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El dia 12 de desembre, María
Asunción va celebrar…

EL	SEU	CINQUÈ
CUMPLEVIDA!
«Estic en remissió completa d’un limfoma
difús tipus B no hodgkinià de cèl·lula gran en
el mediastí. La malaltia se’m va diagnosticar
el gener del 2012. Quan vaig ingressar a
l’hospital estava molt greu, em van donar sis
sessions de químio i divuit de ràdio. Al març,
em van avançar un TAC, perquè m’havien
de posar una via perifèrica per poder fer-me
la químio, ja que no em trobaven les venes,
i amb només tres sessions de químio l’alien
havia reduït la seva grandària un 75 %. El 10
de maig van acabar els cicles de químio, i al
juny em van confirmar que em donarien divuit
sessions de ràdio. Me les van donar a l’agost
i va ser dur per la calor.

Vaig haver d’esperar fins a novembre per
fer-me el PET-TAC, que confirmés que
estava en remissió completa.
El dia 12 de desembre la doctora em va
confirmar que tot estava bé. Vaig tenir la cita
el 12/12/12 a les 12 del migdia. Aquest dia
coincideix amb l’aniversari del meu marit
i és l’endemà del meu...».

CUMPLE VIDA
María
Asunción

.............................................................
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preciat/ada amic/iga,

Els mesos de setembre i octubre s’han celebrat els dies
mundials de diferents malalties oncològiques de la sang:
el mieloma múltiple, els limfomes, la leucèmia mieloide
crònica i les síndromes mielodisplàstiques.

Des del nostre institut de recerca treballem activament
en onze línies d’estudi, entre les quals hi ha les malalties
esmentades. Els nostres investigadors posen tot el seu
coneixement, experiència i obstinació a continuar avançant
dia a dia en l’estudi d’aquestes hemopaties malignes.

Des de l’Institut i des de la Fundació, sempre hem tingut
clar el nostre objectiu: que la leucèmia i altres malalties
oncològiques de la sang siguin curables en el cent per cent
dels casos. Per això, aprofitem la celebració d’aquests dies
mundials per informar-vos sobre aquestes malalties i la feina
que fem per combatre-les.

Així mateix, al setembre es va celebrar el Dia Mundial del
Donant de Medul·la Òssia. Vull expressar el meu agraïment
a les persones que formen part dels més de 31 milions de
donants al món. Gràcies a ells seguirem imparables fins a
trobar un donant cent per cent compatible per a tots els
pacients.

En aquestes pàgines podreu llegir també una entrevista
feta a un dels nostres investigadors, el doctor Jordi Petriz,
i trobareu informació sobre altres projectes i avanços
del nostre institut de recerca, com també notícies i
testimoniatges vinculats amb la nostra entitat.

GRÀCIES PER SER IMPARABLE
CONTRA LA LEUCÈMIA.

Afectuosament,
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REPORTATGE

Cada any, al nostre país, més de
2.000 persones són diagnosticades
de mieloma múltiple, un tipus de
càncer de la sang, de moment difícil
de curar.

El mieloma múltiple afecta
predominantment persones d’edat
avançada (la meitat dels pacients
tenen més de 65 anys).

El mieloma múltiple es tracta
mitjançant una combinació de
fàrmacs específics. En pacients joves
se sol fer, a més, un trasplantament
autòleg de medul·la òssia. Amb tot
això, la malaltia es controla, però
no es guareix. Els malalts tenen
recaigudes constants, per la qual
cosa s’ha de repetir el tractament
o buscar alternatives. Com explica
el doctor Albert Oriol, hematòleg de
l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de
Badalona, investigador de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras i expert hematòleg que
centra la seva recerca en el mieloma
múltiple: «L’objectiu és tenir la malaltia
controlada el màxim temps possible i
lliure de símptomes».

Abans d’utilitzar-se el tractament
actual, la mitjana de supervivència d’un
pacient de mieloma múltiple era de
pocs mesos, però amb la introducció

de nous fàrmacs el pronòstic ha
millorat significativament. L’equip
del doctor Oriol treballa buscant
noves combinacions de fàrmacs que
perllonguin la supervivència dels
pacients i, també, augmentin la seva
qualitat de vida. L’objectiu principal
d’aquest grup de recerca és trobar
tractaments cada vegada més
personalitzats que s’adaptin més i
millor a cada cas.

Recentment, el doctor Oriol,
juntament amb altres facultatius,
ha participat a escala internacional
en un important article publicat
a The New England Journal
of Medicine. En aquest article
s’ha provat una reducció del
risc de recaiguda del 63 % en
combinar el daratumumab amb un
tractament estàndard en pacients
recaiguts, com és la lenalidomida
i la dexametasona. Així doncs, el
daratumumab ha demostrat que
combina perfectament amb fàrmacs
d’ús habitual, millorant els seus
resultats sense incrementar-ne
significativament la toxicitat.

Per aquest motiu, s’està explorant
ja en combinació amb altres
fàrmacs, tant en pacients en
recaiguda com en pacients de nou
diagnòstic g

Donant veu a
les hemopaties
malignes
Durant els mesos de setembre i octubre es van celebrar quatre dies mundials
que van donar veu a malalties oncològiques de la sang. Des de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras s’investiga sobre aquestes
malalties perquè, algun dia, siguin curables en el cent per cent dels casos.

TERESA,
pacient de mieloma múltiple

«Soc una pacient de mieloma
múltiple des de fa gairebé vuit
anys. El meu diagnòstic va ser
terrible, ja que, a més, tenia un
plasmocitoma al cap que es va
emportar una part considerable
del meu crani. Quan me’l van
diagnosticar estava en estadi
III-A i era d’alt risc citogenètic.
El pronòstic era el que anomenen
un “mal pronòstic” […].
Crec que hem de ser molt
optimistes perquè el panorama
del mieloma ha canviat de
manera radical en els dos o tres
últims anys. Gràcies a anys de
recerca i d’assajos clínics s’han
arribat a aprovar fa molt poc
temps cinc nous medicaments
per al mieloma.»

*Pots llegir el testimoniatge
complet de la Teresa entrant a:
www.fcarreras.org/teresa

DIA MUNDIAL
DEL MIELOMA MÚLTIPLE (MM)
5	DE	SETEMBRE
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Els limfomes són, de lluny, el tipus més
habitual de càncer hematològic en
adults. Es calcula que a Espanya se’n
diagnostiquen uns 7.000 nous casos
a l’any. Es tracta d’una malaltia de la
sang que apareix quan els limfòcits T
o B, en diferents estats de maduració
i fora de la medul·la òssia (normalment
en els ganglis limfàtics o en un òrgan),
manifesten algun tipus de defecte que,
d’una banda, perllonga la seva vida de
manera anormal i, de l’altra, fa que es
reprodueixin de manera descontrolada.

En general, els limfomes són més
freqüents en els homes que en les
dones i la majoria es diagnostiquen més
en l’edat adulta que no pas en la infantil.

Tradicionalment, els limfomes es
classifiquen en dos grans grups:
limfoma de Hodgkin (LH) i limfoma no
hodgkinià (LNH). 

Els limfomes no hodgkinians
es poden classificar segons la
velocitat del seu creixement (la seva
agressivitat): limfomes agressius i
indolents.

Els agressius es desenvolupen amb gran
rapidesa, però són més sensibles als
tractaments, i en les tres quartes parts
dels casos, aproximadament, es poden
guarir. Els indolents, molt més lents,
progressen més a poc a poc, però són
menys curables de manera definitiva,
encara que els pacients poden viure
molts anys sense gairebé símptomes
gràcies als nous tractaments.

