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Je me prenais à 
te maudire, à te 
détester, à me 
dire: pourquoi 
faut-il que le 
destin l’ait mise là 
sur mon chemin?* 
“La fleur que tu 
m’avais jetée”, 
Carmen, Georges Bizet

*I em vaig trobar maleint-te,
odiant-te, i dient per a mi:
Per què el destí va voler que et
creuessis en el meu camí?
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Benvolgut/uda amic/iga,
Fa 26 anys, la leucèmia es va interposar en el meu camí. Em trobava en un moment de gran 
efervescència professional i va ser un cop difícil d’assimilar. Amb el suport de la meva família 
i amics i d’un excel·lent equip mèdic, vaig aconseguir vèncer la malaltia. Però la leucèmia va 
fer un gir de 360º a la meva vida. 

Per pur agraïment a la societat i a la comunitat mèdica, vaig decidir emprendre una nova 
aposta per la vida: la creació d’una fundació internacional exclusivament destinada a lluitar 
contra la leucèmia. Amb l’ajuda de rellevants científics i d’un grup d’empresaris i professio-
nals va néixer la Fundació Josep Carreras el 1988. Aquest any 2013 hem celebrat el nostre 
25è aniversari. 

Em sento molt satisfet de poder compartir amb vostès els avenços aconseguits durant 
aquest temps. Hem fet possibles més de 6.500 trasplantaments de progenitors hemopoè-
tics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical), hem invertit més de 110 
milions d’euros en recerca i hem atès més de 24.000 famílies. Tot i així, avui, encara un de 
cada quatre nens i la meitat dels pacients adults no aconsegueix vèncer la malaltia. Som 
conscients que ens queda molt camí per recórrer i, per aquest motiu, seguim treballant cada 
dia per aconseguir el nostre objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen 
leucèmia i aconseguir que, algun dia, aquesta sigui una malaltia al 100% curable. 

Ens feia especial il·lusió commemorar aquest 25è aniversari d’una forma diferent i poder 
compartir-lo amb la societat ja que, sense el suport dels nostres socis i amics, el nostre camí 
seria més ardu. Per això, vam enregistrar un documental anomenat La Fleur en el qual vam 
voler plasmar els incomptables moments emotius i entranyables d’aquests últims vint-i-cinc 
anys. La leucèmia va canviar la meva vida tal com li va passar a Don José, protagonista de 
l’ària “La fleur que tu m’avais jetée” de l’òpera Carmen de Georges Bizet. Aquesta imatge ha 
servit per donar títol a aquesta peça audiovisual, una metàfora dels capritxos del destí i dels 
reptes però també de l’esperança i de les oportunitats. 

Sense el seu suport mai no hauríem pogut celebrar vint-i-cinc anys de lluita i d’avenços con-
tra la leucèmia. Gràcies per ser una persona solidària fins a la medul·la.

Afectuosament,

Josep Carreras
President de la Fundació Josep Carreras
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InformaCIó 
CorPoratIva



InformaCIó CorPoratIva

Creació de la Fundació Internacio-
nal Josep Carreras per a la Lluita 
contra la Leucèmia.

La nostra 
hIstÒrIa
Va ser  el mes de juliol de 1987. Josep Carreras es 
trobava a París gravant una versió cinematogràfica 
de La Bohème de Giacomo Puccini sota la direcció 
de Luigi Comencini quan va començar a sentir-se 
malament i va anar a l’hospital. Després de 48 hores 
va arribar el cop més dur: leucèmia. Va ser un diag-
nòstic terrible que, a més, va rebre en un moment en 
el qual, tant professionalment com personalment, la 
seva vida estava en ple apogeu. 

Al costat d’un gran equip de científics i empresaris 
i amb el suport de la seva família, el 1988 va crear 
la Fundació Internacional Josep Carreras per con-
tribuir a trobar una curació definitiva per a la leucè-
mia. “Vaig iniciar aquest projecte per pur agraïment. 
Quan vaig emmalaltir, la societat es va bolcar amb 
mi. Volia retornar totes aquestes mostres d’afecte 
tant a la gent com a la ciència”.

Creació del Registre de Donants de 
Medul·la Òssia (REDMO).

Primera extracció de medul·la òssia 
d’un donant espanyol per a un pa-
cient estranger (Austràlia).

Creació de la Fundació Josep Ca-
rreras a Alemanya i primera Gala 
Josep Carreras a la cadena de te-
levisió alemanya ARD a benefici de 
la Fundació.

Concert commemoratiu del 10è 
aniversari de la Fundació a les 
Fonts de Montjuïc de Barcelona 
davant de 60.000 espectadors.

El programa REDMO de la Funda-
ció assoleix la xifra de 1.000 do-
nants compatibles localitzats per a 
pacients a l’espera d’un trasplanta-
ment.

La Fundació amplia a cinc la seva 
xarxa de pisos d’acollida a Barce-
lona.

La Fundació celebra haver assolit 
la xifra de 10 milions de donants de 
medul·la òssia a tot el món en un 
acte a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Es registra la xifra de 100 famílies 
allotjades als pisos d’acollida de la 
Fundació Josep Carreras.

La Fundació viu un moment his-
tòric: la primera pedra del nou edi-
fici de l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras en el 
Campus ICO/Germans Trias i Pujol 
de Badalona.

25è Aniversari de la Fundació 
Josep Carreras contra la Leu-
cèmia.

Creació de les fundacions Josep 
Carreras als Estats Units i Suïssa.

2012

1998
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INFORMACIÓ CORPORATIVA

Òrgans dE govErn

Presidente
Excm. Sr. Josep 
Carreras

vicepresidente
Prof. Evarist Feliu

tesorero
Sr. Albert Carreras

Patronat EXECUtIU
El Patronat és l’òrgan gestor de la Fundació i la seva funció és el compli-
ment de l’objecte fundacional a més de garantir la correcta administració 
dels béns que formen la Fundació.

