PRESENTACIÓ
A través d'aquest dossier volem compartir amb tu un projecte molt especial que duem a terme des de fa
alguns anys en el marc de la Setmana contra la Leucèmia (del 21 al 28 de juny). Es tracta d'un
esdeveniment en el qual molts pacients i expacients de leucèmia i altres malalties malignes de la sang
(com els limfomes, el mieloma múltiple, etc.) de tot Espanya surten al carrer per sensibilitzar la societat
sobre la importància de la lluita contra aquests tipus de càncer i per demanar-los el seu suport. Aquest
any ho celebrarem el dissabte 18 de juny.
Aquest ja serà el cinquè any consecutiu que desenvolupem aquest esdeveniment i estem molt
il·lusionats ja que, a poc a poc, ha anat creixent. Per exemple, l'any passat ja es van apuntar per
col·laborar més de 300 pacients de tot l’Estat Espanyol.
Enguany, a més, tenim un repte científic molt concret. Volem recaptar 150.000 € per a poder aconseguir
un equip d'alt nivell per al nostre Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Es tracta
d'un sistema de selecció cel·lular d'última generació que ens permetrà identificar les millors cèl·lules del
pacient i modificar-les per combatre les cèl·lules malignes. L’hem anomenat...

La fàbrica de cèl·lules imparables!
Per aconseguir-la, tornarem a demanar a la societat que col·labori enviant SMS solidaris d’1,2€ 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!

DISSABTE 18 DE JUNY

SORTIM AL CARRER!
Durant aquest dia, els pacients i expacients de leucèmia i altres
hemopaties malignes, i els seus familiars i amics, surten al carrer
repartits per diferents localitats d'Espanya. Com col·laboren?
•

Repartint els seus fulletons personalitzats a través dels
quals expliquen la seva història i ajuden a sensibilitzar la
societat sobre aquest grup de malalties oncològiques de la
sang.

•

Demanant a la societat l’enviament de SMS solidaris
d’1,2€ amb la paraula IMPARABLES al 28027* per
recaptar fons per a recerca científica.

NOVETAT D’ENGUANY!!!
Si vols participar a la campanya de la Setmana contra la
Leucèmia 2016, apunta’t a*:

www.semanacontralaleucemia.org
*Data límit d’inscripció: 20 de maig
*Cost de l'SMS: 1.2 €. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo Espanya.
Encara que la campanya sigui al juny, els SMS ja estan actius a dia d'avui. Així que qualsevol que enviï un SMS
solidari amb la paraula IMPARABLES al 28027, es rep perfectament el donatiu d'1,2 €.

FULLETÓ PERSONALITZAT (model 2016)
* Fulletó mida A5. El testimoni del pacient o impacient es pot redactar en castellà, català, basc o gallec. S’imprimiran i es
lliuraran 250 fulletons per participant. Si ho prefereixes, a través de la plataforma d'inscripció
www.semanacontralaleucemia.org, podràs triar l'opció de participar amb un model genèric de fulletó.

Davant
(personalitzat)

Darrere
(parte comú)

EL KIT DELS IMPARABLES
Uns dies abans del dissabte 18 de juny, rebràs un kit amb 250 impressions del teu
fulletó personalitzat (o del model genèric, en el caso de que així ho prefereixi).
Respecte a la samarreta, aquest any tornarem a sortir al carrer amb el mateix model de
l'any anterior. Per aquest motiu, si ja vas participar en la campanya de l'any passat, i
encara la conserves, ens agradaria que la tornessis a utilitzar per intentar estalviar costos.
No et preocupis, si l'has perdut o necessites una altra talla podràs demanar la teva
samarreta gratis a través de la plataforma d'inscripció: www.semanacontralaleucemia.org

+
250 fulletons

1 samarreta IMPARABLES*

* Si familiars o amics volen una samarreta "IMPARABLE" poden adquirir-la a través de la botiga online de la Fundació:
www.tiendafcarreras.org Tot el benefici de la venda d'aquest producte anirà destinat als nostres programes de recerca científica.