Atès que hi ha una gran varietat de
tipus de limfomes, els símptomes són
de diverses classes, i els tractaments,
també molt diversos, depenent del tipus
específic de limfoma. Com exposa el
doctor Tomás Navarro, cap clínic del
Laboratori d’Hematologia de l’Institut
Català d’Oncologia (ICO) de Badalona

i investigador de l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras
(IJC): «És fonamental conèixer el
mecanisme de la malaltia per poder
lluitar-hi d’una manera més eficaç».

El Grup de Neoplàsies Limfoides de
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras (IJC), liderat per Tomás
Navarro, treballa en diferents línies de
recerca sobre els limfomes.

El limfoma no hodgkinià més freqüent
és el limfoma difús de cèl·lules grans
B, que és també el més freqüent entre
la població immunodeprimida (que
inclou les persones infectades pel
VIH). Tot i que la majoria dels malalts
immunodeprimits que pateixen aquest
tipus de limfoma aconsegueixen guarir-
se, encara n’hi ha un 30 % que no
superen el limfoma.

Per això, l’equip del doctor Navarro
ha dut a terme per primera vegada un
estudi de perfils genètics d’aquest grup
de malalts immunodeprimits, per saber
si el limfoma difús de cèl·lules grans
que pateixen és del subtipus de cèl·lula
de centre germinal o de cèl·lula limfoide
B activada.

Les conclusions d’aquest estudi
determinen que, sigui quin sigui el tipus
de cèl·lula d’aquest limfoma, no hi ha
una implicació directa en el pronòstic,
però en canvi sí que n’hi pot haver en el
tractament de la malaltia. Si es tractés
cada subtipus de manera diferencial,
es podria millorar la supervivència
d’aquests malalts

Aquest equip també està treballant
en la cerca de molècules presents
a la sang que puguin detectar la
presència d’un limfoma de manera
primerenca, cosa que permetria
iniciar el tractament al més aviat
possible g

ELVIRA,
pacient de limfoma no hodgkinià

«La meva història va començar
amb tan sols 29 anys, aquell
fatídic 6 de febrer de 2016, quan,
després de sis llargs mesos de
calvari, em van diagnosticar un
limfoma no hodgkinià, de cèl·lules
grans B […].

El dia 8 de maig vaig ingressar
per rebre la quimioteràpia prèvia
al trasplantament, que va ser el
12 de maig. No hi ha dubte que el
camí està sent llarg i extremada-
ment esgotador, però l’important
és l’actitud.»

*Pots llegir el testimoniatge
complet de l’Elvira entrant a:
www.fcarreras.org/elvira

DIA MUNDIAL 
DEL LIMFOMA
15	DE	SETEMBRE
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La leucèmia mieloide crònica és un
tipus de càncer de la sang que produeix
una alteració cromosòmica que origina
en la medul·la òssia una proliferació
descontrolada de granulòcits, un tipus
de glòbuls blancs.

El seu tractament s’ha revolucionat
en els últims quinze anys. Aquesta
hemopatia representa al voltant del
15-20 % dels casos de leucèmies en
adults, amb una incidència d’1-2 casos
per cada 100.000 habitants/any.

Des de fa quinze anys s’utilitzen com a
tractament estàndard els inhibidors de
tirosina-cinasa (ITK), un procediment
oral que, quan es fa la translocació 9;22
o cromosoma Filadèlfia (l’alteració típica
d’aquesta malaltia), posa en contacte
dos gens (BCR-ABL1) que normalment
no van plegats i que, en ajuntar-se,
originen una proteïna inexistent fins
a aquest moment, en la qual s’uneix
específicament aquest fàrmac i,
d’aquesta manera, és possible
«atacar» només les cèl·lules tumorals.

Aquest ha estat el tractament més
espectacular vist en una malaltia
oncològica de la sang. Abans de la
seva aparició, molts pacients s’havien
de sotmetre a un trasplantament de
medul·la òssia, amb la toxicitat i el
risc que això comporta. Gràcies als
nous medicaments, la malaltia es
pot cronificar sense grans efectes
secundaris per a la majoria dels malalts.

Segons el pacient, s’utilitza un tipus
d’inhibidor o un altre depenent dels
efectes secundaris que pugui ocasionar,
encara que el més utilitzat és l’imatinib
(Glivec), un tractament de primera
generació.

Arran d’estudis duts a terme
recentment, s’ha vist que, si es retira
el tractament a aquells pacients que
l’han seguit com a mínim durant vuit
anys i que, en els dos últims anys, han
tingut molt bona resposta molecular,
la meitat seguiran sense malaltia i
l’altra meitat recauran (encara que si es
tornen a tractar, recuperaran la resposta
molecular anterior). En el cas dels que
no recauen, caldrà continuar estudiant-
ne l’evolució, ja que encara és massa
aviat per treure’n conclusions.

El Grup de Neoplàsies Mieloides de
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras —liderat per la doctora
Lurdes Zamora, responsable de la
Unitat de Biologia Molecular de l’Institut
Català d’Oncologia (ICO) de Badalona,
i la doctora Blanca Xicoy, hematòloga
clínica de l’ICO— investiga quins són
els factors predictius que seleccionen
aquells pacients que arribaran a superar
la malaltia amb èxit. Treballen diverses
tècniques focalitzades en diferents
aspectes genètics, amb l’objectiu
de trobar algun marcador que pugui
preveure la resposta futura d’un pacient,
és a dir, determinar si el pacient podrà
deixar de prendre el medicament amb
èxit o no.

A més, també investiguen els
marcadors que determinen que un
pacient no respongui bé als ITK de
primera generació per poder tractar-
los amb els de segona o tercera
generació. Si es poguessin determinar
aquests marcadors, s’estalviaria temps
d’evolució de la malaltia, ja que des del
primer moment es tractarien amb la
medicació més adequada per al
pacient g

ÁLVARO,
pacient de leucèmia
mieloide crònica

«Actualment, tinc 29 anys i la
meva història comença el Nadal
del 2014, concretament el 20
de desembre. Vaig ingressar a
Urgències per una pneumònia i
imagineu la meva sorpresa quan
els metges em van dir que els
valors de la meva analítica eren
molt “estranys” […].

Des que em van diagnosticar,
m’he implicat al màxim en la
divulgació d’informació sobre
leucèmies, càncers de sang i,
sobretot, donacions. Per fer-ho,
tinc el suport de la Fundació
Josep Carreras contra la
Leucèmia, amb la qual he
sortit al carrer a dir al món
que som IMPARABLES i amb
la qual també participo en tot
el que puc.»

*Pots llegir el testimoniatge
complet de l’Álvaro entrant a:
www.fcarreras.org/alvaro

22	DE	SETEMBRE

DIA MUNDIAL
DE LA LEUCÈMIA
MIELOIDE CRÒNICA (LMC)
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25	D’OCTUBRE

DIA MUNDIAL 
DE LES SÍNDROMES
MIELODISPLÀSTIQUES (SMD)

Les SMD són un grup de càncers
de la sang que tenen com a
característica comuna que les
cèl·lules mare de la medul·la òssia,
encarregades de fabricar les cèl·lules
de la sang, presenten un defecte que
els fa produir cèl·lules anòmales,
incapaces de dur a terme les seves
funcions habituals, i en una quantitat
menor del que és normal. És un grup
heterogeni de malalties malignes poc
freqüents, com la citopènia refractària
amb displàsia unilineal, l’anèmia
refractària sideroblàstica, la citopènia
refractària amb displàsia multilineal,
les anèmies refractàries amb excés
de blasts 1 i 2, la síndrome 5q- i
altres d’inclassificables. Cada any, al
nostre país més de 2.000 persones
són diagnosticades d’algun tipus
de SMD.

