot tocar”, afegeixen. “De totes maneres, el missatge és positiu: cada dia hi ha més
esperança gràcies a la recerca”, sostenen. “Com més aviat possible prenguem consciència, més ràpid
avançarem i més vides salvarem”
.
La campanya “La otra lotería” té un vídeo i un site (www.laotraloteria.com) des d'on es pot accedir a les
diferents formes de col·laboració.

Fundació Josep Carreras
La Fundació Josep Carreras, que aquest any celebra 25 anys, persegueix un objectiu molt clar:
aconseguir que algun dia la leucèmia sigui una malaltia 100% curable, per tots i en tots els casos.
Amb més de 45.000 socis a Espanya i amb seus a Estats Units, Suïssa i Alemanya, la Fundació s'ha
convertit en tot un referent mundial de la lluita contra aquesta greu malaltia.
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Durant aquesta quart de segle ha recolzat la recerca científica mitjançant un programa de beques i invertint més
de 110 milions d'euros en projectes biomèdics i socials. En l'actualitat està desenvolupant l'Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), un centre pràcticament únic al món, exclusivament focalitzat en la
leucèmia i altres hemopaties malignes. La Fundació també ofereix assessorament mèdic i allotjament gratuït per a
pacients amb pocs recursos econòmics. I gràcies a la creació del Registre de Donants de Medul·la Òssia
(REDMO), l'any 1991, ha aconseguit que els pacients espanyols puguin accedir als més de 21 milions de donants
de medul·la òssia disponibles arreu del món.
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