
R E G A L S  A M B  V A L O R  A F E G I T

Productes solidaris

www.tiendafcarreras.es

https://tiendafcarreras.org/ca/


Volem que puguis conèixer molt millor la nostra
trajectòria com a entitat, sempre transversal al

pacient onco-hematològic. Estem segurs que hi ha
moltes coses que no saps. Ens acompanyes a

descobrir-les?

Més de 30 anys
Imparables contra la

leucèmia

Qui som

https://www.fcarreras.org/ca


Moguts pel desafiament d'aconseguir que la leucèmia
sigui, algun dia, una malaltia 100% curable, des de la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia impulsem de
forma incansable tota mena de projectes en benefici dels
pacients i de la ciència.

No pararem fins a conèixer-la, curar-la i
finalment evitar-la
El 2010 vam crear l'Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras, un dels pocs centres del món
monogràficament dedicat a la leucèmia i a la resta de
malalties oncològiques de la sang.

No pararem fins a trobar un donant 100%
compatible per tots els pacients
Des de 1991 gestionem en estreta col·laboració amb el
sistema de sanitat públic, el Registre Oficial de Donants de
Medul·la Òssia d'Espanya, el REDMO. 

No pararem fins que els pacients desplaçats es
sentim com a casa
El suport al pacient i a la seva família és determinant. Per
això, disposem de sis pisos d'acollida per pacients amb
escassos recursos econòmics que han de desplaçar-se
lluny del seu domicili per rebre tractament.

Qui som

https://www.fcarreras.org/ca/que-fem_181


Detalls solidaris
S U M A  P A S S E S  A  L A  I N V E S T I G A C I Ó  D E  L A  L E U C È M I A

https://tiendafcarreras.org/ca/9-detalls


2 € / unitat
Consulta'ns l'escalat
Es pot personalitzar una targeta

Detalls solidaris

El color taronja representa l'entusiasme, la felicitat,
l'atracció, la creativitat, la determinació, l'èxit, l'ànim i
l'estímul... i també és el color de la lluita contra la
leucèmia!

Llaç de tela amb forma de llacet de 45 mm.
Inclou un imperdible de metall per a la seva
subjecció amb tancament de seguretat.
Embolicat en bossa de cel·lofana individual.

Detalls del producte

Llacet

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/1-llacet.html
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/1-llacet.html


Endolceix i ofereix energia positiva als teus amics amb
aquest tub d'assaig amb llenties de xocolata. Els
beneficis es destinen als nostres programes científics!
És un detall molt interessant per celebracions.

Tub de plàstic: 1,6 cm x 16,6 cm.
Contingut: 17 gr. de mini llenties de xocolata aprox.
Disponible en castellà i català.
Disponible expositor amb 12 tubs.

Detalls solidaris

Tub d'assaig amb
xocolatines

Detalls del producte

Preu
2,5 € / unitat
Consulta'ns l'escalat
Es pot personalitzar una targeta

Producte estrella!

https://tiendafcarreras.org/ca/detalls/119-tubs-d-assaig-catala.html
https://tiendafcarreras.org/ca/detalls/119-tubs-d-assaig-catala.html


Detalls solidaris

Per celebrar una data assenyalada, res
millor que aquests divertits punts de llibre
amb disseny exclusiu de Mr. Wonderful
per la Fundació Josep Carreras.

Punts de llibre
Mr. Wonderful

Detalls del producte
Especial per celebracions.
Mides: 17 x 5,3 cm.
Disponible només en castellà.

5 models diferents!

1,5 € / unitat
Consulta'ns l'escalat!
Es pot personalitzar una targeta

Preu

PRODUCTE EN COL·LABORACIÓ AMB:

https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/108-926-punts-de-llibre.html#/51-escull_el_teu_disseny-corazon_heroes


Aquest complement fa lluir la teva solidaritat. Una polsera que
t'acompanya en el dia a dia, que forma part de tu. A vegades,
un simple detall diu molt de la persona.

Pack de dues polseres amb diferents models.
1,5 cm d'ample.
Impressió en sublimació a tot color.
Tancament amb boleta metal·litzada.
Embolicada en bosseta de cel·lofana.
Disponible en castellà i català.