(*) Membres de la Comissió Delegada

vocals del Patronat 
Dr. C. Dean Buckner
Sr. Ramiro Giménez*
Sr. Lluís Bassat
Sr. Marcel Pascual*
Sr. Arcadi Calzada
Dr. Rainer Storb
Sr. Albert Carreras Pérez*
Sr. Joaquim Folch-Rusiñol
Dr. Joan Uriach
Dr. Álvaro Urbano
Dr. Jordi Sierra*
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vocals del Patronat 
Dr. C. Dean Buckner
Sr. Ramiro Giménez*
Sr. Lluís Bassat
Sr. Marcel Pascual*
Sr. Arcadi Calzada
Dr. Rainer Storb
Sr. Albert Carreras Pérez*
Sr. Joaquim Folch-Rusiñol
Dr. Joan Uriach
Dr. Álvaro Urbano
Dr. Jordi Sierra*

President
Prof. Ciril Rozman
Escola d’Hematologia Farreras Valentí, Hospital 
Clínic i Provincial, Barcelona

vocals
dr. C. dean Buckner
Seattle, EUA

Prof. Dieter Hoelzer
Frankfurt, Alemanya

Prof. hans-Jochem Kolb
Munic, Alemanya

Prof. Álvaro Urbano
Director ICMHo, Hospital Clínic 
i Provincial, Barcelona

dr. robert sackstein
Harvard Institute of Medicine, Boston, EUA

dr. rainer storb
Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, 
EUA

dra. Eliane gluckman
Dept. of Haematology Hôpital  
de Saint-Louis. París, Francia

Dr. Jeffrey Molldrem
MD University of Texas, MD Anderson Cancer 
Center Houston, EUA

Prof. dra. Catherine  
Nissen-Druey
Basel, Suiza

ComItÈ CIEntÍfIC IntErnaCIonaL
El comitè té com a funció vetllar per al desenvolupament i la qualitat 
científica, promocionar la recerca, promoure la col·laboració, asses-
sorar la Fundació en les línies estratègiques que cal desenvolupar i 
avaluar els projectes que es realitzin.
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Benvolguts/udes amics/igues,

Tots els que formem part de l’equip de professionals de la Fundació mirem enrere i veiem amb satisfacció con-
tinguda com ha crescut casa nostra i casa seva  en aquests 25 anys, però també sentim l’enyorança per aquells 
de nosaltres que ja hi són i amb els quals tant vam compartir. Permetin-me que, amb motiu d’aquest aniversari, 
recordi aquí  tres persones que ens han deixat i que, cadascun a la seva manera, han conformat de forma molt 
important el que avui dia és la Fundació. 

El professor Ricardo Castillo va ser el primer que vam perdre. Home molt estimat al món clínic i acadèmic, va po-
sar la seva saviesa i la seva bondat al servei de la nostra causa. L’estima que molts col·legues mèdics sentien per 
ell va ser un actiu personal que Ricardo va regalar a la Fundació. No li van fer falta ordinador ni correu electrònic ni 
cap altre tipus  de giny digital. Amb el seu rigor, la seva lletra menuda, les seves piles de carpetes i la seva amable 
conversa va obrir portes i va conquistar moltes voluntats. Disculpin l’esment molt personal d’agrair-li per sempre 
que fos qui primer em va animar a unir-me a la Fundació. Un afectuós record en la seva memòria.

El professor Edward Donall Thomas, al costat de la seva esposa Dottie, va tenir la generositat d’acompanyar el Sr. 
Josep Carreras des del primer moment de la creació de la Fundació. Va crear al costat d’ell una fundació germana 
a Seattle i, fins ben entrats els seus vuitanta anys, va viatjar infal·liblement a Barcelona cada any per prendre part 
en les nostres reunions de Patronat i inspirar i avaluar els nostres programes i projectes. Ell va ser no solament 
el Premi Nobel 1990 per ser el descobridor del trasplantament de medul·la òssia, el cap de l’equip mèdic que va 
atendre al nostre president i el mestre de tots els hematòlegs del món, sinó també un ésser fora de sèrie més ad-
mirable encara per la seva senzillesa. És cert que no estem segurs sobre la mesura real dels salmons que aquest 
texà universal deia pescar a Alaska, però donava gust sentir-lo sempre profund però alhora vital i sorneguer, això 
sí, deixant-se portar en gairebé tot per la seva inseparable Dottie.

Finalment, i més propera en el temps la seva partida, un altre insigne home de pesca, el nostre Dr. Albert Gra-
ñena. Tots ens sentim molt feliços que una de les seves últimes contribucions va ser la seva aparició singular, 
per qualificar-la d’alguna forma, en el nostre documental “La *Fleur”. No se la perdin. L’Albert era com surt en 
pantalla: àgil, desinhibit, loquaç, enginyós. La seva personalitat i la seva contínua relació amb el Fred Hutchinson 
Cancer Research Center, i, molt particularment, amb un altre gran metge, investigador i patró de la nostra entitat, 
el Dr. Clarence Dean Buckner, van fer que sempre fos un home avançat. Entre altres iniciatives, a ell devem que la 
Fundació apostés des de molt ràpid per la donació i emmagatzematge d’unitats de sang de cordó umbilical. Els 
seus deixebles en la Fundació de Recerca Sant Pau segueixen treballant també en una adreça molt prometedora 
que ell va afavorir i que la nostra entitat recolza en la seva memòria.

Molts pacients han pogut beneficiar-se del treball d’aquestes tres persones, totes elles d’excepció. Nosaltres, 
l’equip de la Fundació, ho hem fet de la seva personalitat, lliurament i proximitat. El nostre esforç va dirigit, entre 
altres objectius, a ser dignes continuadors de les seves aportacions en favor de la nostra causa.

antoni garcia Prat
Gerent de la Fundació Josep Carreras
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EL nostrE EQUIP
EQUIP tÈCnIC
La Fundació Josep Carreras compta amb una estructura de 26 persones 
que cobreixen les diferents disciplines que l‘organització requereix per al 
desenvolupament de la seva activitat.

gerència
Sr. Antoni Garcia Prat

Secretaria científica
Prof. Evarist Feliu

secretaria general
Anna Boix

rEdmo
direcció rEdmo: Dr. Enric Carreras
Coordinació rEdmo: Núria Marieges
Coordinació tècnica i Oficina de Sang de Cordó Umbilical: Cristina Fusté
departament de donants: Cristina Bueno, Núria Giménez i Cecilia Montesinos
departament pacients: Mavi Díaz, Ana Montesinos, Ana Pertusa i Clara Rosés
departament de sang de cordó umbilical: Mariam Pérez i Montse Rebagliato
Comptabilitat: Carolina Salillas i Raissa Dardet

marketing
socis, donatius i llegats: Albertina Grau
administració de socis i donatius: Anna Grau
aliances Corporatives: Belén Roldán
gestió i qualitat: Anna Giner
Premsa, Comunicació i E-marketing: Alexandra Carpentier de Changy i Brenda Roqué
  

Pisos d’acollida
Esther Soto

Informàtica
responsable tIC: Mario Gran 

atenció al públic
Maite Santiago
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INFORMACIÓ CORPORATIVA

fILosofIa I CULtUra 
organItZatIva
La nostra mIssIó
Treballem perquè, algun dia, la 
leucèmia sigui una malaltia cura-
ble per a tots i en tots els casos.

