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El divendres 10 de juliol, l’Elías va celebrar...

EL SEU «CUMPLEVIDA»
NÚMERO 10!
A l’Elías el van diagnosticar poc abans de fer 20 anys. Estava a punt 
de gaudir de l’estiu i d’anar-se’n de vacances amb la família, però es 
trobava molt cansat. Al final, els seus pares el van portar a l’hospital.  
I sort que ho van fer. El diagnòstic no se l’esperaven: leucèmia.  
No hi havia temps per perdre. Van començar amb una quimio general,  
abans fins i tot de saber a quina mena de leucèmia s’enfrontaven.

Per sort, gràcies a la rapidesa dels metges i al fet que el tractament 
semblava que funcionava, aviat va millorar. Després van arribar mesos 
molt durs… Però l’Elías va demostrar ser IMPARABLE.

Després de treballar a la Fundació Josep Carreras durant sis mesos, 
tot l’equip podem dir que hem guanyat un amic.
Moltes felicitats, Elías! ELÍAS



Benvolguda amiga, benvolgut amic: 

La situació de crisi sanitària provocada pel coronavirus ha impactat en les 
nostres vides i ha comportat una adaptació de la nostra activitat. 

Des de la Fundació i l’Institut Josep Carreras ens hem volgut sumar a la 
lluita contra la COVID-19. Els coneixements que tenim sobre les cèl·lules 
de la sang i el sistema immunitari poden ajudar en aquesta lluita contra la 
pandèmia. Per això, el mes d’abril vam iniciar una campanya de captació 
de fons per poder començar una nova línia de recerca sobre COVID-19 i 
immunosupressió, amb l’objectiu de millorar el maneig clínic de pacients 
de leucèmia i de coronavirus i, també, de trobar un test ràpid de detecció 
del virus.

Vull agrair la col·laboració de totes aquelles persones i empreses que 
s’han sumat a aquest nou projecte anomenat «Més imparables que mai». 

El mes de juny també va implicar grans canvis. En aquesta època de l’any 
és quan se celebra sempre un dia molt especial per a tots nosaltres: el Dia 
dels Imparables, una jornada en la qual pacients, expacients, familiars i 
amics surten al carrer a donar veu a la malaltia. 

Sentint-ho molt, vam haver d’anul·lar aquest esdeveniment i posposar-lo 
al 2021, a l’espera que la situació s’estabilitzi i puguem reprendre aquest 
tipus d’actes comunitaris amb total seguretat per als participants.

Tot i això, seguint el nostre lema d’IMPARABLES, vam voler dur a terme 
una acció en aquest moment de l’any i vam decidir plantejar una Setmana 
contra la Leucèmia virtual.

Durant aquests mesos de confinament i incertesa, totes les persones que 
formen part de la Fundació i l’Institut Josep Carreras han continuat treba-
llant dia a dia amb la mateixa perseverança i professionalitat.

Una mostra d’això són els excel·lents resultats de la feina del Registre de 
Donants de Medul·la Òssia en el primer semestre de l’any i les notícies que 
compartim també en aquesta revista sobre avanços en recerca científica.

També trobarà informació sobre la col·laboració dels nostres socis, empre-
ses i iniciatives solidàries, els quals, malgrat la situació que vivim, han conti-
nuat i continuen al nostre costat donant suport a la lluita contra la leucèmia.

Tots ells ens permeten continuar avançant dia a dia cap al nostre objectiu 
final: aconseguir que, algun dia, la leucèmia sigui una malaltia curable per 
a tots i en tots els casos.

Avui, més que mai, continuem i continuarem IMPARABLES.
Afectuosament,

Josep Carreras 
President
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La situació

La nostra contribució

Més imparables 
que mai
El mes d’abril, des de la Fundació Josep Carreras  
vam llançar una campanya de captació de fons 
per afrontar la pandèmia de la COVID-19.
Vam veure que els coneixements que acumulem a la Fundació  
i l’Institut Josep Carreras sobre les cèl·lules de la sang i el 
sistema immunitari podien ser útils per lluitar contra la  
pandèmia de la COVID-19 i, per això, vam obrir una  
nova línia científica sobre COVID-19 i immunosupressió. 

