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Més de 150 pacients de leucèmia
surten al carrer per dir a la
societat:
VALORA LA VIDA!
● Amb motiu de la Setmana Europea contra la Leucèmia 2012 (21-28 de juny), 152
pacients i ex-pacients de leucèmia i altres malalties de la sang s’han unit per sensibilitzar
a la societat.
● Tots sortiran al carrer a la vegada, el dia 23 de juny pel matí per llençar un missatge
d’esperança en la lluita contra aquesta malaltia.
● En aquesta acció intervenen 35 famílies amb nens i adolescents que pateixen o han
patit aquesta malaltia ja que la leucèmia és el càncer infantil més freqüent.
Barcelona, 4 de juny de 2012
‘No saps quant n’ets de fort fins que la vida et posa a prova. Ara, que els temps són difícils, valora el que tens.
Somriu i gaudeix de la vida que és meravellosa’. Aquest és el missatge que més de 150 pacients i expacients de leucèmia i altres malalties de la sang volen transmetre a la societat amb motiu de la
Setmana Europea contra la Leucèmia 2012. Per aquest motiu, el 23 de juny sortiran al carrer per
dir-ho alt i clar . Com reaccionarà la gent al veure que han lluitat contra una malaltia tan dura?

Què és l'Experiment ‘Valora la vida’?
Barcelona. Mes de gener de 2012. Amb motiu de la campanya anual de sensibilització de la Fundació Josep
Carreras vam crear un vídeo viral anomenat “Experiment Valora la vida”. Tres persones de diferents edats van
voler llançar un missatge a la societat: que estem en crisi, sí, però que en lloc de ser negatius, hem de donar
gràcies pel que tenim, la salut, ser solidaris i valorar la vida.

La Virgínia, la Yolanda i el Víctor tenen 32, 24 i 57 anys respectivament. A primera vista no tenen res en comú
però resulta que comparteixen una mateixa història. Dos anys enrere els tres patien una malaltia hematològica
maligna: la Virgínia va tenir leucèmia, la Yolanda i el Víctor un limfoma. A l'inici de l'any els vam proposar
un repte: que sortissin al carrer i transmetessin a la societat que malgrat l'època difícil que
estem vivint, somriguin i s'adonin que la vida és meravellosa. Les persones que es van creuar amb ells
no sabien qui eren, només van rebre un paper que els va arribar al cor...

Descobreix el vídeo del experiment ‘Valora la vida’ a
www.fcarreras.org/valoralavida
Ara, amb motiu de la Setmana Europea contra la Leucèmia, 152 pacients i les seves famílies
s'uneixen a ells per sumar-se a aquest missatge d'esperança. El motiu d'aquesta crida no és un
altre que recaptar fons i conscienciar a la població sobre la lluita contra la leucèmia i les altres
malalties hematològiques malignes. Cada any 5.000 persones emmalalteixen de leucèmia al nostre país.
Encara que avui dia el nivell científic i mèdic del nostre país és excel·lent, encara no aconsegueixen superar la
batalla 1 de cada 4 nens i la meitat dels pacients adults. A la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia perseguim un objectiu des de fa 25 anys: que la leucèmia sigui algun dia una malaltia
100% curable.

L’acció “Experiment Valora la vida” en xifres:
DADES GENERALS

152 pacients participants d’edats compreses entre els 11 mesos i els 66 anys.
35 famílies de pacients infantils o adolescents.
42 localitats de 14 Comunitats Autònomes
DADES MÈDIQUES

● PATOLOGIES
Dels 152 participants, 92 pateixen o han patit una leucèmia aguda; 23 conviuen amb una
leucèmia mieloide crònica; 19 han lluitat contra un limfoma i 18 contra una altra malaltia
(aplàsia medul·lar, mieloma múltiple, púrpura trombocitopènica idiopàtica, síndrome
d’immunodeficiència severa combinada, síndromes mielodisplàsiques)
● TRASPLANTAMENTS
Dels 152 participants, 74 s’han sotmès a un trasplantament de medul·la òssia (38 a un
trasplantament autòleg o d’un familiar compatible i 36 a un trasplantament d’un donant no
emparentat o d’una unitat de sang de cordó umbilical (SCU) localitzats pel Registre de Donants
de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras, registre oficial al nostre país).
Els donants no emparentats o unitats de sang de cordó (SCU) localitzades per la Fundació per a
aquests pacients procedien de:
9 donant alemany
9 unitat SCU espanyola
8 donant americà
6 unitat SCU americana
1 donant holandès
1 unitat SCU belga
1 unitat SCU francesa
1 unitat SCU anglesa
TOTAL : 36 (18 donants i 18 unitats de sang de cordó umbilical)