La nostra vIsIó
Volem aconseguir més suport so-
cial i prioritzar els esforços en la 
recerca científica, consolidant les 
línies actuals de treball.

ELs nostrEs PrInCIPIs
En el nucli de la tasca de la Fun-
dació Josep Carreras contra la 
leucèmia es troben els següents 
principis fonamentals: 

ComPromÍs 
Som una entitat compromesa 
amb la voluntat fundacional. 

rIgor I transParÈnCIa
Ens comprometem davant la so-
cietat a actuar professionalment, 
respectar la transparència i in-
formació sobre el destí i la gestió 
dels fons rebuts, i a dotar-nos de 
totes les garanties per verificar 
una bona gestió. Demanem l’aju-
da de la societat i, per tant, hem 
d’administrar molt bé la seva ge-
nerositat i explicar el destí de la 
seva solidaritat. 

IndEPEndÈnCIa
Som una fundació governada ex-
clusivament per persones inde-
pendents i finançada mitjançant 
fons privats. 

ProtECCIó dE La rEPU-
taCIó dEL nom dE JosEP 
CarrEras
La Fundació es beneficia de la 
reputació del Sr. Josep Carreras 
i totes les nostres actuacions són 
percebudes com a pròpies del Sr. 
Carreras. Tenim la responsabilitat 
de fer un bon ús del nom del nos-
tre president. 

aPosta PEr La rECErCa 
CIEntÍfICa
Volem col·laborar perquè la 
recerca científica avanci més 
ràpidament del que permeten 
els recursos públics realitzant 
projectes en aquest terreny. 

traCtE PErsonaLItZat 
I CÀLId CaP aLs PaCIEnts 
I donants 
Qualsevol persona que es dirigeix 
a la nostra entitat per realitzar una 
consulta o col·laborar mereix ser 
informat amb rigor i calidesa, es-
pecialment, els pacients i els seus 
familiars esperen de nosaltres 
ajuda i comprensió. Per aquest 
motiu, sempre intentem que la 
nostra resposta i actuació siguin 
d’agraïment i professionalitat.
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PrEsÈnCIa  
IntErnaCIonaL
Durant el 2013, la projecció internacional ha continuat sent 
una de las línies estratègiques a consolidar.  

Estats Units
Josep Carreras Leukaemia 
foundation
US Friends of the José 
Carreras International 
Leukemia Foundation

Definició dels projectes:
La Fundació Josep Carreras a 
Suïssa manté el programa de 
tipatge per alta resolució de 
les unitats de cordó que recull 
el Registre Suïs i que queden 
a disposició de qualsevol pa-
cient del món.

Suïssa
fondation José Carreras 
Contre la leucémie
Fondation José Carreras pour 
la lutte contre la leucémie, 
Genève.

Definició dels projectes:
La Fundació Josep Carreras a 
Suïssa manté el programa de 
tipatge per alta resolució de 
les unitats de cordó que recull 
el Registre Suïs i que queden 
a disposició de qualsevol pa-
cient del món.

Alemanya
José Carreras  
Leukämie-stiftung
Deutsche José Carreras 
Leukämie Stiftung e.V.

Definició dels projectes:
La Fundació Josep Carreras 
a Estats Units finança una cà-
tedra de recerca clínica en 
el Fred Hutchinson Center. 
Aquesta càtedra rep el nom de 
Josep Carreras/E. Donnall Tho-
mas i està dotada amb més de 
1.000.000 de dòlars. La plaça 
s’ofereix entre els membres de 
la divisió de recerca clínica del 
centre americà per a que dedi-
quin el 75% del seu temps a in-
vestigació. Des del 2009, el be-
neficiari d’aquesta càtedra ha 
estat el Dr. Hans-Peter Kiem, 
qui ha fet important avenços 
en teràpia cel·lular. 
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Administració
10,25%

Sensibilització
19,29%

Pisos d’acollida
1,35%

Investigació
18,64%

Redmo
50,47%

Altres
3%

Honoraris 
REDMO

7%

Activitats Sr. Carreras 
i altres
24%

Donatius
51% 

Ingressos 
financers

16%

InformaCIó 
EConÒmICa

INFORMACIÓ CORPORATIVA

APliCACió DElS RECURSOS 2013
TOTAl: 7.097.000€

hIstÒrIC dE L’orIgEn dELs rECUrsos
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L’aCtIvItat  
fUndaCIonaL
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Benvolgut/da amic/ga,

Aquest any 2013, la Fundació Josep Carreras (FIJC) ha celebrat el seu 25è aniversari. Al llarg de tots aquets 
anys, la Fundació ha desenvolupat com a tasques principals el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia 
(REDMO) i la promoció i ajuts a la recerca per a la lluita contra les leucèmies i d’altres malalties malignes de la 
sang, a més a més de contribuir a crear infraestructures hospitalàries, principalment unitats de transplantament 
de medul·la òssia i bancs de cordó umbilical, a diferents indrets del món i proporcionar múltiples serveis socials 
als malalts i als seus familiars. Per a la seva tasca de mecenatge científic, la Fundació Josep Carreras ha rebut 
recentment el Premi de Mecenatge Científic, que atorga anualment la Generalitat de Catalunya.

Quant al desenvolupament de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), podem dir que con-
tinua creixent i seguint la seva trajectòria segons el pla previst.

El Dr. Pablo Menéndez es va incorporar al Campus Clínic-UB com a ICREA sènior i Director de Recerca, junta-
ment amb el seu equip investigador. D’altra banda, s’ha portat a terme la construcció i l’equipament del laboratori 
d’investigació de l’Institut a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i s’ha contribuït a la millora 
de les instal·lacions de la UB utilitzades també pel personal de l’IJC. 

El Dr. Francesc Solé es va incorporar al Campus ICO/GTiP com a cap de la Plataforma de Citogenètica, Investiga-
dor Principal de la línia de síndromes mielodisplàsiques i Director de Recerca del Campus. La construcció del nou 
edifici està a punt de començar en la seva fase 0 i s’ha iniciat el projecte de la fase 1. També s’està treballant en 
el projecte funcional del tercer Campus o Campus Sant Pau. En els tres campus s’han establert grups de treball 
entre els líders clínics i els investigadors bàsics.