La missió de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras se centra en la recerca bàsica, translacional i 
clínica de la leucèmia i altres malalties malignes de la sang. És el centre més gran d’Europa i l’únic que està dedicat  
EXCLUSIVAMENT als càncers sanguinis.

Disposem de més de 10.000 m², més de 30 grups de recerca, els millors equips i equipaments i la col·laboració 
absoluta dels principals centres de tractament de pacients hematològics de tot Espanya. També, comptem amb 
col·laboracions internacionals i mantenim una relació molt estreta amb diferents centres universitaris i altres centres 
de recerca. 

Tota la informació, experiència, estudis i coneixement aglutinats fins al moment en l’àmbit dels càncers de la sang i la 
immunosupressió i l’activació del sistema immunològic dels pacients són molt útils per a la lluita contra la COVID-19.

Ens avalen més de 30 anys de treball de la 
Fundació Josep Carreras arreu del món

Els pacients de leucèmia, limfoma, mieloma o altres càncers de la sang tenen el sistema 
immunològic alterat, sovint durant diversos anys.

Per això, són una població extremadament vulnerable a la COVID-19, a causa de la seva 
especial indefensió davant les infeccions respiratòries.

Encara no hi ha estudis exhaustius, però els primers estudis duts a terme a la Xina, 
epicentre de la pandèmia, han reportat una incidència més gran d’esdeveniments greus 
associats a la COVID-19 en pacients amb càncer, particularment en càncer de pulmó i 
hematològics, i infecció pel SARS-CoV-2.

L’impacte de la COVID-19 en pacients hematològics pot endarrerir el diagnòstic i el tractament del 
càncer, emmascarar la infecció pel SARS-CoV-2 i, fins i tot, complicar el tractament de la COVID-19 o 
del càncer mateix, a causa de la interacció de fàrmacs.



Fins avui hem pogut recaptar   
més de 650.000 € que s’han  
destinat a treballar en els dos  
punts clau de la recerca

GRÀCIES A TOTES 
I TOTS ELS QUI 

HEU PARTICIPAT EN 
AQUESTA CAMPANYA
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Comparar línies cel·lulars 
amb diferent eficiència 
d’entrada del virus.

Comparar teixits amb 
diferent tropisme per la 
infecció pel SARS-CoV-2.

Comparar poblacions amb 
evolució clínica o diferent 
susceptibilitat a l’afecció.

1. Un dels objectius és identificar factors de suscepti-
bilitat a la infecció per coronavirus, com també factors 
determinants de l’evolució clínica de la COVID-19.
Tots hem vist que hi ha persones que passen la malaltia 
de manera asimptomàtica i d’altres que, malauradament, 
pateixen de manera greu l’atac del virus. L’Institut Josep 
Carreras està validant potencials marcadors biològics 
que permetin classificar el pronòstic que tindrà el pacient 
de COVID-19 i, d’aquesta manera, dissenyar estratègies 
terapèutiques adreçades a controlar-ne els símptomes i 
prevenir el desenvolupament de la síndrome respiratòria 
aguda greu, característica de la malaltia.

La nostra recerca

1. Identificar factors de susceptibilitat 
a la infecció pel SARS-CoV-2 i factors 
determinants de l’evolució clínica de la 
COVID-19

ANALITZAR EL GENOMA,  
L’EPIGENOMA I EL TRANSCRIPTOMA

2. Desenvolupar un test ràpid de  
detecció del SARS-CoV-2 basat  
en nanocitometria

ANALITZAR LA REACTIVITAT 
DE DIFERENTS ANTICOSSOS

2. L’altre objectiu és desenvolupar un test ràpid de de-
tecció del coronavirus. L’Institut Josep Carreras, en 
col·laboració amb altres institucions, analitzarà la reac-
tivitat d’una sèrie d’anticossos. En aquest sentit, es vol 
estudiar el descens dels limfòcits (els «vigilants» del nos-
tre sistema immune) i el paper que fa la falta d’oxigen 
observada en pacients de COVID-19, i també tractar 
d’avaluar l’associació entre la COVID-19 i el risc d’infec-
ció disseminada en el corrent sanguini.