Detalls solidaris

Polseres imparables

Detalls del producte
5 € / pack 2 unitats
Consulta'ns l'escalat!
Es pot personalitzar una targeta

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/complements/114-pack-polseras-imparables.html
https://tiendafcarreras.org/ca/complements/114-pack-polseras-imparables.html


Detalls solidaris

Llueix els colors IMPARABLES contra la leucèmia amb aquesta polsera.
Gràcies a la teva solidaritat contribueixes a la recerca de la leucèmia infantil.

3,5 € / unitat
9,9 € / pack de 3 polseres
Consulta'ns l'escalat

Polseres de tela amb els colors corporatius de
la Fundació: taronja, verd i blau.
Teixida en jacquard formant el logotip en
color blanc. 
Mides: 35 cm x 1 cm.
Disponible en castellà i català.
Embolicada en bossa de cel·lofana amb
targeta explicativa.

Polseres de tela

Detalls del producte

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/262-pack-3-polseres-catala-solidaries.html
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/258-821-polseres-de-tela-solidaries-catala.html#/66-color-naranja
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/262-pack-3-polseres-catala-solidaries.html


Aquesta polsera és l'exemple de la nostra lluita, una joia que
farà que llueixis més IMPARABLE que mai.

15 € / unitat
Consulta'ns l'escalat

Peça d'orfebreria de disseny especial amb bany de plata
de llei, més vernís per evitar erosió de la medalla.
Muntada en fil de seda japonès d'alta resistència.
Acabats metàl·lics per la protecció del nus de tancament.
Embolicat en bossa de cel·lofana individual.

Detalls solidaris

Polseres de plata

Detalls del producte

Preu

Banyada en plata

https://tiendafcarreras.org/ca/complements/159-polsera-solidaria-taronja.html
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/293-polsera-solidaria-blava.html
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/294-polsera-solidaria-verd.html


Aquests ventalls són un preciós detall solidari per regalar
als convidats de qualsevol celebració o com a detall
d'empresa.

Ventall taronja (tela i fusta).
Ventall de colors (tela i plàstic).
Caixa individual de cartó, embolcall personalitzable.
Disponible en castellà i català (ventall taronja) i només
en castellà (ventall de colors).

Ventall taronja: 4 € / unitat
Ventall colors: 5 € / unitat
Consulta'ns l'escalat

Ventalls
Detalls solidaris

Detalls del producte

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/complements/158-vano-solidari.html
https://tiendafcarreras.org/ca/complements/160-vano-solidari-cercles.html
https://tiendafcarreras.org/ca/complements/160-vano-solidari-cercles.html
https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/40-vano-imparables-catala.html


Detalls solidaris

Amb la compra d'aquest clauer tan especial pots "obrir
la porta" d'un pis d'acollida pels pacients de leucèmia i
les seves famílies. Ajuda'ns a aconseguir-ho!

5 € / unitat
Consulta'ns l'escalat

Clauer en resina amb tancament d'acer.
Embolicat en bossa individual de cel·lofana.
Acompanyat en una carpeta amb explicació del
programa.
Disponible en castellà i català.

Clauer "Obre la porta"
Ofereix una llar lluny de casa

Detalls del producte

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/131-clauer-obra-la-porta-catala.html
https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/131-clauer-obra-la-porta-catala.html


Detalls solidaris

Aconsegueix aquesta bossa de tela tote bag,
col·laboració especial amb la marca de productes
infantils Tuc Tuc, els beneficis dels quals es destinen a
millorar la qualitat de vida del pacient.

5,95 € / unitat
Consulta'ns l'escalat

100% cotó.
Impressió a dues cares.
280 grams, 36 x 39 cm.
Embolicada en bossa de cel·lofana.
Disponible només en castellà.

Bolsa Tuc Tuc

Detalls del producte

Preu

PRODUCTE EN COL·LABORACIÓ AMB:

https://tiendafcarreras.org/ca/complements/231-bossa-tuc-tuc.html


Detalls d'oficina
A J U D A ' N S  A  T R O B A R  L A  C U R A  D E  L A  L E U C È M I A

https://tiendafcarreras.org/ca/19-papereria


Detalls d'oficina

A la teva feina també pots ser solidari! Combina els detalls d'oficina de la forma que més
t'agradi i crea un pack únic. Inclou un adhesiu a la caixa de l'aliança amb els detalls a l'interior.

