BCN solidària

Solidaris fins a la medul·la
La Fundació Josep Carreras celebra vint-i-cinc anys de recerca i lluita contra la leucèmia
gemma martí

U

la fundació en xifres

na vegada restablert de la seva
malaltia, Josep Carreras va voler
agrair totes les mostres d’afecte
rebudes per part de la societat
i de la classe mèdica, i per fer-ho el 1988
va crear la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. Dit en paraules del tenor
català :“Vaig voler tornar a la ciència i a la
societat el suport i l’afecte que vaig rebre
durant la meva malaltia”.
Des de la seva creació la Fundació Josep Carreras treballa per intentar trobar
una curació definitiva per a tots els malalts de leucèmia i millorar la qualitat
de vida dels afectats. Cada any més de
5.000 persones són diagnosticades de
leucèmia a l’Estat espanyol; un de cada
quatre nens i la meitat dels pacients

+ de 100 milions d’euros invertits
en beques i projectes de recerca i
més de 800 programes finançats

amb la creació de la
fundació, josep carreras
ha volgut col·laborar amb
la societat en la seva lluita
contra la leucèmia. FJC

+ de 3.500 trasplantaments
de medul·la òssia de donant no
emparentat i de sang de cordó
umbilical localitzats per Redmo i
realitzats a l’Estat espanyol
+ de 1.500 trasplantaments
de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical de donants espanyols
realitzats a altres països

Avançar. La Fundació crea
un institut de recerca que
comptarà amb dos campus:
un a la UB i l’altre a Can Ruti

+ de 250 concerts benèfics
i activitats solidàries de Josep
Carreras a benefici de la Fundació
+ de 40.000 socis i més de
8.000 donants puntuals

adults no aconsegueixen vèncer la malaltia, i sovint la mortalitat dels malalts
és deguda a complicacions derivades de
la toxicitat dels tractaments i als seus
efectes secundaris.
Al llarg d’aquests 25 anys la Fundació
ha assolit diferents fites, com la creació el 1991 del Registre de Donants
de Medul·la Òssia (Redmo) que permet
que els pacients espanyols puguin accedir als més de 21 milions de donants
de medul·la òssia disponibles arreu del
món. Alhora també ha donat suport a la
recerca científica mitjançant un programa de beques i invertint més de 100
milions d’euros en projectes biomèdics
i socials, ha ofert assessorament mèdic i
allotjament gratuït a pacients amb pocs

+ de 100.000 donants de

medul·la òssia espanyols i al voltant
de 60.000 unitats de cordó
umbilical emmagatzemades al
nostre país
www.fcarreras.org

recursos econòmics, i ha creat l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras (IJC), un centre que, amb el
treball i rigor d’investigadors internacionals, utilitza les tecnologies més innovadores per intentar guanyar la partida a
la malaltia i altres hemopaties malignes.

Entrevista a Antoni garcia prat, gerent de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia

“La Fundació busca donants, fomenta la
recerca i dóna suport als malalts i familiars”
Què destacaria d’aquests 25 anys de
vida de la Fundació?
De feina n’hem fet molta, però potser
destacaria dos fets. Haver aconseguit
convertir una iniciativa personal impulsada per Josep Carreras en una gran
fundació que avui compta amb quatre
seus internacionals –a Seattle (Estats
Units), Ginebra (Suïssa), Munich (Alemanya) i Barcelona–, aglutina més de
40.000 socis i de 100.000 donants, i és
referent internacional en la lluita contra
la leucèmia; i en segon lloc el fet que la
primera marató de TV3, celebrada l’any
1992, fos en benefici de la Fundació
Josep Carreras.
Avui, quines són les principals tasques
de l’entitat?
Ens centrem en tres àrees: buscar
donants per a pacients que no tenen un
donant familiar compatible; la recerca,
amb beques i ajuts per fomentar-la i la
creació de l’Institut de Recerca contra

+ de 5.500 pacients per als quals
ha localitzat un donant compatible

la Leucèmia Josep Carreras que compta
amb un primer campus a la facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona
i un segon que es construirà al costat de
l’hospital de Can Ruti, a Badalona; i la
tercera àrea són els serveis socials i de
suport als malalts i a les seves famílies,
i entre aquests destaquen iniciatives
com la creació d’una xarxa de pisos per a
pacients que venen de fora de Barcelona
o Catalunya i que compten amb pocs
recursos econòmics.
En quin moment ens trobem en la lluita
contra la leucèmia?
Actualment un dels principals objectius
de la recerca és conèixer la causa de la
malaltia, o sigui, els mecanismes moleculars que la desencadenen.

Antoni garcia prat col·labora amb la fundació
des de fa més de vint anys. FJC

Una vegada desencadenada la malaltia,
la solució passa per trobar un donant de
medul·la òssia?
El trasplantament és una opció

terapèutica més, i des de la Fundació
treballem perquè pugui ser una realitat. Només un de cada quatre pacients
troba un donant entre la pròpia família,
i la probabilitat de trobar-ne un de fora
de la família és d’una persona entre
40.000; per aquest motiu la Fundació
està en connexió amb els registres
nacionals i internacionals de donants
i busca conscienciar a la societat de la
importància de fer-se donant.
La donació de medul·la comporta algun
risc per al donant?
No; el que vol és obtenir les cèl·lules
mare del donant i avui es poden aconseguir per mitjà d’un procés senzill i que
no comporta riscos.
Com tenen previst celebrar el 25è
aniversari?
El fet més destacat és l’acte que tindrà
lloc el 19 de setembre al Liceu on
presentarem un documental dels
25 anys de la Fundació i al qual hem
convidat a una representació de les
persones que ens han ajudat al llarg
d’aquests anys: donants, socis, pacients,
metges, investigadors, patrocinadors…
Omplirem el Liceu amb 1.800 persones,
però si comptéssim a tothom que s’ha
involucrat amb la Fundació necessitaríem cent liceus o més!