La incidència de les SMD augmenta
amb l’edat, i la mitjana d’edat
d’aparició són els 70 anys; tan sols el
10 % dels pacients tenen menys de
50 anys. Per tant, la immensa majoria
dels pacients són persones grans i no
poden sotmetre’s a l’únic tractament
curatiu que existeix avui per a
aquestes malalties: un trasplantament
de medul·la òssia procedent d’un
donant. L’alta toxicitat i els efectes
secundaris d’aquest procediment
impedeixen aplicar-lo en persones
d’edat avançada. Per tant, alguns
pacients no rebran tractament, o
només en rebran un que millori
la simptomatologia. El 30 % dels
pacients acabaran presentant un curs
agressiu de la malaltia.

Així doncs, el gran repte de la recerca
sobre síndromes mielodisplàstiques
és poder predir quins pacients
tindran un curs agressiu de la
malaltia i detectar nous fàrmacs
que motivin la seva curació
definitiva.

El doctor Francesc Solé és el
director científic del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras. Ell i el seu equip
investiguen exclusivament aquest
grup de malalties per oferir noves
oportunitats als pacients.

«La recerca ens donarà la clau per
guarir més malalts afectats de SMD.
Les estadístiques “diuen” que es
guareixen els mateixos pacients ara
que fa deu anys. Hem de concentrar
els esforços en una recerca que
permeti millorar aquesta estadística.
D’altra banda, les SMD cada vegada
es coneixen millor i, gràcies a això,
estem més a prop de dissenyar nous
medicaments que permetran guarir
més pacients», explica el doctor
Solé. Ell i el seu equip estan molt
implicats en l’estudi de les SMD a
través de la seqüenciació massiva
(NGS, Next Generation Sequencing).
L’ús d’aquestes tècniques
permetrà detectar els mecanismes
responsables del curs que seguirà
la malaltia i, per tant, preveure’n el
tractament i l’evolució g

MARIBEL,
pacient de síndrome
mielodisplàstica

«Em dic Maribel i tinc 74 anys.
Fa tres anys que em van
diagnosticar una síndrome
mielodisplàstica, un tipus de
càncer de la sang. Quan em van
descobrir la malaltia, em van
parlar del seu dur tractament i
la seva difícil cura. Després de
sis mesos d’hospitalització i una
quimioteràpia molt agressiva,
vaig aconseguir guanyar la
batalla. Amb molta força i molt
positivisme, amb el suport dels
meus familiars i amics, i amb un
gran equip sanitari d’hematologia
de l’Hospital Universitari de
Guadalajara, tres anys després
segueixo gaudint de la vida. Us
explico tot això per animar les
persones que estan passant
aquesta situació, que és difícil i
dura, però que cal tenir força per
lluitar, poder guanyar la batalla
i seguir sent IMPARABLES.
Gràcies per la vostra feina.»
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Ens pots descriure què és la
citometria de flux?
La citometria de flux és una tècnica que
duu a terme mesures (metria) sobre les
cèl·lules (cito).
Per exemple, si volem estudiar les
cèl·lules que formen la leucèmia,
podríem dir que les pintem amb
diferents colors, que són bàsicament
marcadors fluorescents. Així, preparem
combinacions de múltiples colors
per ser detectades en el citòmetre.
Habitualment, en l’estudi de les
leucèmies es combinen entre vuit i deu
marcadors amb colors diferents; en el
futur proper incrementarem els colors
per identificar molt millor les cèl·lules
relacionades amb l’inici i el seguiment
de la malaltia. Aquestes combinacions
de colors, utilitzades per identificar
els diferents tipus de leucèmies, són
definides per grups d’especialistes
d’arreu del món i provades i validades
pels laboratoris de referència abans
d’incorporar-les al diagnòstic clínic.
Quan les cèl·lules entren en el
citòmetre són impulsades a una gran
velocitat, cosa que permet estudiar-
les d’una en una, a més de processar
milers de cèl·lules en pocs segons.
Durant poques milionèsimes de
segon, cada cèl·lula dispersa la llum
i també emet llum fluorescent com a
conseqüència de la interacció amb
els làsers del citòmetre. L’ordinador
permet emmagatzemar dades de fins
a milions de cèl·lules per cada mostra i
representar els resultats gràficament.

Quines aplicacions té la citometria
de flux?
Els citòmetres de flux s’utilitzen per
al diagnòstic i per a la recerca. Des
del nostre grup de recerca de l’IJC,
ens centrem en l’estudi de limfomes
i leucèmies i analitzem l’expressió
dels marcadors de la cèl·lula que són
importants per al diagnòstic.

Dr. Jordi
Petriz

DES DEL LABORATORI

El doctor Jordi Petriz és investigador principal del Grup de Citòmica
Funcional de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras

ficcions
En el seu temps lliure gaudeix de la
fotografia i l’astronomia.

El doctor Jordi Petriz
És reconegut internacionalment per les
seves contribucions a l’àrea de l’estudi de
les cèl·lules mare, al desenvolupament de
tècniques per aïllar-les i conrear-les, com
també a la comprensió del seu procés biològic
i la seva contribució als processos tumorals.

A

8 Imparables

En
tre

vi
st
a

001_024_REVISTA FUNDACIO JOSEP CARRERAS_CAT.indd   8 16/2/18   9:43



Per exemple, l’estudi de les cèl·lules
mare CD34+ i CD34- normals i
patològiques (les causants de
determinats tipus de leucèmies)
permetrà preveure la resposta del
tractament amb quimioteràpia en el
pacient abans de ser aplicat.
Quant a la utilització de la citometria
de flux en el camp de la recerca,
comparem cèl·lules mare sanes i
leucèmiques per conèixer com funciona
el mecanisme pel qual alguns pacients
no responen als tractaments de
quimioteràpia.

Quins avanços s’han aconseguit en
els últims temps gràcies a aquesta
tècnica?
S’han produït grans avanços
tecnològics que tenen l’origen en
sistemes per a la detecció d’explosius
en els aeroports, o bé en treballs amb
finalitats bèl·liques. Per exemple, s’han
desenvolupat sistemes d’ones sonores
que ajuden a fer circular les cèl·lules a
velocitats fins a deu vegades superiors
en els citòmetres més avançats, que, en
combinació amb làsers d’alta energia,
ens estan acostant a detectar més
eficientment les cèl·lules iniciadores de
la leucèmia.   

Quins estudis dueu a terme en el
vostre Grup de Citòmica Funcional?
El nostre grup es relaciona diàriament
amb els doctors especialistes dels
serveis clínics del nostre hospital
per poder desenvolupar mètodes
diagnòstics més eficaços i transferir-
los a la rutina clínica habitual. Alguns
d’aquests mètodes ja s’han transferit,

altres s’estan transferint. Mentrestant,
continuem desenvolupant nous assajos:
per exemple, per mirar de predir l’èxit
de la immunoteràpia.

