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LEUCEMIA||NOTICIAS DE LA FUNDACION

SALUT

Nou laboratori contra la
leucèmia a l’hospital Clínic
a El Campus Clínic-UB l’ha impulsat l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras a Ahir el

tenor català va tornar al centre a inaugurar el laboratori, 27 anys després d’haver tingut ell una leucèmia

Redacció

Les xifres

BARCELONA

El tenor Josep Carreras va
inaugurar ahir a l’hospital
Clínic de Barcelona el nou
Campus Clínic-UB d’investigació contra la leucèmia, que depèn de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras
(IJC). El nou centre de recerca disposa de la col·laboració de l’hospital Clínic
i de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona. Josep Carreras, molt emocionat de
tornar al centre on ara fa
27 anys va ser tractat amb
èxit d’una leucèmia, va recordar que allà li havien
salvat la vida i va agrair les
facilitats tant del Clínic
com de la UB per “dur a
terme aquest projecte”.
El nou laboratori, en
què la fundació Carreras
ha invertit 2,5 milions
d’euros, disposa d’un laboratori molecular, un laboratori de citometria de
flux, una sala de criobiologia i altres instal·lacions
dedicades a la investigació

tre de referència internacional en l’àmbit de la leucèmia. Els altres dos estan situats a l’hospital de
Sant Pau de Barcelona i
l’hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona.
En els propers anys,
la Fundació Internacional Josep Carreras contra la Leucèmia destinarà
catorze milions d’euros
als edificis i equipaments

—————————————————————————————————

2,5
milions d’euros ha invertit
la fundació Carreras en
aquest laboratori. La inversió pujarà als 14 milions
els pròxims anys.
—————————————————————————————————

7

milions de persones moren
cada any al món de leucèmia.
En nens el 75% dels casos es
curen. En adults, el 45%.

Carreras i el seu metge, el doctor Ciril Rozman, al nou laboratori de la Fundació contra la Leucèmia, al Clínic ■ ACN

de la leucèmia, repartides
en dues plantes. Al capdavant del projecte hi ha el
doctor Pablo Menéndez,
bioquímic i metge expert
internacional que liderarà

un equip investigador format per deu persones.
En la visita d’ahir al nou
laboratori el tenor català
es va referir al que va ser el
seu metge, el professor Ci-

ril Rozman, de qui va dir
que havia estat “font i
exemple d’inspiració, perquè el campus que avui
s’inaugura és fruit del seu
mestratge científic i aca-

dèmic”. Aquest campus és
un dels tres que impulsa
l’institut Josep Carreras,
constituït el 2010 amb el
suport de la Generalitat,
per convertir-se en un cen-

d’aquests tres campus
per impulsar la investigació d’excel·lència.
Álvaro Urbano, coordinador del Campus ClínicUB, va explicar que tot i els
recursos i la investigació la
taxa de curacions de la leucèmia és tan sols un 15%
més alta que fa uns anys i
que els èxits que s’han produït són més deguts “a la
prevenció que als mateixos tractaments”. ■