El ritme d’inversions per part de la FIJC per a la construcció dels laboratoris i per dotar d’equipament als respec-
tius Campus ha continuat essent molt alt, així com la captació de fons competitius públics i privats per part dels 
investigadors de l’IJC i de fons provinents de donacions per part de la FIJC.

L’any 2013, la producció científica en forma de treballs de recerca es pot considerar molt bona i l’Institut ha pas-
sat, recentment, la primera avaluació CERCA.

L’any 2014, s’haurà de treballar per a la cerca del Director de Recerca del Campus Sant Pau i del Director Científic 
de l’Institut, a la vegada que s’ha de dissenyar el Pla estratègic per als propers quatre anys; acabar de signar els 
convenis i acords de col·laboració amb les institucions hospitalàries, altres instituts de recerca i universitats, així 
com potenciar el treball amb el Comitè Científic Extern, presidit pel professor Lucio Luzzatto. 

Seguirem treballant amb molta il·lusió per aconseguir crear un institut monogràfic de recerca sobre la leucèmia 
i d’altres malalties malignes de la sang, que sigui un referent, tant en l’àmbit nacional com internacional, ja que 
la recerca d’avui, de ben segur, contribuirà a la millora en la supervivència dels malalts afectats pels processos 
esmentats i, de ben segur, a la seva curació en un futur més o menys pròxim.

Moltes gràcies,

Prof. Evarist feliu
Vicepresident i Director Científic de la Fundació Josep Carreras
Director científic de la Fundació Josep Carreras.
President de la Comissió Delegada de l’ Institut de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras
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InvEstIgaCIó 
CIEntÍfICa
BEQUEs

L’aCtIvItat fUndaCIonaL

La Fundació Josep Carreras, complint amb el seu 
principal propòsit, que és guarir la leucèmia, es des-
envolupa entorn de la recerca científica com a punt 
neuràlgic de tota la seva activitat. 

Gràcies a l’increment dels recursos econòmics pro-
cedents de socis i col·laboradors, cada dia augmen-
ten els avenços terapèutics, fet que garanteix la con-
tinuïtat dels projectes. 

Cada any, la Fundació Josep Carreras atorga la beca 
internacional E.D. Thomas, que permet finançar pro-
jectes de fins a tres anys de durada i s’ofereix a can-
didats que han complert més de tres anys i menys 
de deu després del seu doctorat. 

El 2013 aquesta beca s’ha atorgat a la Dra. Beatriz 
Aranda Orgilles, de la New York University School of 
Medicine, per desenvolupar el projecte “Inhibition of 
the Ubiquitin Ligase Fbw7 in Chronic Myeloid Leu-
kemia”, dotat amb 50.000 euros anuals a percebre 
durant 3 anys (2014-2016). 

Des del 1999, l’European Hematology Association 
(EHA) ofereix una beca bianual per a joves hema-
tòlegs europeus patrocinada per la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia. El guanyador de la 
beca per al 2013 i 2014 és el Dr. Lucca Mazzarella 
de l’European Institute of oncology/State University 
(Milà, Itàlia), el qual rebrà una dotació de 50.000 eu-
ros per cada any per desenvolupar el projecte “obe-
sity-associated FLT3 mutations in Acute Promyelo-
cytic Leukemia: investigating a novell paradigm for 
the cancer promoting effect of obesity”.
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InstItUt dE rECErCa Contra La 
LEUCÈmIa JosEP CarrEras.

soBrE EL dEsEnvoLUPamEnt dELs CamPUs:

Després de més de 25 anys de treball intentant mi-
llorar la qualitat de vida dels pacients i, sobretot, 
aconseguir una curació definitiva per a la leucè-
mia, el 2010 la Fundació Josep Carreras va decidir 
llançar-se, al costat de la Generalitat de Catalunya, a 
un projecte històric i incomparable: un centre de re-
cerca exclusivament focalitzat en la leucèmia i altres 
malalties hematològiques malignes, i es converteix 
en  un dels pocs que existeixen al món amb aques-
tes característiques. Així neix l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC). 

L’IJC desenvolupa la seva activitat en col·laboració 
amb altres equips especialitzats, de manera que 
permet compartir recursos i augmentar la capacitat 
de resposta. Per a això s’ha previst el desenvolupa-
ment i l’equipament de tres campus científics en els 
propers anys.

Campus Clínic-UB
Durant el 2013, després de la 
signatura d’un conveni de col·la-
boració en matèria científica amb 
la Universitat de Barcelona (UB), 
la Fundació Josep Carreras ha 
finançat la construcció i l’equipa-
ment del Campus Clínic-UB del 
IJC en les instal·lacions de la Fa-
cultat de Medicina de la UB. 

El Campus Clínic-UB disposa 
d’una planta de 250 m² a la Facul-
tat de Medicina, la qual ha estat 
dotada de diversos laboratoris de 
primer nivell científic. També s’han 
remodelat algunes instal·lacions 
compartides amb la UB a les 

àrees de microscòpia, proteòmica 
i genòmica per assegurar-ne l’ús 
òptim. Aquestes instal·lacions es-
tan valorades en 870.000 € i el seu 
equipament científic, en 1.690.000 
€. L’IJC i la Fundació Josep Carre-
ras plantegen el període de ple 
desenvolupament d’aquest cam-
pus científic en els propers 5 anys 
(2013-2017). 

Campus ICo / germans trias  
i Pujol
Per establir el Campus ICo/Ger-
mans Trias i Pujol, l’Ajuntament de 
Badalona ha cedit un terreny adja-
cent a l’hospital en el qual la Fun-

dació Josep Carreras construirà 
un nou edifici d’aproximadament 
4.000 m2 i dotarà els campus de 
recerca dels equipaments neces-
saris. Durant l’any 2013 s’ha con-
vocat la licitació d’obres.

Campus sant Pau
El Campus Sant Pau comptarà 
amb els laboratoris de recerca 
dels Serveis d’Hematologia  i de 
la Unitat de Trasplantaments de 
l’hospital així com amb els labo-
ratoris de la Fundació de Recerca 
Sant Pau i de la Facultat de Medi-
cina de la UAB.

Campus Clínic-UB Situat a les instal·lacions de recerca de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona.

Campus ICo / 
Germans Trias i Pujol

Situat a les immediacions de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, la Unitat Docent Germans Trias i 
Pujol de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Insti-
tut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer 
(IMPPC).