11,9 € / unitat

Format A5 amb 96 fulles.
Tapa tova PU amb banda elàstica de tancament.
Embolicada en bossa de cel·lofana.
Disponible en castellà i català.
Disponible en taronja, blau i blanc.

Llibreta
Detalls del producte

Preu

Crea un pack d'oficina al teu gust!

https://tiendafcarreras.org/ca/papereria/251-921-llibreta-imparables-catala.html#/66-color-naranja


Detalls d'oficina

5 € / unitat

Fiabilitat amb recàrregues Starminen.

Tinta de color blau.
Embolicat en capsa de cartó individual.
Disponible en castellà i català.
Disponible en taronja i blau.

Bolígraf
Detalls del producte

Preu

3,5 € / unitat

Punt de llibre magnètic i flexible.
Color metal·litzat/platejat.

Mides: 10 x 2,5 cm.
Embolicat en bossa de cel·lofana.

Disponible en castellà i català.

Punt de llibre magnètic
Detalls del producte

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/412-punt-de-llibre-magnetic.html
https://tiendafcarreras.org/ca/celebracions/401-boligraf-taronja.html


Detalls d'oficina

10,9 € / unitat

Memòria USB fabricada en plàstic i metall.
8 GB de capacitat.
2 x 5,8 x 1 cm / 15 gr.
Disponible en castellà i català.
Embolicada en capseta de cartó individual.

Memòria USB
Detalls del producte

Preu

19 € / unitat

Tassa amb interior blanc i exterior taronja.
Logotip i claim de la Fundació en l'interior.

Feta de porcellana.
Altura: 10 cm; Diàmetre: 9,7 cm.

0,38 litres.
 Embolicada en capsa individual de cartó.

Disponible en castellà i català.

Tassa
Detalls del producte

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/276-tassa-esmorzar-catala.html
https://tiendafcarreras.org/ca/papereria/233-memoria-usb-catala-metallitzat.html


E L  V A L O R  D E  L ' I N T A N G I B L E

Detalls per esportistes



Detalls per esportistes

Aquest mocador simbolitza la missió de la nostra entitat: els
pisos d'acollida, la recerca i el Registre de Donants de
Medul·la Òssia. Gaudeix d'aquest mocador tubular que
podràs posar-te de totes les formes que imaginis! Pots utilitzar-
lo si estàs passant per un tractament, però també pots
combinar-lo per sortir a la natura, fer esport o per protegir-te
del fred.

10 € / unitat
Consulta'ns l'escalat

Punt teixit en pla sense costures per evitar
qualsevol mena de rascada.
Estampació per sublimació quadricomia.
Embolicat en bossa de cel·lofana individual.
Instruccions d'ús.
Disponible en castellà i català.

Tubular

Detalls del producte

Preu

 2 models diferents!

https://tiendafcarreras.org/ca/setmana-contra-la-leucemia/187-mocador-tubular-nens-catala.html
https://tiendafcarreras.org/ca/setmana-contra-la-leucemia/188-mocador-tubular-adult-catala.html
https://tiendafcarreras.org/ca/setmana-contra-la-leucemia/188-mocador-tubular-adult-catala.html


Detalls per esportistes

Samarreta tècnica
Volem que siguis IMPARABLE, que recorris quilòmetres
amb la teva solidaritat i que ho facis estant còmode i
protegit. Té un detall que diu molt de tu: petits passos
que, sumats, ens fan avançar cap al nostre objectiu: fins
que la curem, no pararem.

25 € / unitat
Consulta'ns l'escalat

100% polièster absorbent.
Cool fit i costura raglan.
Disponible en taronja, blau i verd.
Model dona i home.
Talles disponibles de la S a la XXL.
Embolicat en bossa de cel·lofana individual.
Disponible en castellà i català.

Detalls del producte

Preu

 3 colors diferents!

https://tiendafcarreras.org/ca/22-esport


Detalls per esportistes

Ampolla
Aquesta ampolla d'aigua et pot servir per portar-la a

qualsevol lloc, és còmode i pràctica per l'oficina, per

quan practiquis esport o simplement per utilitzar-la en el

teu dia a dia. A qui no li agrada aquesta proposta

responsable amb el medi ambient?