En quina mesura pot ajudar la
citometria de flux en la recerca de les
hemopaties malignes?
La citometria és l’eina que més ens
ha permès avançar en el coneixement
d’aquestes malalties tan complexes.
Juntament amb el desenvolupament
dels anticossos monoclonals i de la
síntesi de noves molècules fluorescents,
estem sent capaços d’identificar
amb una sensibilitat extraordinària
la presència de cèl·lules malignes
en una magnitud que fa pocs anys
era impensable. Aquests esforços ja
no solament dupliquen o tripliquen
la sensibilitat de la citometria, sinó
que fins i tot ens permeten trobar
una cèl·lula maligna entre un milió
de cèl·lules sanguínies. Pot ser
que, en un futur no gaire llunyà,
tinguem biosensors implantats en

el nostre sistema sanguini, com a
sistema de vigilància per detectar
precoçment l’emergència de cèl·lules
preleucèmiques.
En definitiva, la recerca també
consisteix a trobar-se en el moment
ideal i en el moment oportú. Si amb
petits recursos podem arribar a
desenvolupar grans projectes, imagineu
el que podrem aconseguir amb més
recursos. Aquesta és la gran oportunitat
que ens brinda l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras i
que no desaprofitarem.
Des del meu punt de vista, mirar
pel microscopi o el citòmetre és
pràcticament el mateix. Investigar
requereix saber buscar el moment
adequat, planificar els experiments de
la millor manera possible i apassionar-
se per mirar de trobar aquelles cèl·lules
que, altrament, se’ns podrien escapar
si no estem prou atents i que,
sens dubte, un dia ens ajudaran a
comprendre els mecanismes de com
guarir la leucèmia g

Imatge dreta

DR.	JORDI	PETRIZ	I	LAURA
GARCÍA	DE	L’EQUIP	DE
CITÒMICA	FUNCIONAL

Imatge esquerra

FOTOGRAFIA
REALITZADA
PEL	DR.	JORDI
PETRIZ

Imparables 9

Entrevista

001_024_REVISTA FUNDACIO JOSEP CARRERAS_CAT.indd   9 16/2/18   9:43



ANOTACIONS DE
RECERCA

RECOMBINOMA MLL 2017
A LA REVISTA LEUKEMIA

El Grup de Cèl·lules Mare, Càncer Mesenquimal i

Desenvolupament, liderat pel doctor Pablo Menéndez, del

Campus Clínic-UB, ha publicat a la revista Leukemia

el projecte Recombinoma MLL 2017.

El Grup de Cèl·lules Mare, Càncer Mesenquimal i
Desenvolupament ha publicat un treball a la revista
Leukemia on es demostra l’impacte de l’antigen NG2 en
la LLA amb reordenament del gen MLL. Aquest estudi,
liderat per Cristina Prieto, Clara Bueno, Belén López i
Heleia Roca, confirma la noció de la LLA-B com una
malaltia amb poca jerarquia entre les seves cèl·lules
tumorals. No obstant això, es demostra per primera
vegada que, en la LLA-B amb reordenament en MLL,
l’expressió del NG2 defineix els blasts capaços de
colonitzar el sistema nerviós central (SNC), santuari típic
dels blasts leucèmics. A més, demostra que la proporció
de cèl·lules infiltrants en el SNC és superior a la que es
diagnostica a la clínica i que hi ha un 20 % de pacients
amb malaltia al SNC, diagnòstic que no és detectable amb
els mètodes de citologia actuals en líquid cefalorraquidi.
Aquest treball dóna suport a l’ús de quimioteràpia
intratecal profilàctica per a tots els pacients i suggereix
explorar l’ús de teràpies dirigides contra el NG2 durant la
inducció o consolidació. L’equip ha dipositat la patent
europea sobre l’ús terapèutic d’aquest antigeng

NOU ÚS TERAPÈUTIC
DE L’ANTIGEN NG2

El Grup de Cèl·lules Mare, Càncer Mesenquimal i Desenvolupament

ha publicat un treball a la revista Leukemia on es demostra l’impacte

de l’antigen NG2 en la LLA amb reordenament del gen MLL.

El grup Grup de Cèl·lules Mare, Càncer Mesenquimal
i Desenvolupament, liderat pel doctor Pablo
Menéndez, del Campus Clínic-UB, ha publicat
a la revista Leukemia el projecte Recombinoma
MLL 2017. El projecte Recombinoma MLL és un
consorci internacional (Amèrica, Europa, Austràlia i
Xina), liderat des de la Universitat de Frankfurt pel
professor Rolf Marschalek i el doctor Claus Meyer,
que ha estat actiu des del 2005. Aquest consorci
publica cada quatre anys una actualització molt
detallada de totes les leucèmies internacionals que
impliquen translocacions o mutacions del gen MLL,
associat a la leucèmia limfoblàstica i mieloblàstica,
amb un pronòstic desfavorable, especialment en els
nens amb la fusió MLL-AF4. En aquest estudi s’han
analitzat més de 2.000 casos de leucèmies agudes
amb afectació molecular en el gen MLL, i aquestes
alteracions moleculars es correlacionen amb el tipus
de leucèmia, la raça i la distribució geogràfica, entre
altres paràmetres. En aquest estudi hi participen
30 centres, i Espanya hi està representat pel nostre
institut de recerca g
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La Barcelona Conference on
Epigenetics and Cancer (BCEC),
convocada per B·Debate, és una
iniciativa de Biocat i l’Obra Social ”la
Caixa”, que està impulsada pels cinc
millors centres de recerca de Catalunya,
entre els quals hi ha el nostre institut.

Investigadors d’arreu del món
es van reunir els dies 25 i 26
d’octubre a CosmoCaixa per
posar en comú les últimes
descobertes en epigenètica i càncer.
El doctor Marcus Buschbeck,
del Campus ICO-GTiP, és un
dels coorganizadors de B·Debate
i responsable de l’organització
de la sèrie de les cinc BCEC.

El seu grup de recerca estudia la
cromatina per analitzar el creixement
normal o anormal de les cèl·lules i el
seu desenvolupament. g

CINQUENA EDICIÓ DE LA
BCEC
L’Institut Josep Carreras lidera, juntament
amb l’Institut de Biologia Molecular de
Barcelona (IBMB-CSIC), la cinquena
edició de la Barcelona Conference on
Epigenetics and Cancer (BCEC).

ANOTACIONS
DE RECERCA

El COST (European Cooperation
in Science and Technology) és la
primera i una de les més àmplies
xarxes europees intergovernamentals
de coordinació de la recerca científica
i tècnica europea. El seu objectiu és
enfortir la recerca científica i tècnica
a Europa, finançant l’establiment
de xarxes de col·laboració entre
investigadors. Espanya és un dels
països més actius en COST, ja que
és present actualment en més de
300 accions, la qual cosa li adjudica
el tercer lloc en la classificació de
països amb un nombre més elevat de
participació.

El programa funciona a través de
xarxes, que es coneixen com a
accions COST i que s’estableixen per
iniciativa dels investigadors, sense
que hi hagi prioritats temàtiques
definides prèviament. L’acció
acceptada del doctor Menéndez se
centra en els limfomes i la leucèmia
limfoblàstica aguda infantils, dels
quals, encara que representen el 30 %
dels càncers infantils, seguim sense
conèixer-ne les causes. Recentment,
s’han identificat factors de risc
genètic baixos i d’alt impacte per a la
leucèmia/limfoma familiar i no familiar,
per la qual cosa és crucial estudiar
pacients amb diferent predisposició
genètica a aquestes malalties. La
idea d’aquesta acció és treballar
juntament amb un grup internacional
per intercanviar estratègies i establir
projectes de recerca conjunts i
activitats terapèutiques dirigides
a pacients amb predisposició a la
leucèmia i el limfoma g

El laboratori de la doctora Mayka
Sánchez del nostre institut ha
descobert una nova proteïna
involucrada en el metabolisme del
ferro: la profilina 2.
Aquest treball ha estat publicat
recentment en la millor revista
internacional d’hematologia, Blood,
amb un factor d’impacte superior als
13 punts. Hi han contribuït, també,
investigadors d’Alemanya (Institut

de Genètica de la Universitat de
Bonn, Centre Alemany de Càncer de
Heidelberg, DKFZ, i Laboratori Europeu
de Biologia Molecular, EMBL), així com
investigadors d’Espanya (Institut de
Ciències de Materials) i Itàlia (EMBL-
Monterotondo i Universitat de Nàpols).