Els resultats d’aquestes recerques impactaran favorablement en la salut  
de la població en general, incloent-hi l’objectiu prioritari de la Fundació  

i l’Institut Josep Carreras: la salut de nens i adults amb leucèmies i malalties 
hematològiques malignes, especialment vulnerables a aquesta malaltia.

Estem convençuts que els nostres coneixements sobre els mecanismes implicats en el desenvolupament de 
les leucèmies, les cèl·lules del sistema immunitari (limfòcits B i T), les alteracions en la resposta immune i, 
també, l’ús d’immunoteràpies com els CAR-T poden proporcionar informació clau en la cerca d’estratègies 
per tractar la COVID-19.
Hem concretat la recerca pivotant en dues estratègies que continuem desenvolupant avui dia:
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Setmana contra 
la Leucèmia 2020
Cada any es diagnostiquen 6.400 nous casos de leucèmia a Espanya. La Fundació Josep Carre-
ras va néixer el 1988 amb un objectiu: aconseguir que la leucèmia sigui una malaltia curable en el 
100 % dels casos.

Amb motiu de la Setmana contra la Leucèmia, que es va celebrar del 21 al 28 de juny, vam crear 
una gran quantitat de contingut especial en forma de reportatges, entrevistes, vídeos, testimoniat-
ges, etc., sobre diferents aspectes de la malaltia. Cada dia de la setmana es va dedicar a un tema 
vinculat amb la leucèmia.

Com viu un adolescent aquest diagnòstic? Com funciona la cerca d’un donant de medul·la òssia? 
Què és una unitat d’innovació d’un centre de recerca? Com es planteja un pacient la futura mater-
nitat/paternitat? Etcètera. Són molts els aspectes que envolten una malaltia i els vam voler mostrar.

Vam comptar amb la col·laboració de moltíssimes persones, entitats i empreses que van compartir 
el seu coneixement amb nosaltres.

Si no ho vas poder veure, et recordem que tot el contingut està allotjat al web que vam crear per 
a l’ocasió:

www.fcarreras.org/SCL2020

No et perdis res a:

Twitter: @fcarreras

Facebook: @fundacioncarreras

Instagram: @imparablescontralaleucemia#SCL2020
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21-28 de juny de 2020

Diumenge 21 de juny de 2020
La leucèmia i l’alimentació

CONTINGUT

12 h
DIRECTE

L’alimentació i la mucositis, per Raquel Sánchez (dietista, coach nutricional,  
expacient de limfoma i col·laboradora de la Fundació Josep Carreras. 
@ahora_que_como).
Des de la seva perspectiva com a professional de la nutrició i com a expacient hematològica, la 
Raquel ens ho explicarà tot sobre l’alimentació i el càncer, fent èmfasi especialment en un molest i 
dolorós efecte secundari: la mucositis.

Un projecte de la:

7 dies intensius 
de continguts, 

vídeos, xerrades 
i directes en 

xarxes socials.

7 temes 
importants en la 
lluita contra la 

leucèmia.

7 dies 
per a tots els 
IMPARABLES 
CONTRA LA 
LEUCÈMIA

Alimentació, ciència i malaltia, per Elena Roura (directora científica de la Funda-
ció Alícia @fundacioalicia)
Alícia (Ali-mentació i Cièn-cia) és un centre amb vocació social dedicat a la innovació tecnològica 
a la cuina i a la millora dels hàbits alimentaris. Treballen les recomanacions dietètiques i culinàries 
per a pacients oncològics.