14 € / unitat

Consulta'ns l'escalat

Ampolla de vidre amb tap de rosca d'acer inoxidable i

nansa per penjar.

Funda extensible amb punt similar al neoprè.

Impressió de serigrafia.

Pot anar al rentaplats, però és recomanable rentar a mà.

Disponible en castellà i català.

Disponible en taronja, blau i verd.

Embolicat en capsa de cartó individual.

Detalls del producte

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/306-826-bido-daigua-catala.html#/68-color-verde


Detalls per esportistes

Motxilla de tela
Si necessites una motxilla, aquesta és la teva opció.

Fàcil de posar i de combinar amb tot! Té una capacitat

suficient per carregar-la de forma lleugera i còmode.

12 € / unitat

Consulta'ns l'escalat

Impressió a tot color.

Doble estampació (davant i darrere).

Costures laterals.

Disponible en castellà i català.

Detalls del producte

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/304-motxilla-de-cercles-catala.html


Detalls per esportistes

Ulleres de sol
Gràcies a la col·laboració amb Òptica Universitària, disposem

d'unes estupendes ulleres de sol del nostre color preferit: el taronja.

Cuida els teus ulls amb aquestes boniques ulleres, amb un segell de

qualitat en raigs UVA, i col·labora amb la lluita contra la leucèmia.

19 € / unitat

Consulta'ns l'escalat

Estil wayfarer square, lents polaritzades.

Model unisex.

Muntura taronja mate, lent marró.

Inclou bossa de tela individual.

Detalls del producte

Preu PRODUCTE EN
COL·LABORACIÓ AMB:

https://tiendafcarreras.org/ca/complements/161-ulleres-de-sol-imparables.html
http://www.opticauniversitaria.es/
https://tiendafcarreras.org/ca/complements/161-ulleres-de-sol-imparables.html


Detalls nadalencs
A J U D A ' N S  Q U E  L A  L E U C È M I A  S I G U I  U N A  M A L A L T I A  1 0 0 %

C U R A B L E ,  S U M A ' T  A  L A  I N V E S T I G A C I Ó !

https://tiendafcarreras.org/ca/26-nadal


Detalls nadalencs

A qui no li agrada el Nadal? Aquest any el teu pot ser IMPARABLE, per això volem acompanyar-te en

aquestes dates tan especials. Escriu el teu missatge i omple'l d'esperança i... mantén encesa la flama

de la investigació.

Paper procedent de boscos gestionats

responsablement.

Sobre blanc inclòs.

Mides: 17,5 x 11,5 cm (doblegada) i 17,5 x 23 cm

(oberta).

Disseny en les 4 cares de la targeta.

Espai per deixar el teu missatge.

Disponible en castellà i català.

Possibilitat de personalitzar un missatge imprès

segons l'escalat.

2 € / unitat

Consulta'ns el teu escalat

Detalls del producte

Preu

Postal de Nadal

https://tiendafcarreras.org/ca/26-nadal


Durant les festes nadalenques sempre tendim a decorar la nostra llar amb detalls típics d'aquesta

època de l'any. Des de la Fundació Josep Carerras hem creat aquestes tres peces perquè puguin

representar l'esperança per tots els que lluiten contra la malaltia.

Fusta natural lacada en blanc trencat.

Pintura antial·lèrgica.

Llaç de colors en ras.

Adhesiu corporatiu en l'embolcall.

Possibilitat de personalitzar l'embolcall.

Disponible en castellà i català.

11,5 € / unitat

Consulta'ns l'escalat

Detalls nadalencs

Penjadors per l'arbre

Detalls del producte

Preu

Pack de 3 unitats

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/241-pack-colgadores-arbol.html


Campanyes solidàries
G R A N E T S  D E  S O R R A  Q U E  S U M E N  I N V E S T I G A C I Ó

https://tiendafcarreras.org/ca/28-bebe-forcut


Campanyes solidàries

Descobreix la història del bebè forçut, Gabriel, i la
seva mare, Almira; un relat ple d'esperança i

superació d'un petit lluitador contra la leucèmia
explicat des de les dues cares d'una mateixa

moneda.

