
CAMPANYA IMPARABLES CONTRA LA LEUCÈMIA



Cada any convoquem a molts pacients i expacients de leucèmia i altres malalties malignes

de la sang de tot Espanya i surten al carrer per sensibilitzar la societat sobre la importància

de la lluita contra aquests tipus de càncer i per demanar el seu suport. L'acció sempre té lloc

durant la Setmana contra la Leucèmia, que és del 21 al 28 de juny.

Aquest ja serà el quart any consecutiu que desenvolupem aquest esdeveniment i estem

molt il·lusionats ja que, a poc a poc, ha anat guanyant importància. Per exemple, l'any passat

ja es van apuntar per col·laborar 300 pacients de tot Espanya i vam aconseguir més de

50.000€ mitjançant SMS solidaris. Gràcies a aquests diners vam poder adquirir un separador

cel·lular per als laboratoris de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

En aquest 2015, el nostre objectiu és aconseguir que la societat col·labori enviant SMS

solidaris (amb la paraula IMPARABLES al 28027*) ja que considerem que és més fàcil que

tothom posi el seu granet de sorra amb una quantitat petita. Amb molt poc de cadascú,

podem fer molt entre tots! Els diners recaptats aniran destinats a investigació científica.

Aquest any la campanya porta com a títol… IMPARABLES CONTRA LA LEUCÈMIA

*Cost de l'SMS 1,2 €. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo.



El diumenge 21 de juny, distribuïts per 43 províncies de tot Espanya, cadascun dels 

més de 300 participants, al costat dels seus familiars i amics, repartirà fulletons 

personalitzats en els quals s'explica el seu testimoni de lluita alhora que dóna les 

GRÀCIES. ¿Gràcies? Sí.

Gràcies per escoltar la meva història.

Gràcies per haver estat o ser donant de medul·la.

Gràcies per enviar un SMS per aconseguir fons per 

investigar i curar la leucèmia.

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACCIÓ DEL 21 DE JUNY?

* Cost de l'SMS 1,2 €. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo.

Amb aquest gest agraïm per endavant l'acció de la 

persona que s’atura al carrer pel gest que segurament 

acabarà fent: ajudar-nos a seguir IMPARABLES 

contra la leucèmia gràcies a l'enviament de la paraula 

IMPARABLES al 28027*.



OBJECTIU 2015: MÉS INVESTIGACIÓ

En els últims anys, hem creat l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, un centre 

exclusivament enfocat a la leucèmia i les altres hemopaties malignes. Estem en plena construcció del 

més gran dels campus científics que configuren l'Institut i que s'inaugurarà a mitjan 2016: el Campus 

ICO-Germans Trias i Pujol.

El primer Campus de l'Institut està ja en funcionament des de setembre de 2013 ubicat a la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona i està aconseguint desenvolupar grans projectes, 

especialment en l'àmbit de la leucèmia infantil i amb finançament de la Unió Europea.

Des que vam crear la Fundació, fa 27 anys, la ciència ha avançat de forma excel·lent canviant 

radicalment el pronòstic i tractament de les leucèmies. Però, encara avui, perdem la meitat dels 

pacients adults i un de cada cinc nens. No s'han determinat les causes dels diferents tipus de 

leucèmia i algunes són del tot incurables. A més, molts pacients s'han de sotmetre a tractaments molt 

agressius.

Volem aconseguir que algun dia la leucèmia sigui 100% curable en tots 

els casos.

Tots els diners recaptats a través dels SMS solidaris aniran destinats a investigació. Gràcies a la 

col·laboració de tots donarem passos de gegant i escurçarem el camí cap a un futur lliure de leucèmia.

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


15 pacients o expacients

adolescents (d'entre 13 i 17 

anys).

43 famílies de pacients o

expacients infantils (d'edats 

compreses entre 1 i 12 anys).

L'acció es durà a terme en 16 comunitats 

autònomes i 43 províncies espanyoles.

Dels 312 participants, 154 pateixen o han patit una 

leucèmia aguda (mieloide o limfoblàstica), 33 conviuen 

amb una leucèmia crònica (mieloide o limfàtica), 52

han lluitat contra un limfoma (Hodgkin o no Hodgkin), 9 

amb un mieloma múltiple, 5 han estat diagnosticats 

d'aplàsia medul·lar i 10, d’alguna síndrome 

mielodisplàstica.

8 lluiten contra altres malalties hematològiques poc 

habituals o altres malalties que poden requerir un 

trasplantament de medul·la òssia per a la seva 

curació (Síndrome de Wiskott-Aldrich, Histiocitosi de 

cèl·lules de Langerhans, Síndrome d'Immunodeficiència 

Severa Combinada, Linfohistiocitosi hemofagocítica, 

Mucopolisacaridosi tipus IV, Osteopretosi maligna , 

Mielofibrosi, Anèmia de Fanconi, Hemoglobinúria 

Paroxística Nocturna).

21 persones participaran en homenatge 

als seus familiars que no van poder 

superar la batalla contra la malaltia.

De tots els participants,

● 29 s'han sotmès a un autotrasplantament de 

medul·la òssia.

