PLA EMPRESES SÒCIES
2011
Una aliança a llarg plaç amb la curació de la leucèmia,
un segell de compromís social.

Qui som?
“ Sempre vaig creure que si
hi havia una oportunitat
entre un milió, aquesta
seria la meva”

Som una fundació privada amb un objectiu molt clar:
“Treballar perquè, algun dia, la leucèmia sigui
una malaltia curable per a tots i en tots els
casos”.

Josep Carreras

Trajectòria
Ens avalen més de 20 anys d’experiència i una
trajectòria internacional amb seus independents a
Espanya, Estats Units, Alemanya i Suïssa.

Ciència i Futur
Basem els nostres esforços en finançar projectes
d’investigació científica per millorar el futur dels
pacients de leucèmia i altres hemopaties malignes i
assolir la seva curació. Gestionem el Registre de Donants
de Medul·la Òssia (REDMO).

Independència
Ens financem gràcies a les aportacions periòdiques dels
socis, a les donacions, als llegats i, molt especialment,
gràcies als concerts i recitals benèfics del nostre
President, Josep Carreras.

Compromís social
El compromís amb el pacient és la nostra raó de ser.
Oferim ajudes a hospitals, serveis gratuïts de consulta
mèdica i una xarxa de pisos d’acollida per millorar la
qualitat de vida dels pacients i les seves famílies.

Cada any es diagnostiquen a Espanya uns 5.000 nous
casos de leucèmia.
La leucèmia és el càncer infantil més freqüent, suposa
el 75% dels càncers en nens.
Els índex de curació han millorat molt, però encara
perdem a 1 de cada 4 nens y a la meitat dels
pacients adults.
3 de cada 4 persones que requereixen d’un
transplantament no té un familiar compatible.
A Espanya hi ha tan sols 84.000 donants de
medul·la òssia dels 14 milions que hi ha al món.

Ser empresa sòcia
Quan una empresa es fa sòcia de la
curació de la leucèmia a través
d’una aportació periòdica, manifesta
el seu compromís amb un futur
millor per a tots els pacients de
leucèmia.
La Fundació Josep Carreras, amb una
trajectòria de 23 anys amb aquest
objectiu, valora molt especialment la
confiança i la fidelitat a la seva
causa.
Per aquesta raó, les nostres
empreses sòcies són un motiu
d’orgull, i volem que pugui ser
comunicat i compartit amb la
societat.

EL PLA “EMPRESES SÒCIES”
Aquest projecte preveu l’ordenació de les nostres empreses sòcies en 3 categories en base a les seves
aportacions anuals a partir de 1.500 €.

Empresa Sòcia d’Honor
A partir de 10.000 €/any
Empresa Sòcia VIP
Entre 4.000 i 9.999 €/any
Empresa Sòcia
Entre 1.500 i 3.999 €/any
Altres empreses sòcies
Fins a 1.499 €/any

Pla
Empreses sòcies

PLA “EMPRESES SÒCIES”
Aquest pla ofereix un reconeixement especial a les empreses sòcies que assumeixen el
compromís de fer una aportació igual o superior a 1.500 € anuals, creant un apartat nou
a la plana web de la Fundació per comunicar l’aliança d’aquestes empreses amb la
curació de la leucèmia, entre d’altres accions de reconeixement:

Empresa Sòcia d’Honor
A partir de 10.000 €/any

Empresa Sòcia VIP
Entre 4.000 i 9.999 €/any

Empresa Sòcia
Entre 1.500 y 3.999 €/any

WEB: Logotip amb enllaç a segon
nivell a la web de la Fundació, on pot
haver-hi text, enllaços i imatges.

WEB: Logotip amb enllaç a la web de
l’empresa.

WEB: Nom de l’empresa en un llistat,
amb enllaç a la seva web.

Segell digital d’“Empresa Sòcia VIP” de
l’any en curs, per fer servir a la web de
l’empresa i a la memòria anual.

Segell digital d’“Empresa Sòcia” de l’any
en curs, per fer servir a la web de
l’empresa i a la memòria anual.

Diploma emmarcat amb la signatura
original de Josep Carreras.

Diploma amb la signatura del Gerent de
la Fundació Josep Carreras.

Segell digital d’“Empresa Sòcia
d’Honor” de l’any en curs, per fer
servir a la web de l’empresa, la
signatura dels emails o a la memòria
anual.
Diploma emmarcat amb la signatura
original de Josep Carreras.
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