Il·lustrat per  Cinta Arribas i escrit per Alexandra
Carpentier i Frank Pebrett, aquest producte

inclou el llibre d'El bebè forçut i un quadern

d'activitats infantil, recomanat a partir de 5 anys.

 

Els beneficis d'aquest producte solidari van

destinats a la investigació de la leucèmia infantil
de l'Institut de Recerca contra la leucèmia
Josep Carreras.

El bebè forçut

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/365-llibre-el-bebe-forcut.html
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/365-llibre-el-bebe-forcut.html


Campanyes solidàries

Il·lustrat per Cinta Arribas.

Escrit per Alexandra Carpentier i Frank

Pebrett.

Pròleg de Josep Carreras i de Lucía mi

pediatra.

Mides: 21 x 29 cm.

Format vertical i reversible.

40 pàgines, imprès a 4 tintes.

Inclou llibre + quadern d'activitats.

Embolicat en un pack exclusiu de cartolina.

Disponible en castellà i català.

Detalls del producte

22,9 €
Preu

Descobreix els punts de llibre!

https://tiendafcarreras.org/ca/inici/365-llibre-el-bebe-forcut.html
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/365-llibre-el-bebe-forcut.html
https://tiendafcarreras.org/ca/inici/406-punt-de-llibre-el-bebe-forcut.html


Campanyes solidàries

Reunir-nos de nou, tornar a omplir la maleta, portar el

somriure per bandera... cada any ens marquem nous

propòsits personals, però a la Fundació Josep Carreras

ho tenim clar: curar la leucèmia.

Amb La  Botiga dels Bons Propòsits ens ajudes a

aconseguir el nostre regalant un propòsit a la gent que

més estimes!

12 models diferents!

https://tiendafcarreras.org/ca/24-proposits
https://tiendafcarreras.org/ca/24-proposits


Campanyes solidàries

Planta el propòsit una vegada que el compleixis i

descobreix com neix una planta aromàtica gràcies al

paper de llavors.

El propòsit inclou una peanya de suport.

El propòsit està imprès a tot color en paper de llavors.

Inclou un tríptic amb consells per complir el teu propòsit i

amb indicacions d'ús per poder plantar-lo.

Caixa individual amb tancament de faixa extraïble.

Disponible en castellà i català.

12 models diferents.

Detalls del producte
Producte eco-friendly

Dóna-li una segona vida al producte

9 € / unitat

23 € / pack 3 unitats

Consulta'ns l'escalat

Preu

https://tiendafcarreras.org/ca/24-proposits
https://tiendafcarreras.org/ca/24-proposits


Cuida tots els detalls...!

Quasi tots els nostres productes

disposen també d'un embolcall
IMPARABLE contra la leucèmia.

Pots posar el teu detall dins de la

bossa de jute o el sobre de bombolles

per protegir-lo i per oferir el regal

d'una forma més especial i

personalitzada.

Bossa de jute 100%.

Color taronja.

Tintat ecològic.

Tancament amb nus de corda natural.

Bossa

Sobre

Detalls del producte

Sobre de bombolles.

Color blanc.

Laminació en PVC.

Soldat amb tancament d'alta resistència.

Mida: 17 x 16 cm.

Disponible només en castellà.

Preu
4,5 € / unitat

Detalls del producte

Preu
1,9 € / unitat

https://tiendafcarreras.org/ca/detalls/125-bossa-de-jute-castella.html


Què t'oferim

Accions que es converteixen
en ciència

Personalització del producte.

Impacte en les nostres xarxes socials.

Enviament a destí inclòs.

Targetes explicatives de l'acció.

Descompte per quantitats de volum.

A la Fundació Josep Carreras ens agrada cuidar tots

els detalls i mimar al màxim els nostres col·laboradors.

Per això, t'oferim unes contrapartides segons
l'escalat de la teva compra solidària:

Consulta'ns tots els teus dubtes,
gràcies per la teva confiança.



C A D A  S E G O N  C O M P T A ,
I M P A R A B L E S  F I N S  Q U E  L A  C U R E M

R E G I N A  D Í E Z
A L I A N C E S  C O R P O R A T I V E S

R E G A L O S O L I D A R I O @ F C A R R E R A S . E S
6 3 3  7 9  5 0  7 2

https://tiendafcarreras.org/ca/

