
Barcelona, 21 de juny de 2015

Avui més de 300 pacients i expacients de leucèmia i altres malalties hematològiques malignes, de tot Espanya

han sortit al carrer amb l’objectiu de demanar a la societat la seva col·laboració per seguir investigant en la

lluita contra aquestes malalties. Els participants han pogut compartir el seu testimoni mitjançant uns fulletons

personalitzats on explicaven la seva història i han animat la gent a enviar SMS solidaris amb la paraula

IMPARABLES al 28027*. L’objectiu de la campanya que la Fundació Josep Carreras llença aquest mes de

juny, amb motiu de la Setmana contra la Leucèmia, és recaptar fons per invertir en recerca científica a través

del seu institut de recerca.

L’acció ha tingut lloc en 16 comunitats autònomes i 43 províncies espanyoles. En total, dels 300 convocats, hi

han participat 58 famílies amb pacients nens o adolescents, ja que la leucèmia és el càncer infantil més

freqüent, i 21 persones han participat en homenatge a aquells familiars que no van poder superar la batalla

contra la malaltia.

Particularment a Barcelona, s’ha celebrat un acte que ha reunit més de 50 pacients i expacients, acompanyats

dels seus amics i familiars, al barri del Born. Entre els participants, Olga Gómez, pacient de leucèmia mieloide

crònica des del 2011, és un clar exemple de la importància dels avenços en recerca en el camp de

l’hematologia. El descobriment de fàrmacs anomenats “inhibidors de tirosina-cinasa” (ITK) ha fet un gir de

180º al tractament dels pacients de leucèmia mieloide crònica.

Més de 300 pacients imparables 
contra la leucèmia
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Setmana contra la Leucèmia 2015  (21-28 de juny)

● Amb motiu de la campanya Imparables contra la Leucèmia, i per celebrar la Setmana contra la Leucèmia

2015 (21-28 de juny), aquest diumenge 21 de juny més de 300 pacients i expacients de leucèmia, limfoma,

mieloma múltiple i altres malalties oncològiques de la sang han sortit al carrer per a sensibilitzar a la societat i

demanar la seva col·laboració per continuar investigant.

● L’acció s’ha portat a terme en 16 comunitats autònomes i 43 províncies espanyoles. Formant part dels

300 convocats, han participat 58 famílies amb pacients nens o adolescents, ja que la leucèmia és el càncer

infantil més freqüent. Concretament a Barcelona, més de 50 pacients i expacients s’han reunit al barri del Born.

● Aquest ja serà el quart any consecutiu que es desenvolupa aquesta jornada que, any rere any, ha anat

prenent una major envergadura. L’any passat ja s’hi van apuntar per col·laborar gairebé 300 pacients de tot

Espanya i es van aconseguir més de 50.000€ mitjançant SMS solidaris que es van invertir en un separador

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

* Cost del SMS: 1,2€. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo Espanya. 



Molts d’ells havien de sotmetre’s a un trasplantament de medul·la òssia, amb la toxicitat i risc que comporta. En

canvi, actualment gràcies a aquests medicaments la malaltia pot cronificar-se sense grans efectes secundaris

per la majoria dels malalts. “Alguns efectes són, podríem dir, anecdòtics; uns altres, més molestos. Alguns han

desaparegut o s'han anat esmorteint i uns altres perduren però, gràcies al tractament, puc fer una vida

pràcticament normal”, ens explica l’Olga.

Un objectiu: més investigació científica

En els últims anys, la Fundació Josep Carreras junt amb la Generalitat de Catalunya han creat l'Institut de

Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, un centre exclusivament enfocat a la leucèmia i les altres

hemopaties malignes. Actualment està en plena construcció el més gran dels campus científics que configuren

l'Institut i que s'inaugurarà a mitjan 2016, el campus ICO-Germans Trias i Pujol a Badalona. Amb la finalització

d'aquest campus, la Fundació haurà redoblat esforços i equips d'investigació.

Gràcies a les millores aconseguides en els últims anys, els índexs de supervivència han augmentat

notablement. No obstant això, encara no hi ha una solució definitiva per als casos en què la malaltia reapareix

tot i el trasplantament i per algunes de les complicacions d’aquest procediment. Es per això que

malauradament perdem 1 de cada 5 nens i la meitat dels pacients adults. Fins que coneguem les causes que

provoquen la leucèmia, el trasplantament de medul·la òssia al·logènic (a partir d'un donant sa) seguirà sent

l’única oportunitat de curació per a molts pacients amb malalties de la sang.

Cal posar en marxa molts més projectes d'investigació per seguir avançant i per això la Fundació Josep

Carreras, a través de la campanya Imparables contra la leucèmia, vol donar una empenta decisiva a favor

d'aquesta causa.

Més de 50 imparables al barri del Born

Aquest matí, més de 50 pacients i expacients de leucèmia i altres hemopaties, acompanyats d’amics i familiars,

s’han reunit a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, al barri del Born. Després d’un breu acte de

benvinguda, han esmorzat tots plegats abans de començar l’acció del repartiment de fulletons, moment en què

han pogut compartir les seves històries amb la gent del carrer. La cloenda de l’acte ha quedat marcada per un

vermut de germanor que ha unit a tots els imparables participants.

*Adjuntem algunes imatges d'aquesta acció, així com dels seus participants. A la pàgina de Youtube de la

nostra entitat es pot veure el vídeo publicitari d’Imparables contra la leucèmia

(https://www.youtube.com/watch?v=di2m3JTjtAw), així com al microlloc web creat específicament per a la

campanya: www.imparables.org.

Sobre la Fundació Josep Carreras

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

Leucèmia va néixer l’any 1988 amb la intenció de contribuir a trobar una curació definitiva per a 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 les múltiples mostres d’afecte rebudes.

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, centre CERCA de la Generalitat de Catalunya, es

va constituir l'any 2010, 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 és l'únic institut de

recerca biomèdic europeu centrat exclusivament en aquest tipus de malalties.
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