TERRASSA, s’afegeix a la iniciativa
de Madrid, Alacant, Roma i Milà.

CURSA DE LES CIUTATS
CONTRA EL CÀNCER DE
PÀNCREES
2018
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▪ Cursa simultània a totes les ciutats.
▪ 100% solidària: les inscripcions i donatius es destinen íntegrament a la
investigació i lluita contra el càncer de pàncrees a través de beques, amb
l’objectiu d’augmentar l’esperança de vida dels malalts de càncer de pàncrees.

El càncer de pàncrees, és
l’únic tumor maligne que ha
augmentat el índex de
mortalitat en els darrers anys i
en ambdós sexes.
El 95 % dels pacients
diagnosticats morirà a causa
d’aquesta malaltia, i el 5%
sobreviuen als 5 anys del
diagnòstic i un 75% no supera
l’any de vida.
És un tumor molt agressiu:
tendeix a reproduir-se de nou
en el 90% dels pacients
operats.

I malgrat això, sols el 2% de les beques d’investigació es destina a aquesta malaltia.

Sense pràcticament avenços,
en les 3 darreres dècades ha
augmentat un 160% ,i en el
2020 serà el segon tumor en
mortalitat.

BECA CARMEN DELGADO/MIGUEL PÉREZ-MATEO PER A LA
INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER DE PÀNCREES.
Aquesta beca, enguany serà la quarta edició. Es dota gràcies als fons recollits
a la Cursa de les Ciutats, així com de diferents iniciatives y donacions rebudes
per les associacions promotores de la mateixa.
Projectes guanyadors de la 3ª Edició 2017, 2 beques de 40.000€ cadascuna:
1ª) Dra. Carmen Guerra (CNIO), per el desenvolupament d’estratègies
terapèutiques dirigides contra el estroma de càncer de pàncrees.
2ª) Dra. Núria Malats (CNIO): marcadors microbians per el diagnòstic del
edonocarcinoma ductal de pàncrees)
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Primer descobriment
gràcies a la 1ª beca:
Inhibir la proteïna Galectina1 (Gal1), pot frenar el
desenvolupament del tipus més
comú de càncer de pàncrees.
2018 Hospital del Mar de
Barcelona.

✓http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180405/44219
8577028/descubren-que-inhibir-una-proteina-podria-frenar-elcancer-de-pancreas.html
✓https://www.elperiodico.com/es/politica/20180405/descubrenque-inhibir-una-proteina-podria-frenar-el-cancer-de-pancreas6736004
✓ http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/descubrenque-inhibir-proteina-podria-frenar-cancerpancreas_201804055ac641130cf2891d91e92804.html
✓https://www.aldia.cat/gent/noticia-descobreixen-inhibirproteina-podria-frenar-cancer-pancrees-20180405111718.html
✓https://www.bcn-noticies.cat/salut/descoberta-peces-clautractar-cancer-pancrees/
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PER QUÈ AQUESTA INICIATIVA A TERRASSA?
L’embrió d’aquesta cursa a Terrassa, neix d’una prova de vida, viscuda massa d’hora per una família i quatre
germans. La pèrdua del seu jove pare, a conseqüència de càncer de pàncrees, contra el que van lluitar i patir a
parts iguals.

Una de les filles, la Chelo Fernández, continua el seu combat contra aquest càncer, ajudant a altres famílies en la
mateixa situació i col·laborant en poder trobar solucions pal·liatives a aquesta infermetat. Així, el seu entusiasme
i voluntat, per casualitat, la duen a conèixer les associacions AESPANC i ACANPAN, que tenen com a missió
el mateix objectiu, i les quals des del 2015 organitzen aquesta cursa 100% solidària a Alacant i Madrid per
recaptar fons i destinar-los a la investigació del càncer de pàncrees, a través de la Beca Carmen Delgado i Miguel
Pérez-Mateo, i que s’entrega al projecte guanyador entre els millors investigadors nacionals.
La Chelo presenta aquesta iniciativa a la seva empresa Informàtica Industrial IN2, S.A., que sense dubtar-ho es
suma al projecte, amb il·lusió i energia, per fer possible que Terrassa es sumi a la cursa: “La carrera de las
Ciudades”. A la que també us convidem!!
➢ VOLEM INVOLUCRAR ALS ESTAMENTS I INSTITUCIONS REPRESENTATIVES DE TERRASSA EN AQUEST OBJECTIU.
➢ SITUAR TERRASSA AL COSTAT D’IMPORTANTS CAPITALS, COMPARTINT LA INICIATIVA SOLIDARIA-ESPORTIVA.
➢ ESSENT UN REFERENT DE VALORS A TRAVÉS DE LA SOLIDARITAT I DELS PRINCIPIS DE L’ESPORT.