Campus sant Pau Situat al complex assistencial de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau i la Unitat Docent Sant Pau de la UAB.
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L’activitat fundacionaL

soBrE EL ProJECtE dE ConstrUCCIó I dotaCIó d’EQUIPamEnt 
dE L’InstItUt dE rECErCa Contra La LEUCÈmIa JosEP CarrEras

LEs LÍnIEs dE rECErCa

2.108.497,49€
2.198.725€
1.493.494,84€

Liquidat per la Fundació Josep Carreras a 31/12/2013

Compromesos a 31/12/2013 per a la construcción del campus ICo/Germans Trias i Pujol

Compromesos a 31/12/2013 per a la dotació d’equipament del Campus Clínic-UB

Línies de recerca actuals
Les línies de recerca verticals
1. Leucèmies agudes
2. Síndromes limfoproliferatives cròniques
3. Neoplàsies mieloproliferatives cròniques
4. Gammapaties monoclonals
5. Síndromes mielodisplàsiques

les línies de recerca horitzontals
6. Hemopaties malignes i coagulació
7. Complicacions associades a procediments terapèutics
8. Trasplantament de progenitors hemopoètics i teràpia cel·lular
9. Recerca epidemiològica
10. Recerca clínica

Tots aquests recursos formen part dels 14 milions d’euros que la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia destinarà als edificis i equipaments dels Campus Clínic-UB, ICO/
Germans Trias i Pujol i Sant Pau.
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Benvolgut/uda amic/iga,

La notícia que creiem més destacable per comentar amb tots els nostres amics, socis, donants, pacients i familiars en 
aquesta nova Memòria anual de la Fundació Josep Carreras és la posada en marxa i els prometedors resultats inicials 
del Pla nacional per a la promoció de la donació de medul·la òssia, ja que, amb tan sols uns pocs mesos d’activitat 
plena, ha aconseguit duplicar el nombre de donants nous del 2012.

Tradicionalment, la xifra de donants voluntaris registrats al nostre país estava per sota de la de països veïns amb re-
cursos econòmics similars als nostres. El 2007 existien al món més de 12 milions de donants voluntaris, però molt 
poques unitats de sang de cordó umbilical, una nova alternativa terapèutica en aquell moment, particularment eficaç en 
casos pediàtrics. Per això, el nostre país va realitzar una clara aposta pel cordó umbilical, tot prioritzant-ne la promoció 
mitjançant l’engegada del Pla nacional de promoció de la donació de sang de cordó umbilical. Els anys transcorreguts 
ens han donat la raó i, en l’actualitat, som el segon país del món en nombre d’unitats de cordó criopreservades i més 
de 2.000 pacients de tot el món han pogut rebre el trasplantament gràcies a unitats de sang de cordó donades per 
les parelles espanyoles.

Aquests bons resultats van fer que des del Ministeri de Sanitat, sota l’Adreça de l’Organització Nacional de Trasplanta-
ments (ONT) i amb la col·laboració de les coordinacions de trasplantament de totes les comunitats autònomes (CCAA) 
i de la Fundació Josep Carreras, es dissenyés, dotés econòmicament i engegués el Pla nacional de donació de me-
dul·la òssia a la fi del 2012. L’objectiu del Pla és duplicar el nombre de donants registrats en 4 anys, per aconseguir els 
200.000 donants, xifra similar a la dels països del nostre entorn. No obstant això, aconseguir una xifra determinada no 
és l’únic interès del Pla. És també molt important intentar millorar la diversitat immunològica de l’inventari mundial de 
donants. Molts espanyols tenen avantpassats procedents d’ètnies diferents a la caucàsica (majoritària en els registres) 
i per això poden aportar fenotips HLA no existents en els registres internacionals. En altres paraules, la incorporació 
d’aquests donants augmenta la possibilitat de trobar un donant compatible per a pacients amb arrels comunes. En 
la resta de pacients, l’augment de donants espanyols no augmentarà significativament la probabilitat de trobar un 
donant compatible, pel fet que es disposa ja de 23 milions de donants, en la seva majoria caucàsics, però si que en 
facilitarà el trasplantament (per la major accessibilitat i proximitat dels donants locals) i reduirà notablement els costos 
del procediment.

Els inicis no han estat fàcils, ja que tots ens hem hagut d’adaptar a la nova distribució de responsabilitats que estableix 
el Pla. Així, les autoritats sanitàries de cada comunitat autònoma (CCAA), als quals la legislació vigent atribueix de forma 
exclusiva la responsabilitat de de la promoció, informació, registre i tipatge dels ciutadans de la seva comunitat, han 
hagut d’adaptar les seves estructures per disposar de suficients centres de referència de donants. La Fundació Josep 
Carreras ha posat en servei un telèfon per a la informació sobre el Pla nacional; ha acceptat encarregar-se de la infor-
mació i registre dels donants de les CCAA que així ens ho han sol·licitat; i ha realitzat una notable inversió econòmica 
per facilitar a totes les CCAA els mitjans informàtics necessaris per al registre dels donants. D’igual manera, la Fundació 
ha sufragat la creació, per a les CCAA que ens l’han sol·licitat, d’una pàgina web que permet el registre dels donants 
des del seu propi domicili. Finalment, tres centres de tipatge del país han acceptat realitzar un tipatge centralitzat, la 
qual cosa implica una important reducció de costos, i la possibilitat de realitzar una tipificació HLA més completa dels 
nous donants, fet que agilita moltíssim el procés de cerca, i beneficia els pacients en espera, i facilita que els donants 
espanyols aconsegueixin la donació efectiva.

El desenvolupament de tots aquests aspectes va ocupar el primer trimestre del 2013 però amb el transcurs dels mesos 
vam anar constatant la progressiva activació i millora de tots els centres de donants fins a arribar a l’actualitat en què 
podem dir, sense cap dubte, que el Pla està complint els seus objectius, ja que s’han registrat 25.828 nous donants 
en REDMO i altres 4.000 estan pendents de disposar del resultat del tipatge HLA per al seu registre definitiu. És per tot 
això que estem convençuts que en els propers 3 anys complirem amb escreix l’objectiu previst. A més, en tan sols un 
any, 43 pacients espanyols han rebut progenitors d’un compatriota, quan el 2012 aquesta xifra va ser de tan sols 13, 
de manera que s’evidencia que s’està aconseguint un altre dels objectius previstos.

dr. Enric Carreras
Director mèdic de REDMo
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La fUnCIó dE rEdmo

EvoLUCIó dELs donants dE mEdUL·La ÒssIa 
A l’ESTAT ESPANyOl (1994-2013)

OBJECTiUS ASSOliTS DURANT El 2013

Molt sovint, l‘única oportunitat de curació 
per a molts tipus de leucèmia i altres hemo-
paties malignes és un trasplantament de me-
dul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó 
umbilical. Per desgràcia, només 1 de cada 4 
pacients disposen d’un donant familiar com-
patible. La resta ha de recórrer a un donant 
voluntari. La Fundació Josep Carreras contra 
la Leucèmia gestiona, des del 1991, a través 
d’un acord amb el Sistema Nacional de Sa-
lut, el Registre de Donants de Medul·la Òssia 
(REDMo).