● 48 s'han sotmès a un trasplantament de medul·la 

òssia d'un familiar compatible (entre els quals, 41 

són d'un germà).

● 60 s'han sotmès a un trasplantament de medul·la 

òssia d'un donant de medul·la òssia o una unitat 

de sang de cordó umbilical compatible localitzats 

per REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia 

creat i gestionat per la Fundació Josep Carreras 

contra la Leucèmia en coordinació amb l'Organització 

Nacional de Trasplantaments / Ministeri de Sanitat).

ALGUNES DADES D’INTERÈS

312 participants d’edats

entre 1 i 78 anys.
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ALGUNS EXEMPLES DE FULLETONS I CASOS

Sara, 18 anys
Participant a Barcelona

El 24 de març de 2014, una anàlisi de sang va revelar el seu 

diagnòstic: leucèmia mieloblàstica aguda. Des d'aquest dia, la 

Sara va estar aïllada. Van començar les puncions i tot el 

tractament de quimioteràpia.

"Amb 18 anys l'últim que esperes és que et diguin que tens 

càncer. Sembla que és una cosa que només pugui passar als 

altres, que és impossible que et pugui tocar a tu". Aquest va ser 

el primer pensament de la Sara després de la notícia. A poc a 

poc, i després dels bons resultats, la por va anar transformant-se 

en força, valentia i positivitat per afrontar la batalla.

Després de diversos ingressos, l'agost de 2014 es va sotmetre a 

un trasplantament de medul·la òssia d'un donant no emparentat 

localitzat pel Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), 

gestionat per la Fundació Josep Carreras. Gràcies a aquest 

donant ja han passat gairebé 10 mesos i la Sara es recupera 

a poc a poc.



ALTRES CASOS

Francesc, 62 anys
Participant a Lleida

Víctor, 13 anys
Participant a Tarragona

Cristian, 8 anys
Participant a Girona



FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS
Cada any milers de persones al món emmalalteixen de leucèmia. La Fundació Josep Carreras contra la

Leucèmia va néixer el 1988 amb la intenció de contribuir a la curació definitiva d'aquesta malaltia i millorar

la qualitat de vida dels pacients. Un cop recuperat de la seva malaltia, Josep Carreras va crear la

Fundació per agrair l'ajuda de la ciència així com a les múltiples mostres d'afecte rebudes. La Fundació

concentra els seus esforços en les següents àrees bàsiques:

Fins que la curem, no pararem

La Fundació ha invertit des de la seva creació més de 150 milions d'euros en projectes d'investigació. En

2013 ha posat en marxa a Barcelona l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, un dels

pocs centres del món exclusivament dedicat a la leucèmia i les altres hemopaties malignes.

Fins a trobar un donant compatible no pararem

Perquè cap pacient es quedi sense una oportunitat de curació per no disposar de donant de medul·la

òssia compatible, el 1991 la Fundació va crear el REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia). A dia

d’avui, REDMO ha fet possible prop de 7.000 trasplantaments, compta amb més de 175.000 donants

espanyols registrats i més de 60.000 unitats de sang de cordó. Està connectat permanentment a la xarxa

mundial de registres, que disposa de més de 26.000.000 de donants.

Seguirem IMPARABLES intentant millorar la qualitat de vida dels pacients

La Fundació ofereix un servei gratuït d'assessorament mèdic, així com allotjament per a pacients amb

recursos econòmics limitats que han de traslladar-se lluny del seu domicili per rebre un tractament

prolongat.

Tot l'esforç de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia persegueix un únic objectiu: que la

leucèmia sigui, algun dia, una malaltia curable en tots els casos.

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


INSTITUT DE RECERCA CONTRA 

LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), centre CERCA de la Generalitat de

Catalunya, es va constituir amb l'objectiu d'impulsar la investigació biomèdica i el desenvolupament de la

medicina personalitzada de les hemopaties malignes i, especialment, de la leucèmia. Es tracta d'un centre

sense precedents que, amb el treball i rigor d'investigadors de tot el món, utilitza les tecnologies més

innovadores per intentar guanyar la partida a la leucèmia i altres hemopaties malignes.

Cada any es diagnostica leucèmia a unes 5.000 persones al nostre país. D'altra banda, altres hemopaties

com els limfomes o el mieloma múltiple afecten respectivament a 7.000 i 2.000 nous pacients cada any al

nostre país. Pel que fa als nens, la leucèmia és el càncer infantil més freqüent amb una incidència del 30%

dels càncers pediàtrics.

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 representat un model de

càncer curable. No és estrany, doncs, que els dos càncers que en el moment actual som capaços de curar en

una gran proporció de malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens i el limfoma de Hodgkin.

El IJC compta amb 3 campus científics en funcionament:

• El Campus Clínic-UB, situat a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la UB i de l'Hospital Clínic

de Barcelona.

• El Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, situat als voltants de l'Hospital Universitari Germans

Trias i Pujol i la seva Fundació d'Investigació, la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la UAB i l'Institut

de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC).

• El Campus Sant Pau, situat a l'entorn de l'Hospital de Sant Pau, la Facultat de Medicina de la UAB i

l'Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau.

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