www.criscancer.org
És una organització de caràcter
privat i independent l’objectiu
de la qual és fomentar i finançar
projectes de recerca per al
tractament i la cura del càncer.

NECESSITEM LA VOSTRA
SOLIDARITAT!!
Obrim la tercera edició del primer programa
pedagògic i solidari del nostre país, l’objectiu
del qual és donar suport a la investigació que
busca una cura per al càncer infantil.

Tu pots ajudar a fer que els
nostres investigadors avancin i
vagin més de pressa
que la malaltia.
• Apunta’t al repte solidari de “Moute contra el càncer infantil” adreçat
a centres d’ensenyament primari i
secundari.
• Implica els teus alumnes i famílies en el
repte d’ajudar a finançar la investigació
més propera contra el càncer.
• Desenvolupeu un gran projecte.
Ple de continguts interessants i de
grans valors per portar a la pràctica.
Emocionant i útil.

Comptem amb més de 30 dels millors
investigadors del país que necessiten fons per als
seus treballs. I sense investigació no trobarem la
cura. Ens hi va la vida.
Només movent-nos contra el càncer anirem
més de pressa que qualsevol altra malaltia i li
guanyarem la partida. Tan fàcil com córrer, cosir
i cantar… Coses que podeu fer fàcilment a les
escoles i que tindran tot el valor del món.

US NECESSITEM! cada dia encara mor a Espanya un nen a causa
del càncer infantil. És la principal causa de mort infantil per malaltia
al nostre país. Volem posar fi a aquesta tragèdia amb la vostra ajuda.
Només la investigació podrà aconseguir avanços i en el nostre país
aquesta depèn en bona part de fons privats.
No esperarem que arribin les ajudes, ANEM A BUSCAR-LES!

criscancer.org/es/muevetecontraelcancer

TENIM UN GRAN
PROJECTE PER
FINANÇAR

ESCOLES QUE ES MOUEN SENSE PARAR!
Alguns col·legis van fer un gran treball implicant alumnes, famílies, professors i a tot el seu
municipi. Molts van buscar patrocinadors, uns altres ho van vincular amb les seves Setmanes
Culturals, Setmanes de la Pau, Jornades de poesia...una bogeria! Des de córrer amb bates
blanques fins a organitzar un campionat d’handbol. Un munt d’idees genials! Si us apunteu, us
donarem una unitat extra amb exemples que hem recollit en aquestes dues edicions.

En les dues primeres edicions, els 125 centres
de tota Espanya que van participar en el
programa van aconseguir més de 130.000
euros per construir dues habitacions aïllades en
la Unitat CRIS de Teràpies Avançades en càncer
infantil de l’Hospital Matern Infantil de la Paz de
Madrid, dirigida pel doctor Antonio Pérez.
Aquesta Unitat treballa en la investigació més
capdavantera, els assajos clínics i les teràpies
més avançades per tractar el càncer infantil amb
tractaments personalitzats per als casos més
difícils del nostre país.

Aquest any les dotarem de
personal investigador!

Aquesta unitat de tractament tan especial inclou
estudis clínics tan capdavanters com el de
leucèmia infantil de l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona, que requereixen oncòlegs,
infermeres, estadístics, biòlegs, especialistes en
genètica... tot per a proporcionar la millor atenció
a nens que ingressen allí procedents de tots els
punts del país. Tots són casos complexos i de
difícil solució. Molts d’ells trobaran la cura
gràcies als estudis que s’hi investiguen.

US HI apunteu?
Què podeu fer?
Us demanem que us comprometeu a fer
l’acció solidària que escolliu i moure-us
contra el càncer infantil. Les podeu portar a
terme al llarg de tot el curs, en el moment que
més us convingui, fent el que millor se us doni:

Una Carrera solidària?
Podeu organitzar una carrera solidària, en la
qual els alumnes, professors i familiars corrin
per una bona causa. Només cal establir una
aportació solidària per a la inscripció i posar-se
a córrer. Cada gambada que feu serà un pas
endavant en la investigació científica.
Descarregueu més idees pràctiques sobre
com organitzar una carrera solidària.

...O una JORNADA
solidària?
Podeu portar a terme una jornada
solidària. Amb mercat ambulant, venda de
globus i llaços daurats, que representen
la lluita dels nens contra el càncer. Podeu
fer i vendre treballs manuals, pastissos o
bé oferir els vostres talents en un banc del
temps. També es pot preparar una obra
de teatre o un concert solidari. L’objectiu
final és bescanviar el vostre esforç pel dels
científics que tenen una bona idea per
vèncer al càncer infantil.
Podeu descarregar-vos més idees sobre
com organitzar festes i esdeveniments
solidaris.
Descarregueu el model de cartell o de targeta
de participació.

Descarregueu el model de dorsal.

Descarregueu tot aquest material gratuïtament a criscancer.org/es/muevetecontraelcancer/
www.criscancer.org

És essencial que identifiquem amb
precisió què causa les mutacions
i quines d’aquestes porten a
desenvolupar el càncer

EL MATERIAL
PEDAGÒGIC
Us hem preparat un material didàctic per
explicar als vostres alumnes què significa
aquesta malaltia, com treballen els científics i
com es materialitza la vostra ajuda, euro a euro.
Elaborat i revisat per científics i docents,
il·lustrat i escrit per ser senzill i comprensible.

i per a això cal
continuar investigant

Descarregueu-lo gratuïtament a:
criscancer.org/es/muevetecontraelcancer

La salut: estar sa i estar malalt. Què significa estar sa? Per què
ens posem malalts? Què podem fer per estar bé? El nostre cos, una
“màquina” meravellosa.
Què és el càncer? Segur que n’has sentit parlar. Un problema en les
cèl·lules, una errada del sistema. Què és la genètica? Coses que són
veritat i coses que són mentida sobre el càncer.
Ciència i medicina. La lluita per curar les malalties i viure millor. Com
treballen els investigadors? Provar, equivocar-se i encertar.
Necessitem la teva ajuda. Qui “paga” la ciència? Què necessitem per
investigar? 10 euros… no és res? Solidaritat: també com a infant pots
ajudar. MOU-TE i ens posarem per davant del càncer.
Prevenir el càncer. Què podem fer per a viure de manera saludable i
evitar al màxim els riscs de tenir càncer? Alimentació, activitat física i
hàbits de vida són una gran inversió de futur per a tu.

US EN DONEM
LES GRÀCIES
En acabar la vostra acció solidària rebreu
un diploma de participació emmarcat i un
emocionant agraïment per part de CRIS
contra el Càncer i dels nens i les famílies que
es beneficiaran directament dels estudis
que ajudareu a portar a terme.

APUNTA’T A “MOU-TE CONTRA EL CÀNCER INFANTIL” A

muevetecontraelcancer@criscancer.org
O TRUCA AL 951 403 232 PER DEMANAR MÉS INFORMACIÓ

criscancer.org/es/muevetecontraelcancer
www.criscancer.org