Nombre total de donants de 
medul·la òssia el 31 de desem-
bre de 2013.

Nous donants adherits a REDMo 
el 2013.

Nombre total d’unitats de cordó 
umbilical emmagatzemades a 
l’Estat espanyol el 31 de des-
embre de 2013.

132.335
25.828
58.848

“La vida et dóna sorpreses i oportunitats, però gairebé mai et dóna 
l’oportunitat  que, amb una mica del teu temps, puguis donar esperança 
de viure a una altra persona. És per això que, després de tants anys en 

la llista de donants, en rebre la trucada de la Fundació Josep Carreras 
aquest estiu, no podia creure que se’m brindés aquesta oportunitat.”  

Carlos Pastor, 
donant de medul·la òssia

Guia visual de la donació de 
medul·la òssia:

www.fcarreras.org

L’activitat fundacionaL
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l’ACTiViTAT DE REDMO DURANT El 2013

TRASPlANTAMENTS DE DONANTS NO EMPARENTATS DE PROGENiTORS HEMATOPOÈTiCS (2013/TOTAl)

Trasplantaments de progenitors hematopoètics coordinats per REDMo a tot el món: 761/6.044
Trasplantaments per a pacients espanyols amb cèl·lules procedents de medul·la òssia: 81/1.209
Trasplantaments per a pacients espanyols amb cèl·lules procedents de sang perifèrica: 301/1.798
Trasplantaments per a pacients espanyols amb cèl·lules procedents de sang de cordó umbilical: 101/2.935

EVOlUCió DE lES RECERQUES DE DONANTS NO EMPARENTATS PER A PACiENTS ESPANyOlS (1992-2013)

dIstrIBUCIó dE LEs rECErQUEs dE donants sEgons dIagnÒstIC

El REDMO està interconnectat amb la xarxa interna-
cional i, per tant, pot accedir per a cada recerca als 
més de 23 milions de donants voluntaris i a les més 
de 600.000 unitats de sang de cordó umbilical dispo-
nibles a qualsevol part del món.

Recerques de donant de medul·la òssia, sang perifèri-
ca i/o sang de cordó umbilical realitzades: 859

Resultats de donants localitzats i compatibles per a 
pacients de l’Estat espanyol: 
• Primer donant localitzat: 585
• Donants idonis localitzats: 982

Pacients per als quals REDMo ha trobat 1 o més do-
nants des del 1992, per a pacients espanyols: 6.257

Durant el 2013, 43 persones han donat medul·la òssia o sang perifèrica a l’Estat espanyol per a pa-
cients espanyols i 20 per a pacients estrangers. A més, 77 unitats de sang de cordó umbilical espan-
yoles s’han empleat en pacients espanyols i 243 unitats han estat enviades a pacients d’altres països.

Mal. Cong.: Malalties congènites
LLA: Leucèmia limfoblàstica aguda
LMA: Leucèmia mieloide aguda
LMC: Leucèmia mieloide crònica
SMD: Síndromes mielodisplàsiques
Limfomes
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aCtIvItat 
doCEnt
La gestió de l’excel·lència és un pilar en el 
desenvolupament de la Fundació Josep Carreras i 
de les activitats que tots els seus empleats realitzen 
diàriament. 

Amb el principal interès d’augmentar el 
coneixement, les facultats i la qualitat del servei 
dels seus empleats, la Fundació ha dut a terme 
diferents cursos i processos continuats de formació 
durant tot el 2013.

La Fundació també difon el seu coneixement i ex-
periència en l’àmbit de donació de medul·la òssia 
mitjançant conferències, xerrades i taules rodones 
realitzades tant en empreses com en escoles.

Hores de formació rebudes per als empleats

Cursos impartits als empleats

Xerrades impartides en escoles

L’activitat fundacionaL
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atEnCIó 
aL PaCIEnt
PIsos d’aCoLLIda

La Fundació Josep Carreras posa a disposició dels 
pacients amb escassos recursos econòmics i que 
han de traslladar-se des de les seves llars 

als centres hospitalaris, una xarxa de pisos que 
contribueixen al seu benestar i al dels seus familiars 
durant el temps que dura el tractament. 

ORiGEN DElS PACiENTS QUE HAN ESTAT ACOlliTS EN ElS NOSTRES PiSOS DES DE 1994 FiNS A 2013

ConsULtEs mÈdIQUEs

La Fundació Josep Carreras també posa a la disposició de qui ho necessiti un servei en línia gratuït 
d’informació sobre la malaltia. Durant el 2013, el Dr. Enric Carreras, director mèdic de la Fundació, ha atès 
1.714 consultes.

Pisos d’acollida de 
la Fundació

Pacients acollits durant 
el 2013

Temps mitjà d’estada Mitjana d’edat dels 
pacients acollits

Almeria

Càdis Màlaga

Barcelona

Mallorca

Tenerife

Múrcia

Tarragona

Castelló

Teruel

Girona

Menorca

Gran Canaria

Navarra
Huesca Zaragoza

Lleida

Albacete

Badajoz

orense

Guipúscoa
Vizcaya

Astúries
Pontevedra

A més també hem atès 
famílies procedents 
d’Andorra, Rússia, Marroc, 
Mèxic, Paraguai, Perú i 
Romania

*

Burgos

León

Jaen
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sUPort 
soCIaL
*Acte de commemoració del 25è aniversari de la Fundació Josep Carreras al Gran Teatre del Liceu. 
Fotògraf: Antoni Bofill
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ComUnICaCIó 
I E-MarkEting
CamPanYEs

setmana contra la Leucèmia, juny 2013. 210 pacients de leucèmia i al-
tres malalties hematològiques malignes van sortir al carrer per commemo-
rar la Setmana contra la Leucèmia (21-28 de juny) i per llançar un missatge 
a la societat: ‘No saps com n’ets de fort fins que la vida et posa a prova. 
Somriu i gaudeix de la vida que és meravellosa. VALORA LA VIDA!’.

Els pacients van ser presents a 16 comunitats autònomes i 32 províncies 
espanyoles. El motiu de la crida va ser recaptar fons mitjançant missat-
ges SMS per engegar una línia de recerca de l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras íntegrament dedicada a les complicacions o 
efectes secundaris associats al tractament. Amb el total recaptat, 50.000€, 
hem engegat una línia dedicada a investigar les complicacions respira-
tòries derivades dels tractaments.

