
La Fundació CRIS contra 
el Càncer ha creat una 
iniciativa per a nens, les 
seves famílies i les escoles, 
gràcies a la qual podreu 
col·laborar directament en 
la batalla contra aquesta 
malaltia.

Mitjançant una carrera solidària, els nens aprendran a organitzar un 
esdeveniment solidari, i recolliran fons per donar suport a projectes 
d'investigació, l'única eina realment útil per vèncer el càncer. Cada pas, cada 
gambada que donin en aquesta carrera ens aproparà una mica més a la 
derrota de la malaltia.

Des de la Fundació us facilitem material i metodologia de treball per 
a l'organització de curses i esdeveniments. A més, per treballar la 
iniciativa a nivell pedagògic facilitem cinc Unitats Didàctiques. En aquestes 
es proporcionen els coneixements fonamentals per comprendre el càncer 
infantil, el seu impacte social i familiar, en què consisteix la investigació, com 
la ciència pot combatre el càncer i quins hàbits poden seguir per protegir-se 
d'aquest tipus de patologies.

@criscancer
facebook.com/fundacionCrisCancer
youtube.com/CrisContraElCancer
instagram.com/criscontracancer

Més informació: 951 403 232
muevetecontraelcancer@criscancer.org

Utilitza aquest codi QR per fer-te’n 
soci  o entra a:
https://criscancer.org/es/hazte-socio/

GRÀCIES PER SER CRIS!

Si vols ajudar-nos a salvar vides, recorda que 
LA INVESTIGACIÓ ÉS L'ÚNICA CURA  

CONTRA EL CÀNCER INFANTIL.
COL·LABORA AMB LA FUNDACIÓ CRIS! FES-TE’N SOCI!

El Daniel Guerrero amb la seva filla Isabel

Hola, sóc el Daniel Guerrero, em 
moc contra el càncer infantil i us 
explicaré per què. 

"A la meva filla Isabel li 
van diagnosticar leucèmia 
mieloblàstica aguda el 6 de 
març de 2014, amb set mesos. 
És una malaltia de la sang molt 
greu, rara en nadons, amb 
percentatges de salvació del 
45%. Després de dos cicles 
intensos de quimioteràpia 
agressiva es va aconseguir la 
remissió completa i va rebre un 
trasplantament de medul·la, del 
qual jo vaig ser el donant".

Actualment fa vida normal, va a l'escola i és una nena alegre, inquieta, 
sociable i molt feliç. La normalitat es veu interrompuda per revisions 
cada mes i mig per controlar que la malaltia no torni a aparèixer. La 
història de la Isabel va tenir final feliç, però hi ha casos en els quals no 
és així, i és per això que ET NECESSITEM ARA.

www.criscancer.org

www.criscancer.org

Vols ajudar
 en la lluita contra 
 el Càncer Infantil?

Ajudan’s a 
 aconseguir-ho i 
 col·labora amb  

nosaltres!!

Aquesta cursa la 
 GUANYAREM!