El treball descriu que la profilina 2
està regulada per les proteïnes IRP
(proteïnes reguladores del ferro) i

que els ratolins amb deficiències
en aquesta proteïna presenten
anormalitats en el metabolisme del
ferro, amb acumulació de ferro en el
cervell i deficiència en el fetge.
Gràcies a aquesta publicació s’ha
avançat en la comprensió de com
es regula el metabolisme del ferro,
un bioelement essencial per produir
glòbuls vermells g

DR. PABLO MENÉNDEZ,
MEMBRE DEL COST
A ESPANYA
El doctor Pablo Menéndez, del Campus
Clínic, ha estat seleccionat com un dels dos
representants d’Espanya de l’acció COST
«Leukemia gene discovery by data sharing,
mining and collaboration».

NOVETATS EN LA
REGULACIÓ DEL
METABOLISME DEL FERRO
El laboratori de la doctora Mayka
Sánchez del nostre institut ha
descobert una nova proteïna
involucrada en el metabolisme del
ferro: la profilina 2.
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Investigadors de l’Institut Josep
Carreras publiquen a Nature
Structural & Molecular Biology
noves vies de control de l’activitat
mitocondrial en relació amb la
macroH2A1.1

Un nou article, publicat per
investigadors de l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras
(IJC) i el Programa de Medicina
Predictiva i Personalitzada de Càncer
de l’Institut de Recerca Germans Trias
i Pujol (PMPPC-IGTP), revela un nou
paper per a la macroH2A1.1.

L’estudi aporta nova informació sobre
com la cèl·lula s’adapta a diferents

necessitats per a l’activitat metabòlica,
modulant la composició de cromatina.
En concret, s’ha demostrat que la
macroH2A1.1 està involucrada en el
control de l’activitat mitocondrial de
manera independent a la regulació
gènica.

El projecte l’encapçalen Melanija
Posavec Marjanovic i Sara Hurtado-
Bagès, dues estudiants de doctorat
dins del programa de la Universitat
Pompeu Fabra. El grup de recerca
Chromatin and Cell Fate, liderat per
Marcus Buschbeck, treballa amb doble
afiliació a l’Institut Josep Carreras i al
PMPPC-IGTP.

En l’estudi sobre el desenvolupament
de cèl·lules musculars, han descobert
un mecanisme a través del qual les
cèl·lules diferenciades utilitzen un canvi
en la composició de cromatina per
adaptar-se a les diferents necessitats

de l’activitat metabòlica, en el procés
de diferenciació cel·lular. La publicació
mostra que la macroH2A1.1, en lloc
d’exercir el paper habitual de variants
d’histones, és a dir, organitzar l’ADN
i activar l’activitat en els gens, està
involucrada en el control de l’activitat
mitocondrial. Aquest paper sembla que
és únic per a aquesta variant i no es
coneix en altres variants de la família.

Aquest nou i interessant paper de la
macroH2A1.1 podria oferir en el futur
una nova diana per a tractaments
farmacològics més precisosg

NOVES VIES DE CONTROL DE
L’ACTIVITAT MITOCONDRIAL
EN RELACIÓ AMB LA
MACROH2A1.1

ANOTACIONS
DE RECERCA
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El Grup Espanyol de Síndromes
Mielodisplàstiques (GESMD) ha
editat la primera guia d’aquest tipus
a Espanya i Europa. Investigadors del
MDS Group de l’Institut Josep Carreras
han participat en una part important de
les àrees de les quals s’ocupa la nova
guia. El doctor Francesc Solé, cap
del MDS Group i director científic de
l’Institut Campus ICO-GTIP (Badalona),
ha actuat com a coordinador i editor
de les guies, i Laura Palomo, Pamela
Acha i Francisco Fuster han participat
activament en l’edició de tres capítols
de les guies.

Les síndromes mielodisplàstiques
(SMD) són de naturalesa molt diversa

i els pacients mostren diferents
alteracions, des de mutacions en gens
fins a canvis en el material associat i la
seva regulació.

L’ús de tecnologies Next Generation
Sequencing (NGS) permet als
investigadors, al mateix temps,
examinar els materials genètics i
associats i identificar un gran nombre
de causes de la malaltia que fins ara
eren desconegudes.

Aquest tipus d’anàlisi implica l’ús
d’una tecnologia complexa i d’anàlisis
sofisticades per interpretar els
resultats. Gràcies al GESMD, ara hi
ha una guia perquè els professionals
clínics puguin utilitzar aquestes
tècniques a l’hora de diagnosticar.
La guia inclou informació sobre
els diversos tipus d’alteracions
conegudes, la instal·lació i l’ús de
l’equipament, l’anàlisi i la interpretació

dels resultats i, també, pautes per a un
format estàndard en els informes de
resultats.

En una bona pràctica clínica, és
essencial que els hospitals facin
aquest tipus de diagnòstics de manera
uniforme, a fi de proporcionar el mateix
nivell i els mateixos estàndards per
a tots els pacients. Precisament, un
dels objectius principals de l’Institut
Josep Carreras és que els resultats de
la recerca científica tinguin un ús i un
benefici directes en els pacients.

Aquesta guia de l’ús de tecnologies
per al diagnòstic és un pas important
perquè es converteixin en una pràctica
estàndard per al diagnòstic de les
SMD, i servirà també com a model de
futures guies d’ús de les NGS a escala
nacional i europea d’altres malalties
hematològiques g

INVESTIGADORS DE
L’INSTITUT JOSEP CARRERAS
CONTRIBUEIXEN A LA NOVA
GUIA PER A L’ÚS DE NGS EN
LA PRÀCTICA CLÍNICA

ANOTACIONS
DE RECERCA
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Ja des de petit, a la meva família em
van començar a inculcar el valor de ser
donant. Així que, quan vaig complir els
divuit anys, vaig decidir fer-me donant de
sang. Després, en entrar a Fisioteràpia i
amb el centre de transfusions d’Alacant
al costat del campus on estudio, sense
pensar-m’ho, em vaig fer donant de
medul·la òssia. Em va enorgullir tant!,
encara que des del primer moment saps
que pot ser que no et truquin mai. En el
meu cas, això no va ser així.

Aquest estiu passat del 2017, vaig rebre
una trucada amb la notícia que havia
sortit compatible amb una persona
malalta de leucèmia. Us imagineu com
em vaig sentir quan, després de dir-
me que tindria més possibilitats que
em toqués la loteria que no pas sortir
compatible amb una persona, rebo
una trucada dient-me que sí que era
compatible? Va ser increïble, per tot el
que implicava. Sense dubtar-ho, vaig
acceptar seguir amb el procés. Però la
compatibilitat no era segura del tot, havia
de fer-me una analítica per confirmar-la.
Després de tres setmanes, vaig rebre
una trucada des de la Fundació Josep
Carreras, concretament de la Cecília, una
de les meravelloses persones que formen
part de la Fundació i que inicien el que
sembla que és un miracle per a molts.

Ella, amb gran alegria, em va dir que la
compatibilitat s’havia confirmat. Em va
explicar el procediment per a la donació i,
sense dubtar-ho, em vaig encaminar cap
a la recta final de la meva experiència.