25 anys lluitant contra la leucèmia, setembre 2013. Amb motiu del 25è 
aniversari de la Fundació Josep Carreras, el 19 de setembre vam presentar 
la nostra campanya anual de sensibilització. L’objectiu de la campanya 
va ser compartir amb la societat els grans avenços aconseguits durant 
aquests 25 anys i els reptes de cara al futur. 

Per commemorar l’aniversari vam estrenar el documental “La Fleur. Josep 
Carreras i la lluita contra la leucèmia”, dirigit per Xavier Bosch, al Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona. Aquest documental està disponible al web 
www.noleucemia.com. 

l’altra loteria, desembre 2013. El Nadal vam presentar la campanya 
“L’altra loteria” amb l’objectiu de conscienciar  la població de la importàn-
cia d’ajudar a eradicar una malaltia que és més comuna del que es creu. El 
missatge era clar: Resulta 2.000 vegades més probable rebre un diagnòs-
tic de leucèmia que guanyar la Grossa de Nadal. La campanya va causar 
un fort impacte i va aconseguir una alta repercussió en línia.

*Acte de commemoració del 25è aniversari de la Fundació Josep Carreras al Gran Teatre del Liceu. 
Fotògraf: Antoni Bofill
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dadEs WEB 

El 2013 el web de la Fundació www.fcarreras.org 
ha rebut 837.521 visites. Hi hem publicat 26 notícies 
amb informació relativa a les activitats de la organit-
zació.
El nostre bloc:
www.fundaciojosepcarreras.blogspot.com ha re-
but 58.008 visites durant el 2013.

XarXEs soCIaLs

També estem molt presents a les xarxes socials se-
guint les principals tendències de comunicació a on 
la societat augmenta cada dia la seva participació.

Vídeos registrats el 2013: 15

Reproduccions 2013: 131.450

Nous seguidors 2013: 1.579

Seguidors totals 2013: 4.183

Tweets enviats 2013: 170
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ELs nostrEs 
soCIs
Gràcies a la voluntat de les persones, la Fundació augmenta any rere 
any el seu nombre de socis reforçant la seva raó de ser i garantint la 
seva continuïtat i la dels projectes i esforços d’un important col·lectiu 
dedicat a la curació de la leucèmia.

12.873 Socis nous el 2013
339 socios han augmentat les seves 
aportacions anuals
47.164 socis en total

47.164

50.000

EVOlUCió DE lES AlTES DE SOCiS PER ANy (1995-2013)

dIstrIBUCIó dE soCIs PEr sEXE

70% 
dones

30% 
homes



30

donants 
PUntUaLs

851 / 8.693
També són moltes les persones que de forma totalment desinteressada 
realitzen donacions puntuals durant l’any.

Donants puntuals el 2013 Total donants puntuals des de 1995
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Suport Social
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aCtEs 
BEnÈfICs

53 = 47.755,32€
Cada any nombroses persones i organitzacions s’apropen a la Funda-
ció oferint de forma totalment desinteressada la seva aportació econò-
mica a través de la recaptació mitjançant actes benèfics.

Actes benèfics 
realitzats el 2013

Aportacions econòmiques recaptades

Mereixen una especial atenció les següents persones que van organitzar esdeveniments en benefici de la 
Fundació:

Patricia Agüeros, Matilde Amor Martín, Íñigo Bedia, Marco Borromeo, Miguel 
Calvo Rivera, José Antonio Caño, Nasko Cristina, Carmen Mª Cubero, Noelia Gale-
ra, Josefa Garay, Vanessa González,David Fernández Gutiérrez,  Marisa Guirado, 
Alberto Hernández Pérez, Oliver Herrero, Ara Huerta, Piedad Martín, Miguel 
Martínez Souto, Virginia Martínez, Esther Mercader, Juan Manuel Montero, 
Susana Matoses, Sergio Montilla, Patricia Montis Carrasco, Macarena Morales, 
Anabel Ochoa, Eva Pastrana, Fernando Payá, Daniel Rodríguez, Domingo Rodrí-
guez, Javier Rodríguez, Assumpció Rovira, Estefanía Saguino Morales, Mª José 
Sala, Núria Sánchez, Virginia Sánchez, Francisco Javier Santamaría, Albert Sanz, 
José Antonio Trujillo, Beatriz Valer, Guillem Vallejo, David Vallès Vallès, Vanesa Ve-
lasco y Javier Villarta Aguilera

Moltes gràcies a tots ells per la seva dedicació i solidaritat.
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Aquests han estat els actes benèfics que durant el 2013 han tingut més rellevància pel seu valor social, pel 
nombre de persones que es van convocar i pel total recaptat.

EsPortIstEs soLIdarIs
Cada vegada més persones s’animen a emprendre un repte es-
portiu de forma solidària. És el cas de l’Alfonso Rojas, en Pablo 
Sáez i en Rodrigo Urbina que han recaptat fons participant en una 
Iroman. En concret, l’Alfonso es va enfrontar a la prova Ironman 
de Lanzarote recaptant 6.000€, i el Pablo i el Rodrigo van nedar, 
pedalar i van córrer la mitja Ironman de Corrales de Buelna (Can-
tàbria) donant-nos més de 3.000€ entre tots dos.

En mEmÒrIa d’Una gran LLUItadora 
A la localitat de Tagle (Cantàbria) es va celebrar la I Marxa Soli-
dària Memorial Lucía Chusa Blanco. Més de 500 persones, entre 
amics, familiars, companys d’escola i veïns en general, van voler 
sumar-se a aquesta jornada a través de la qual es pretenia sensi-
bilitzar a la població en el seu conjunt sobre la leucèmia així com 
informar sobre la donació de medul·la òssia. Junts, van recaptar 
més de 3.500€ que van ser donats íntegrament a la Fundació Jo-
sep Carreras. 

gaLa BEnÈfICa Contra La LEUCÈmIa 
L’Alejandro Hernández, pacient de leucèmia, va organitzar una 
gala benèfica amb motiu del Carnestoltes a la sala Castillo de Te-
gueste (Tenerife). Va ser un èxit rotund i va aconseguir recaptar 
2.300€ que ha donat a la lluita contra la leucèmia. 

tornEIg BEnÈfIC dE goLf 
El juny va tenir lloc el II Torneig de Golf Benèfic Fundació Josep 
Carreras al Baviera Golf de Màlaga. L’organitzadora va ser la Ma-
risa Guirado, col·laboradora de la Fundació, i el gerent del Bavie-
ra Golf, el Sr. Ignacio Iturbe Escolano va tancar el camp de golf 
aquell dia exclusivament pel torneig. Tot la quantitat recaptada, 
2.623,26€, es va donar íntegrament a la Fundació Josep Carreras. 

soPar soLIdarI Contra La LEUCÈmIa 
En Marco Borromeo va organitzar a Tarragona el III Sopar solida-
ri contra la leucèmia i el càncer. El sopar va ser tot un èxit; van 
comptar amb els xefs amb Estrella Michelin de les comarques de 
Tarragona i van recaptar un total de 2.303,52€.  