GENEROSITAT– CONVIVÈNCIA – AJUT– ESFORÇ
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2015

Las Rozas (Madrid) i Alacant:
3.800 participants - 30.000 € de recaptació
4.700.000 persones d’abast mediàtic.

2016 Las Rozas (Madrid), Alacant i Roma:
3.800 participants - 60.000 € de recaptació
3.000.000 persones d’abast mediàtic.

2017 Las Rozas (Madrid), Alacant, Roma i Milà:
4.800 participants - 72.000 € de recaptació
25.000.000 persones d’abast mediàtic.

* 12 directes a la ràdio i televisió, nacionals i internacionals,
amb un total de 54 notícies!!

2018 Las Rozas (Madrid), Alacant, Roma, Milà i Terrassa!!
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REPERCUSIÓ MEDIÀTICA I ABAST DE LA DIFUSIÓ DE LA CURSA:
Premsa i Televisió nacional, donat el caràcter simultani en les capitals de Madrid, Alacant, Roma i Milà.
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Lanzan-promover-investigacion-cancer-pancreas_0_2518425644.html

A nivell provincial i local:
-Diari Terrassa, Canal Terrassa
https://youtube.be/xtvHGNY9HiE
*Intervenció Chelo Fernández - min 23:54”

- Inclosa en el Calendari de Curses de la Federació Catalana
d’Atletisme, de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de
Terrassa.
- Difusió en els Hospitals, Centres de Salut de Catalunya i Banc
de Sang de Terrassa.
- Revista festes de barris i altres publicacions.

* També s’espera que cobreixin la notícia TV3, 8TV, Catalunya Ràdio,
i altres d’àmbit local, a través del pla de comunicació dissenyat per
aquesta cursa de la nostra ciutat.
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CURSA DE LES CIUTATS A TERRASSA:
Sortida i arribada a la Plaça Nova.
5 km corrent o caminant, grans i petits.
Amb avituallament a l’arribada.
GRAN FESTA a la plaça amb activitats i entreteniments per a nens i acompanyants.
Village amb carpes dels col·laboradors i exposicions.
❖ SORTEIG d’importants premis: anell de diamants,
portàtil, una nit d’hotel i material esportiu, entre d’altres.
❖
❖
❖
❖

En JAUME LEIVA en serà el padrí (atleta i corredor
egarenc, membre de la selecció espanyola d’atletisme
2018)
SERÀ UN MATÍ MEMORABLE AMB UN FI
SOLIDARI I DE LLUITA CONTRA EL CÀNCER
DE PÀNCREES.

ENTRE TOTS HO FAREM POSSIBLE!!
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MARQUES I EMPRESES COL·LABORADORES EN LA CURSA DE LES CIUTATS
DE TERRASSA 2018:

SUPORT I RECOLZAMENT D’ATLETES DE PRIMER NIVELL QUE HAN CONFIRMAT LA
SEVA PARTICIPACIÓ EN LA CURSA:
▪ Jaume Leiva
▪ Bartolomé Serrano
▪ Nacho Cáceres
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INSTITUCIONS, PATROCINADORS, COL·LABORADORS ACTUALS:
Promotors:

Institucions:

Col·laboren:

Avalen:

Organitzador TERRASSA:

Patrocinadors Oro:

Patrocinador Plata:

CONTACTES:
Chelo Fernández: 650362753 chelo@asociacioncancerdepancreas.org
Conxita Rusinés: 696233646 conxitarusines@gmail.com

GRÀCIES PER
AJUDAR-NOS