Vaig haver de viatjar a València per fer la
donació mitjançant afèresi. A l’Hospital
Clínic de València, vaig començar la
meva col·lecta, que va durar quatre
hores. Tot aquest procés em va produir
una gran emoció, sobretot pensant en la
felicitat que el receptor i la seva família
tindrien en saber que una persona al
món els estava donant un cop de mà.
En aquestes quatre hores vaig estar molt
ben atès per l’infermer i la infermera que
es cuidaven de mi, i també per la doctora
que em van assignar. Però us he de dir
que, al final, entre estar quatre hores en
la mateixa postura, les ganes d’orinar
i el cansament, se’m va fer una mica
pesat. En el meu cas, vaig haver de fer
una segona col·lecta l’endemà al matí a
causa de les característiques del pacient.
La veritat és que se’m va fer més amè en
saber com era el procediment i, sobretot,
que era per una bona causa.

És una experiència molt emocionant
i única, i més sabent que, amb un
simple gest, estàs ajudant algú que està
condemnat a morir, o que té molt poques
possibilitats de sobreviure.

Em sento molt afortunat d’haver pogut fer
la donació amb èxit i, des d’aquí, animo
els que tingueu dubtes, els que no sabeu
si fer-vos donants, els que comenceu a
encuriosir-vos i a interessar-vos per la
donació de medul·la òssia. De debò: val
la pena fer-se donant, sobretot sabent
que hi ha algú al món que et necessitarà
i que sense voler-ho podràs arribar a ser
un superheroi.

Finalment, vull donar les gràcies a tots els
que em van atendre a l’Hospital Clínic de
València, a la Fundació Josep Carreras,
especialment a la Cecília, que va fer el
meu seguiment; i a la meva família, a la
meva xicota i als meus amics, que es
van estar preocupant i donant-me ànims.
I una menció especial, encara que no
sàpiga qui és, al receptor de la meva
donació, a qui vull dir: “Espero que hagi
anat genial i, sobretot, que tant de bo
n’hagis sortit vencedor”.» g

D’APROP

Manuel, donant
de medul·la òssia
«Hola, a tots! Em dic Manuel i tinc 21 anys. Vaig néixer i visc a Elx.
Soc estudiant de 4t curs del grau de Fisioteràpia.
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Toni, pacient
de limfoma
«Per a mi, ara és un moment molt especial: sé com em trobo
avui, però no sé com m’aixecaré demà. Així que cada dia és
un regal del qual s’ha de gaudir.

Abans de res, vull esmentar la meva dona,
perquè jo pateixo la malaltia, però ella
porta un pal psicològic que és duríssim. I
sempre està aquí, sense dubtar-ho, i amb
el meu fill fan que pugui amb tot.

I què puc dir de la família i els amics? La
veritat és que m’he sentit sempre molt
emparat per ells. Tinc unes amistats que
possiblement no em mereixo, i des d’aquí
vull donar-los les gràcies. Molts d’ells no
van dubtar a fer-se donants de medul·la
òssia, així que mil gràcies a tots ells.
US ESTIMO!

I, finalment, no vull deixar passar
l’oportunitat d’agrair a tot l’equip mèdic
de l’Hospital Clínic tot el que ha fet per
aconseguir que aquest procés sigui
més fàcil. Gràcies per tot l’afecte i la
professionalitat!

La veritat és que ho porto tan bé que
vaig decidir explicar la meva història a les
xarxes socials, perquè la gent que pateix
càncer no es quedi tancada, perquè
s’animi i intenti sortir i gaudir cada dia del

sol, de l’aire, o d’un simple cafè. Em sento
afortunat de tenir aquesta malaltia i poder
explicar-ho, per haver descobert una altra
forma de viure. I, encara que la meva
vida no és gens fàcil, la mort, per mi, que
segueixi esperant, que jo no tinc pressa...

Actualment estic amb la químio en
pastilles i, en teoria, en el futur aniré a
un trasplantament de medul·la òssia.
Com he comentat abans, difonc la meva
història per animar altres malalts i perquè
la gent aprengui com és la donació de
medul·la realment, ja que hi ha un gran
desconeixement.

Com puc explicar la meva experiència
amb el limfoma? Molt bona pregunta. Són
tantes vivències, experiències i sentiments
que em resulta fins i tot difícil poder
plasmar-ho en paraules.

Em dic Toni i actualment lluito contra el
meu segon limfoma en tres anys. Sí, ho
heu llegit bé, dos limfomes en tres anys,
quina sort la meva, oi? Tot va començar fa
tres anys, quan en unes proves rutinàries

ens van donar la gran notícia: “Tens un
limfoma del mantell”. Per les proves
mèdiques i els comentaris dels metges
sabíem que buscaven un tumor, i vaja si el
van trobar.

Com que abans de donar-nos la notícia
vaig passar tres setmanes de proves i
d’espera dels resultats, tant a la meva
dona com a mi ens va donar temps a
mentalitzar-nos. Encara recordo la cara
de la meva otorrino, quan va veure que
la Mari, la meva dona, i jo fèiem broma
davant d’una notícia tan dràstica. Es va
quedar una mica al·lucinada. I així és, ens
ho prenem de la millor manera possible,
sempre hem estat molt positius davant
la malaltia. La veritat és que no sabíem
quin era el pas següent, i aquesta doctora
ens va assessorar fantàsticament. Li dec
mitja vida i, per descomptat, continuo
en contacte amb ella, ja que ha passat a
formar part de la meva vida d’una manera
molt especial. Molt possiblement, gràcies
a ella segueixo avui aquí.
Així que... mil gràcies, Sara!

La soca del meu limfoma és de les
complicades de combatre. Vam començar
fa tres anys amb químio per vena, amb
anades i vingudes a l’hospital: una químio
molt dura. Cada vegada que anava al
control, tres dies després de la químio, per
veure com estava de plaquetes, glòbuls
i altres, gairebé sempre m’havien de fer
transfusions de sang, almenys un parell de
bosses, i una de plaquetes.

Al cap de quatre mesos de tractament,
al TAC de control van veure que aquella
químio no estava fent res, no podia amb
el tumor. Així que van fer un canvi de
tractament i vaig passar a fer químios
ingressat a l’hospital. Van ser setmanes
eternes d’ingressos, entrades i sortides

LLUITADORS IMPARABLES

Imparables 15

Lluita
d
o
rs

001_024_REVISTA FUNDACIO JOSEP CARRERAS_CAT.indd   15 16/2/18   9:43



de l’hospital. Però aquesta vegada va
anar bé, així que va valer la pena. I al
final de tot el procés, ens enfrontem a
un autotrasplantament. Possiblement, la
pitjor experiència de la meva vida. Vaig
tenir uns dies dolentíssims, en els quals,
si no hagués estat per la meva dona,
probablement hauria llençat la tovallola.
Per sort, tot va sortir bé.

En teoria, segons els estudis, això de
l’autotrasplantament hauria de durar uns
vuit anys abans de tenir una recaiguda,
però no, en el meu cas no: als tres anys,
patapam! Aquí està una altra vegada. Així
que ara em toca tornar a batallar. Aquesta
vegada, les recerques han millorat tant
que la químio és per pastilles, molt més
còmoda que la químio per vena, ja que no
et deixa tan matxucat.

I aquesta és la meva història mèdica, però
ara anem a la part emocional...

Tenir càncer és una notícia
devastadora. Uffff! Em moriré?
Què em passarà? I la meva família?
La meva dona? El meu fill?