Suport Social
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hErÈnCIEs 
I LLEgats
Una part important dels ingressos que anualment rep la Fun-
dació té el seu origen en les herències i llegats provinents de la 
bona voluntat de nombroses persones i famílies. 

La Fundació en la seva figura de benefactor, gestiona aquestes 
herències i llegats en una única direcció: garantir la recerca en la 
lluita contra la leucèmia. 

A tots aquells que vivim de prop els esforços de la nostra orga-
nització, ens commou poder dir que durant l’any 2013 i gràcies a 
les persones que han llegat total o parcialment els seus béns a la 
Fundació Josep Carreras contra la leucèmia en les seves últimes 
voluntats, hem percebut més de 900.000 €. 
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EmPrEsEs 
soLIdÀrIEs
Volem donar les gràcies a totes les empreses que s’han unit a la nostra 
causa. La seva col·laboració és una aliança de valor compartit, una 
aposta per la solidaritat i ens permet oferir majors oportunitats de futur 
als pacients.

Les següents empreses han col·laborat amb la Fundació de diferents formes: aportacions econòmiques, ac-
cions de captació amb empleats, programes de solidaritat vinculats als seus clients o usuaris, i altres.

B&W Group, Bonpreu/Esclat, Brandbuzz, CET Auditores, Fundación La Caixa, Fundación Real Dreams/Mi-
granodearena, Hewlett Packard, Invest Farma, Johnson Controls GWS, La Colección Gráfica, Laboratoris 
Esteve, Mango, Oracle, RACC y Ralph Lauren.

Moltes empreses han col·laborat mitjançant la cessió de productes i/o serveis sense càrrec. 

25 TELEVISIÓ, Activa FM, Agència Catalana de Notícies, Ajuntament de Barcelona, Alooha Retail, Atrapalo.
com, Bahía Sur Radio, Cadena Pirenaica, Cadena SER Coruña, Callao Digital, Can 10 FM, Canal 1 Mar Menor 
Torre Pacheco, Canal Blau, Canal Català, Canal Extremadura, Canal Metropol, Canal Reus TV, Canarias 7, 
Carat España, Castilla La Mancha Televisión, Clear Channel, COPE Marbella, Diari Ara, Diari de Girona, Diari 
de Sabadell, Diari de Tarragona, Diari Vila Web, Dunas FM, EL CORREO (Bilbao), El Correo de Andalucía, El 
Correo Gallego, El Mundo (Ed. Valladolid y Castilla y León), EL MUNDO.ES y EXPANSIÓN.COM, El Plural, 
EsRadio, Europa FM - Gipuzkoa FM (Publi Irratia), Factory FM, Fundación Atresmedia, Fusión Radio, Gas 
Natural Fenosa, Gimage, Guerrilla de Medios, Hibbu Connect, In-Store Media, iPad Mac Today, Iwall, JOY 
FM, Kiss FM, La Voz de Almería, Llosa FM, Marbet/Würth, Masque TV, Mataró Ràdio, Me Gustas FM Málaga, 
Metropolitana, Mola TV, Neo Advertising, NH Hoteles, Onda Fuenlabrada, Onda Jerez, Publico, Publiespaña, 
Radio Albolote, Radio Barcelona SER, Radio Bilbao SER, Radio Dance, Radio Generación, Radio Ibiza, Ra-
dio Jaen SER, Radio L’Escala, Radio Marina (Blanes), Radio Martos, Ràdio RM, Radio Rociana, Ràdio Rubí, 
Radio Sió Agramunt, Radio Sobrarbe, Ràdio Teletaxi, Ràdio Tortosa, Radio UA1, Radiotelevisió Valenciana, 
Radiotelevisión del Principado de Asturias, Reus Digital, Revista UnBreak, Social Media (Vitónica), Sol FM, 
Sonae Sierra, Tele Taxi TV, Televisió de Catalunya, Televisión Canaria, Tropical FM, TV Costa Brava, TV El 
Vendrell, TV Madrid y Voz populi.

Els convenis subscrits amb les companyies Movistar, orange i Vodafone, ens han permès recaptar fons entre 
els seus clients a través del número de SMS solidari 28027, tot percebent íntegre el donatiu d’1,20€

EMPRESES QUE HAN FiNANÇAT lA NOSTRA CAMPANyA DE SENSiBiliTZACió El 2013: 

EmPrEsEs CoL·LaBoradorEs:

Suport Social
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El Pla empreses sòcies agrupa aquelles empreses que decideixen as-
sociar-se als nostres valors i objectius, tot establint un compromís es-
table amb la lluita contra la leucèmia.

El PlA EMPRESES SÒCiES EN 2013

Empreses 
sòcies 
d’honor

Empreses 
sàcies vIP

Empreses 
sòcies 

Alifarma
Aluminios Secades
Bande à Part
Consum Cooperativa
Engel & Vöelkers Sant Just
Fluidra
Frutos Secos Ibiza
Fundición y Sistemas Avanzados
Gedesco
Harry Brokers
House Standing
Ingecal
Ingenieros Emetres
Internaco
Jocs i festes
Conservas el Navarrico
Magnesitas Navarras
Mon Pirineu
ontecnia Media Networks
Pinos del Raso
Soñando organización Viajes
Vitogás España

Ayudas Dinámicas
Celgene
Enagás
Fundación Júngel Sanjuán

Alzamora Packaging
Bunge Ibérica
Checkpoint Systems España
Hijo de Vicente Navarro Pastor
Kobal Soluciones
Manelam
Nacex
The Kitchen is Close
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No et perdis el nostre 
documental a: 

www.noleucemia.org
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El nostre objectiu és 
aconseguir que algun 
dia la leucèmia sigui 
al 100% curable.

Muntaner, 383 2º
08021 Barcelona
Tel. 93 414 55 66 

info@fcarreras.es
www.fcarreras.org


