IMPARABLES
contra la leucèmia
Dia dels Imparables 2018
Setmana contra la Leucèmia (21-28 de juny)

LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS
CONTRA LA LEUCÈMIA

Aquest any la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia compleix 30 anys impulsant de forma
incansable tot tipus de projectes en benefici dels pacients i de la ciència per aconseguir que la
leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 100% curable, per tots i en tots els casos.

Fins que la curem,
no pararem

Ens ajudes a aconseguir-ho?

SETMANA CONTRA LA LEUCÈMIA 2018
Del 21 al 28 de juny es celebra la Setmana europea contra la Leucèmia, i amb motiu de la mateixa, durant tot el mes
impulsem accions per sensibilitzar la societat sobre la importància de la investigació per avançar en la lluita contra la
leucèmia i altres malalties malignes de la sang (com els limfomes, el mieloma múltiple, etc.).
Aquest mes de juny portarem a terme dues grans accions, t’animes a descobrir-les?

Campanya de
comunicació

Fes click AQUÍ i mira
l’spot per televisió!

Dia dels
Imparables

Fes click AQUÍ per descobrir
com va anar l’any passat!

QUÈ ÉS EL DIA DELS IMPARABLES?
EL DIA DELS IMPARABLES és un esdeveniment festiu que té com objectiu donar veu als que han patit, pateixen o
tenen algun familiar que ha patit leucèmia o una altra malaltia maligna de la sang. Tots ells s'uneixen i serveixen
d'altaveu a la nostra causa: la lluita perquè siguin malalties curables en tots els casos. Aquest any ho celebrarem
el dissabte 16 de juny sortint al carrer a moltes localitats arreu de l’Estat espanyol.
Tots els participants repartiran els seus fulletons personalitzats (també es poden demanar fulletons genèrics si
no es vol personalitzar) a través dels quals explicaran la seva història i ajudaran a sensibilitzar la societat sobre els
càncers i les malalties de la sang, i la necessitat d'investigar per erradicar-les.
Aquest serà el 7è any consecutiu que organitzem aquest esdeveniment i estem molt il·lusionats ja que, a poc a poc,
ha anat creixent molt. L'any passat ja es van apuntar 1.500 pacients, familiars i col·laboradors de tot l’Estat
espanyol!
Vols saber com va començar El DIA DELS IMPARABLES?

Mira el vídeo “VALORA LA VIDA”!

QUI POT APUNTAR-SE?

● Pacients i expacients de leucèmia, limfoma, mieloma
múltiple, síndromes mielodisplàsiques, aplàsia medul·lar
i qualsevol altra malaltia de la sang.

● Familiars i amics de pacients i expacients de
leucèmia, limfoma, mieloma múltiple, síndromes
mielodisplàsiques, aplàsia medul·lar i qualsevol altra
malaltia de la sang.
● Familiars i amics de pacients de leucèmia, limfoma,
mieloma múltiple, síndromes mielodisplàsiques, aplàsia
medul·lar i qualsevol altra malaltia de la sang que no
van poder superar la malaltia. Aquestes persones
participen en homenatge a un ésser estimat que han
perdut.
● I qualsevol persona que vulgui col·laborar!

COM POTS PARTICIPAR?

1. Inscriu-te a www.semanacontralaleucemia.org entre l’1 i el 30
d’abril de 2018.
2. Pots triar si prefereixes un fulletó genèric de l'acció o un de
personalitzat. Si és personalitzat amb un testimoni, propi o d'un
amic o familiar, pots crear-ho en aquest mateix web fins al 30 d'abril.
3. Un cop estigueu inscrits tots els participants, des de la Fundació
us farem arribar un kit dels Imparable a casa, unes setmanes
abans de l'esdeveniment. En ell hi haurà moltes sorpreses i
materials de sensibilització. A més, hi trobareu 200 impressions del
fulletó (sigui el genèric o el personalitzat) per repartir el 16 de juny.
4. A través de correu electrònic, donarem a cada participant les
instruccions per sortir al carrer el 16 de juny amb el grup de la
vostra ciutat i us posarem en contacte amb altres persones de la
vostra mateixa localitat que s'hagin apuntat.

COM VA ANAR L’ANY PASSAT?
• Van participar 1.500 pacients, expacients, familiars i col·laboradors de tot l’Estat espanyol.
• Es van realitzar accions festives i interactives a totes les comunitats autònomes i a gairebé totes les províncies,
on es va homenatjar a tots els participants i pacients.
• Es van organitzar dos grans esdeveniments a Barcelona i Madrid.

Ens ajudes a ser més
IMPARABLES?

Et necessitem
Apunta’t al Dia dels Imparable 2018 a
www.semanacontralaleucemia.org i anima
als teus amics i familiars a acompanyar-te*

Reenvia aquesta presentació a totes
aquelles persones i col·lectius (associacions
de pacients, especialistes, etc.) que creguis
que els pot interessar

Segueix-nos a xarxes socials i comparteix
les nostres publicacions

*Si tens qualsevol dubte, des de la Fundació acompanyem a tots els participants durant el
procés a través d’ imparables@fcarreras.es i el 93 144 40 68.

Equip Imparable de Comunicació
Laura Lorenzo, Clàudia Nogués, Regina Díez
Mireia Bel, Marta Fernández i Alexandra Carpentier
imparables@fcarreras.es
93 144 40 68 - 93 414 55 66
www.fcarreras.org
www.semanacontralaleucemia.org

www.fcarreras.org