La veritat és que jo sempre ho he portat
molt bé: faig broma sobre la mort, he
après a conviure-hi (sé que molts no
entendreu la meva forma de pensar),
i quan arribes a aquest extrem és
meravellós. Perds la por a moltes coses,
sobretot al futur incert o, el que és el
mateix, a aquesta pregunta: “Em moriré?”.
La veritat és que ni m’ho plantejo, no
perdo gaire temps pensant-hi. Prefereixo
dedicar el temps que estigui aquí a gaudir
de cada dia tot el que pugui, a viure cada
instant.
La gent que tenim càncer coincidim en el
mateix: ens canvia la vida, i la vivim més
intensament. Apreciem i valorem moltes

més coses, a les quals abans no donàvem
la més mínima importància. Jo dic, i sé
que sona estrany, que em sento afortunat
d’haver tingut aquesta malaltia, passi el
que passi amb mi, perquè he descobert
uns sentiments i una altra forma de viure
que només nosaltres sabem i entenem.

Per a molts de vosaltres, el simple fet
de prendre el cafè al matí és una cosa
rutinària. Per a mi, cada matí és un regal;
i sortir a prendre el cafè amb la Fosca,
la meva gosseta, és una experiència
meravellosa. O, simplement, quan algun
amic m’avisa que ve a veure’m, és el gran
moment del dia; tanmateix, per a molts
serà sempre rutina.» g

 TONI
és un dels molts testimonis de
pacients i expacients que ens
arriben a la Fundació i que volem
compartir amb tu.

Són veus de superació i
perseverança, exemples
d’IMPARABLES.

Si tu també has patit una malaltia
oncològica de la sang i vols
compartir la teva experiència, no
dubtis en contactar amb el nostre
departament de Comunicació
enviant un correu a:
comunicacio@fcarreras.es

16 Imparables
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DIA MUNDIAL DEL DONANT DE
MEDUL·LA ÒSSIA

Com cada tercer dissabte de
setembre, es va celebrar el Dia
Mundial del Donant de Medul·la
Òssia. Espanya té ja prop de 340.000
donants de medul·la, amb un augment
d’un 20 % en els set primers mesos
de l’any.
Des de l’inici del Pla Nacional de
Medul·la el gener del 2013, la donació
s’ha incrementat al nostre país en un
216 %.

En concret, les dades de l’ONT-REDMO
(Registre Espanyol de Donants de
Medul·la Òssia) xifren en 55.796 els
nous donants inscrits per les comunitats
autònomes en els set primers mesos
del 2017, una xifra molt per sobre dels
40.000 previstos per a tot l’any.

En aquest mateix període, la
incorporació de nous donants també
es va accelerar, i es va aconseguir una
mitjana de 7.970 persones al mes, més
del doble del que s’havia planificat,
la qual cosa representa 265 nous
donants de medul·la al dia.

Des del REDMO, es va voler fer una
acció especial d’agraïment a tots els
donants a través d’un vídeo amb el
testimoniatge de quatre pacients que
van poder superar la malaltia gràcies
a un donant no emparentat localitzat

pel nostre registre. Aquest vídeo es va
compartir amb els registres mundials
que formen la World Marrow Donor
Association g

CAMPANYA «CADA SEGON
COMPTA» PER AL GIVING TUESDAY

El 28 de novembre es va celebrar arreu
del món el #GivingTuesday. Com que
la iniciativa del #BlackFriday (l’últim
divendres de novembre en què totes
les botigues fan grans rebaixes) va tenir
molt bon acolliment global, les ONG de
tot el món van establir que el dimarts
següent fos «un dia per donar», un dia
en el qual s’anima la societat a donar
per a la causa que cadascú vulgui. A
Espanya, ja som moltes les entitats
que promovem el Giving Tuesday.

Seguint amb la idea de la campanya
#PonleFecha, aquesta vegada vam
llançar el repte #CadaSegundoCuenta.

Cada 24 hores es diagnostiquen
a Espanya tretze nous casos de
leucèmia i gairebé 20 de limfomes.
Per poder posar data al guariment de
totes les leucèmies, des de la Fundació
Josep Carreras ens vam proposar
aconseguir 10.000 euros més per
invertir en recerca científica. La curació
definitiva de la leucèmia, 2.541.176
segons + a prop g

XI CURS TEÒRICO-PRÀCTIC EN
TRASPLANTAMENT HEMATOPOÈTIC

Barcelona 1 al 5 d’octubre 2017

La Fundació Josep Carreras va
organitzar, juntament amb els
hospitals Clínic i Sant Pau, el XI Curs
teòrico-pràctic en trasplantament
hematopoètic.

De l’1 al 5 d’octubre va tenir lloc aquest
curs dirigit a metges especialistes en
hematologia i hemoteràpia o oncologia
mèdica.

Com exposa el títol del programa,
l’objectiu era proporcionar
coneixements teòrico-pràctics
actualitzats sobre el trasplantament de
progenitors hematopoètics. Entre el

professorat del curs hi havia el doctor
Enric Carreras, director del REDMO,
i els doctors Álvaro Urbano i Jordi
Sierra, dels campus Clínic i Sant Pau,
respectivament.

Un any més, la Fundació ha col·laborat
activament en aquesta formació amb la
finalitat d’aprofundir en el coneixement
del trasplantament hematopoètic com
una de les vies de curació de diverses
malalties oncològiques de la sang g

http://www.youtube.com/fundacionjcarreras

En el nostre canal de YouTube
podràs trobar el vídeo.

NOTÍCIES

Directors:

Dra. Montserrat Rovira
Dra. Salut Brunet
Dr. Enric Carreras
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A partir d’ara, tots els nostres socis
i col·laboradors econòmics podran
gaudir d’un nou espai privat que hem
creat exclusivament per a ells. En
aquest nou portal podran consultar i
modificar les seves dades personals
—telèfon, adreça postal, correu
electrònic, etc.— o les dades
relacionades amb els seus donatius
o quota —import, periodicitat, número

de compte, etc. També es podran
descarregar el seu certificat per a la
declaració de la renda.
A través d’aquest espai, els nostres
socis i amics poden autogestionar,
en bona mesura, el seu perfil de
col·laboradors econòmics i fer els
canvis que desitgin en el moment que
els vagi bé. A més, els oferim un apartat
perquè ens facin arribar les seves 

opinions o suggeriments de millora.
Volem que tinguin totes les facilitats al
seu abast!

Si col·labores en la lluita contra la
leucèmia, t’animem a descobrir el teu
espai… Entra a www.fcarreras.org/login
i registra’t per poder accedir després al
teu perfil. Desitgem que gaudeixis de
l’experiència!

La comunicació amb els nostres
socis i amics sempre ha estat
fonamental per a nosaltres i,
per això, i amb l’objectiu de
continuar millorant, hem creat una
nova newsletter que hem llançat
al setembre.

Aquest butlletí digital recull totes les
notícies destacades del mes i ens
permet informar sobre els nostres
projectes i avanços de recerca en el
camp de les malalties oncològiques
de la sang.
Si tu també vols estar al dia i rebre
la nostra newsletter Comunica,
subscriu-t’hi a:
www.fcarreras.org/suscripcion-newsletter
Estar informat és el primer pas
per contribuir a la lluita contra la
leucèmia.

ELS NOSTRES SOCIS

Descobreix el nostre espai
Socis i Amics

COMUNICA’

Estrenem
NEWSLETTER
per a socis i amics!

18 Imparables

So
ci

s

001_024_REVISTA FUNDACIO JOSEP CARRERAS_CAT.indd   18 16/2/18   9:43



Per continuar ajudant els pacients
de leucèmia i altres hemopaties
malignes és imprescindible que
la Fundació pugui dedicar més
recursos a la recerca científica,
amb la finalitat d’aconseguir,
algun dia, que la leucèmia sigui
una malaltia cent per cent curable.