SÍ, VULL PARTICIPAR
Si és la primera vegada que participes, aquí t’expliquem les passes que seguirem
fins l’arribada del dia 18 de juny:
1) INSCRIU-TE a www.semanacontralaleucemia.org. A través d’aquesta plataforma podràs
confirmar la teva participació i dissenyar el teu fulletó. Tens fins el 20 de maig per
inscriure’t!
2) FORMACIÓ DE GRUPS. Uns dies després del 20 de maig, t'enviarem un correu
electrònic facilitant el contacte de totes les persones de la teva província o municipi, perquè
us organitzeu i acordeu entre vosaltres l'hora i lloc per sortir al carrer el 18 de juny. (En el
cas de Barcelona, organitzarem un esdeveniment concret del que us informarem més
endavant. Serà una prova d'exposició viatgera que, si funciona, en els propers anys
viatjarà a Madrid, a Sevilla, a Bilbao, a Palma...).
3) AJUDA’NS A FER DIFUSIÓ. Un cop organitzats els grups, t'enviarem un email amb un
seguit de materials perquè ens ajudis a fer difusió de la campanya a través de les teves
xarxes socials.
4) RECEPCIÓ DEL KIT “IMPARABLES”. Uns dies abans de dissabte 18, rebràs a casa un
kit amb la teva samarreta (en el cas que encara no la tinguis) i els teus 250 fulletons
personalitzats (o genèrics) perquè puguis repartir el dia de l'acció conjunta.
5) SORTIM AL CARRER! Dissabte 18 de juny tenyirem de color taronja cada racó
d’Espanya. Junts, IMPARABLES contra la leucèmia!

EN LA CAMPANYA DE 2015…
Més de 300 pacients i expacients distribuïts por 43 províncies, junt a amics i familiars, van
sortir al carrer!

ALGUNES IMATGES DE 2015…

Pots veure un vídeo resum de
com va anar fent CLIC AQUÍ

EL REPTE D’ENGUANY: LA FÀBRICA DE CÈL·LULES IMPARABLES
La nostra campanya d'enguany té com a element central un repte científic. Intentarem arribar als
150.000 € que costa un equip d'alt nivell que necessitem per al Campus Sant Pau de l'Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC). Es tracta d'un sistema de selecció cel·lular d'última
generació que ens permetrà identificar les millors cèl·lules del pacient i modificar-les per dur a terme un
projecte únic d'immunoteràpia, el futur en el tractament de les leucèmies.
La investigació del Dr. Javier Briones del Campus Sant Pau del IJC se centra en el següent:

1-

2-

Fa molt poc s'han descobert unes cèl·lules extremadament potents anomenades
Memory Stem T Cells (cèl·lules T mare de memòria). Aquestes són molt especials. Encara
que només són presents en menys d'un 1% de la nostra sang, els nostres científics han
aconseguit mecanismes per crear-les en quantitat suficient i que la seva activitat "d'atac"
contra el càncer sigui més potent i duradora.

Si modifiquem aquestes cèl·lules del propi pacient genèticament mitjançant l'acció d'un
virus, podrien implantar-se de nou en ell, a través d'una tècnica coneguda com T Cars, i
actuar combatent les cèl·lules leucèmiques fins a acabar amb elles. I si la leucèmia
torna…. Tornaran a atacar.
És a aquest nivell que
es necessita una major
sofisticació i, per això,
aquest nou equip.

EL REPTE D’ENGUANY: LA FÀBRICA DE CÈL·LULES IMPARABLES
MÉS OPORTUNITATS. A Estats Units s’han començat a tractar casos mitjançant tècniques semblants (cèl·lules T
CARs) i els resultats són espectaculars. Un 85% de pacients malalts de leucèmia limfoblàstica aguda que no
responien a cap tractament, estan lliures de la malaltia i fins un 50% de pacients amb limfoma no-Hodgkin
agressiu que no responien a cap tractament de quimioteràpia estan en remissió completa. En aquests casos, les
cèl·lules que s’han modificat són limfòcits T del pacient, les responsables de coordinar la resposta del sistema
immune davant d’un atac. Actualment a Espanya encara no existeix aquesta possibilitat de tractament.

El Dr. Javier Briones, investigador del Campus Sant Pau de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, està desenvolupant aquesta tècnica (immunoteràpia amb cèl·lules T
CARs) amb les Memory Stem T Cells. És un dels pocs científics que està desenvolupant aquesta
tècnica a Espanya.

Per avançar en aquesta línia en els propers anys, i que en el futur
pugui ser una realitat al nostre país, necessitem una màquina
que ajudi a fabricar aquestes cèl·lules en condicions de
màxima seguretat, perquè persones que no tenen ara mateix una
opció de tractament tinguin aquesta oportunitat. I no només en
casos de leucèmia, sinó d'altres malalties malignes de la sang
com limfomes, mieloma múltiple, etc. L'hem anomenat ...

La fàbrica de cèl·lules imparables!
Per aconseguir-la necessitem recaptar 150.000€ a través de
l’enviament de SMS solidaris d’1,2€. Ens ajudes a aconseguir el
nostre repte?

I si tens dubtes, AQUÍ ESTEM!
Departament de Comunicació
Alexandra Carpentier de Changy
Marta Fernández
Laura Lorenzo Parra
imparables@fcarreras.es
93 414 55 66