Per això, a la Fundació Josep
Carreras ens esforcem cada dia
per intentar animar la societat
amb l’objectiu d’aconseguir
nous col·laboradors econòmics
a través dels nostres equips de
captadors, que surten al carrer
per ajudar-nos a difondre la nostra
causa i explicar els projectes que
duem a terme.

Des del 2008, la feina de
sensibilització face to face està
externalitzada a l’empresa
Wesser —capdavantera
en captació de fons per a
organitzacions del tercer sector—,
a través de la qual hem pogut
difondre el nostre missatge
i captar socis a tot Espanya.
Gràcies a la seva professionalitat
i compromís amb la nostra causa,
en aquests nou anys treballant
junts hem aconseguit més
de 80.000 socis, la qual cosa
representa, actualment, el 85 %
dels nostres col·laboradors.

Continuem treballant per
fer créixer el nostre equip
d’Imparables contra la leucèmia!

Imatge superior

EQUIPWESSER	DE	SARAGOSSA	I	NAVARRA
VISITANT	LES	NOSTRES	OFICINES

Imatge inferior

EQUIP	DE	CAPTADORS
WESSER	A BARCELONA

Imparables
a peu de carrer

Ser imparable contra la leucèmia també té
avantatges fiscals per als nostres socis i amics.
Dels primers 150 euros que hagin aportat
aquest any desgravaran el 75 % a la propera
declaració de la renda, i la quantia que excedeixi
de 150 euros desgravarà el 30 %. A més, per
a aquelles persones que hagin fet donatius per
import igual o superior als efectuats en els dos
anys anteriors, la seva desgravació en aquest últim
tram arribarà al 35 %.

Per saber exactament quant et podràs desgravar
segons l’import de la teva quota o els donatius que
has fet, utilitza la nostra calculadora fiscal en
línia entrant a:
http://www.fcarreras.org/ca/calculadora-fiscal.

Recordatori
beneficis fiscals
per als nostres socis i amics

Imparables 19
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20 Imparables

EMPRESES
Regala il·lusió
amb les Caixes Solidàries

Subscripció solidària
per Nadal

Aquest Nadal, per quart any consecutiu,
Viatges Promomida ha regalat solidaritat i
alegria de la bona amb les caixes solidàries
i el marxandatge de la Fundació. D’aquesta
manera, ha obsequiat els seus empleats, clients
i col·laboradors amb un gest solidari que dóna
suport a la feina de la Fundació. Esperem
poder continuar repartint solidaritat de la mà de
Viatges Promomida molts anys més. Gràcies!

La Fundació ha estat triada com a beneficiària
de la campanya «Subscripció solidària» que ha
llançat La Vanguardia aquest Nadal passat.
De cada nova subscripció, la primera mensualitat
serà donada íntegrament
a la Fundació. Gràcies!
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SOLIDÀRIES
Regala il·lusió
amb les Caixes Solidàries

Carmels imparables
a la teva farmàcia

Subscripció solidària
per Nadal Arrodoniment de

nòmina
fent un microdonatiu

Encara no has tastat els caramels Acofar Sweet?
Es venen a les farmàcies i ens ajuden a acostar la
data de curació de la leucèmia. Com?
Per cada DUO venut, es destinen 0,50 euros a la
Fundació. Pregunta a la teva farmàcia!

Els treballadors del Grup Indukern (Indukern, Calier, Kern Pharma) han
triat la Fundació com a beneficiària durant aquest any del seu programa
«Arrodoniment de nòmina», per mitjà del qual els empleats poden fer un
microdonatiu a la Fundació a través de la seva nòmina. Mostrant el seu
compromís amb la Fundació, el Grup Indukern doblarà la quantitat recaptada
pels treballadors en finalitzar la campanya. Gràcies, Grup Indukern!

Imparables 21
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ACTES BENÈFICS

Ara, el teu «sí, vull»
pot ser més solidari que mai

Esport i solidaritat
1.000 km contra la leucèmia

QUI VA DIR QUE UN CASAMENT NO
POT SER SOLIDARI?

Ara pots sumar-te al nostre compromís
de lluita contra la leucèmia a través
del teu enllaç. Et proposem que
sorprenguis els teus convidats amb un
detall que tingui un valor afegit.

Gràcies als nostres productes especials
per a celebracions podràs lliurar una
targeta explicativa del teu casament
solidari i un detall maquíssim que no
deixarà ningú indiferent.

Pots contactar amb nosaltres a través
del nostre correu:
imagina@fcarreras.es i t’explicarem
com ho pots fer.

El 26 de novembre es va complir el somni
de cinc persones. Iván González, pacient
de leucèmia crònica, Octavio Pérez
(el nostre col·laborador), Ignacio, Carlos
i Edu es van embarcar en un autèntic
“repte de titans”: recórrer la distància
que separa Avilés de Marbella.

El seu objectiu es va convertir
en la motivació principal per poder
aconseguir-ho. Per un costat, volien
homenatjar a Pablo Ráez i, per un altre
costat, sumar quilòmetres als nostres
projectes d’investigació. La seva il·lusió,
esforç i perseverança els ha portat a ser
notícia per l’èxit de la seva aventura. Han
aconseguit el que molts creien impossible!

Gràcies a tots ells, hem pogut recaptar
més de 4.000 € a través de micro
donatius i uns 4.000 € de la venda
del seu llibre solidari.

Nosaltres no tenim suficients medalles
per donar-los, gràcies!

Imatge de: ©Nano Gallego

CASAMENT	DE	L’ADRI	I	LA	CLARA
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Tot ha sigut
un malentès

Ballant per la vida
lipdub per la lluita contra la leucèmia

OBRA DE TEATRE
A LLAGOSTERA

Tot ha sigut un malentès. Aquest és el títol de
l’obra que durant tres dies es va representar
al Teatre Casino Llagosterenc, a Llagostera
(Girona).

La Raquel i l’Ares es van conèixer a l’hospital
durant el debut de la seva malaltia i juntes
s’han tornat IMPARABLES. A aquest duo
els faltava la seva pedra angular, l’Encarnita
(mare de la Raquel); juntes van assegurar
l’èxit d’una obra de teatre amateur plena
d’humor, sarcasme i molts somriures.
Gràcies a l’esforç dels actors, a l’acolliment
del públic i a la feina de les organitzadores
vam aconseguir recaptar 3.874,50 euros per
als nostres projectes de recerca. Elles van
aconseguir el seu somni, i nosaltres vam
passar una tarda estupenda al seu costat.

Gràcies, Raquel, Ares i Encarnita!

VILLANUEVA DE ALCARDETE

(Toledo) va reunir els seus veïns amb un
objectiu comú: lluitar contra la leucèmia a
cop de ball. El GIT Aceña, grup de teatre, va
crear un lipdub espectacular on van prodigar
ritme i solidaritat.

Gràcies a tots els implicats en
l’esdeveniment, es van aconseguir recaptar
4.000 euros de donatiu íntegre. El resultat
de l’espectacle és un vídeo que ens posa
els pèls de punta! Un total de 400 persones
ballant, apostant per la recerca científica de
les malalties oncològiques de la sang. A més,
van organitzar la venda de xapes solidàries,
que va ser tot un èxit.

Gràcies pel vostre esforç i les vostres
ganes!

Imatge:	Obra	de	teatre Tot	ha	sigut	un	malentès.

OBRA	DETEATRE A	LLAGOSTERA

Imatge superior

VEÏNS	DEVILLANUEVA	DE ALCARDETE
(TOLEDO)	BALLANT	PER	LAVIDA
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PREU
12,90€
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