Entrevista i recepta en directe, amb Raquel Sánchez (dietista, coach nutricional, 
expacient de limfoma i col·laboradora de la Fundació Josep Carreras. @ahora_que_
como). Contingut apadrinat per CAMILO DE BLAS.

Recomanacions d’articles, llibres, recursos informatius, etc., a totes les nostres xarxes socials.

SETMANA 
CONTRA LA 
LEUCÈMIA
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Històries de vida de petits grans imparables contra la leucèmia. 
La leucèmia és el càncer infantil més freqüent i representa el 30 % dels càncers pediàtrics. Els 
limfomes també són habituals en nens. Ens ho expliquen diverses famílies que han viscut aquesta 
dura experiència.

CONTINGUT

CONTINGUT

Dilluns 22 de juny de 2020
La leucèmia i el trasplantament de medul·la òssia

Dimarts 23 de juny de 2020
La leucèmia i els nens

La cerca d’un donant de medul·la òssia no emparentat, Registre de Donants 
de Medul·la Òssia – Fundació Josep Carreras. 
Qui necessita un trasplantament de medul·la òssia? Com es busca un donant anònim al món?  
On i com viatgen les cèl·lules mare de la sang? Tot això i moltíssimes coses més.

Malaltia de l’empelt contra l’hoste, Fundació Josep Carreras. 
La malaltia de l’empelt contra l’hoste (MEH) és una complicació potencialment mortal que pot sorgir 
després d’un trasplantament de cèl·lules mare de la sang. Pot ser crònica o aguda i, tot i que és un 
efecte molt temut del trasplantament, és necessària en baix grau per saber que el trasplantament 
funciona.

Història d’un trasplantament, Fundació Josep Carreras.

Què m’he d’emportar a una cambra d’aïllament Fundació Josep Carreras. 
Contingut apadrinat per BE PRINT.

El meu germà té càncer, Fundació Josep Carreras. 
Quan un nen emmalalteix de leucèmia, tota la família es posa malalta. Els germans són, sovint, els 
grans oblidats. La logística familiar canvia i ells també pateixen aquests canvis en el seu dia a dia. 
Hem parlat amb ells.

Bebès, leucèmia i recerca, quan la leucèmia afecta els més petits.  
Fundació Josep Carreras. 
Vuit de cada deu nens amb leucèmia superen la malaltia. Però no tots els subtipus de la malaltia te-
nen aquest pronòstic. La leucèmia limfoblàstica aguda MLL-aF4 és especialment agressiva i mortal 
en molts casos. I afecta sobretot infants de menys d’un any! Tenim grans projectes de recerca so-
bre aquest tema. Aquest contingut ha estat apadrinat per l’Asociación Acaye, en memòria 
de Cayetano.

Directe amb Eduard García-Luengo, expacient de leucèmia trasplantat d’un do-
nant anònim.

18 h
DIRECTE

Aules hospitalàries, recursos informatius, etc., també a les nostres xarxes socials.

Recomanacions de recursos informatius, guies, documents d’interès, etc., a totes les nostres xarxes socials
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Leucèmia i innovació

CONTINGUT

La leucèmia mieloide crònica, el paradigma de la importància de la recerca 
científica. 
En 20 anys, la leucèmia mieloide crònica ha passat de ser un subtipus de la malaltia de mal pronòs-
tic a convertir-se en una leucèmia crònica els afectats de la qual poden fer una vida pràcticament 
normal. Com ha passat això?

Share4Rare, amb Begonya Nafria, Patient Engagement in Research Area a l’Ins-
titut de Recerca Sant Joan de Déu (@Share4Rare_es).
Share4Rare és la primera comunitat de malalties rares enfocada a empoderar els pacients  
i fomentar la recerca científica. 

Entrevistes amb el doctor Luis Ruiz, director de Leukos Biotech, empresa bio-
farmacèutica fundada per la Fundació Josep Carreras i l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras per desenvolupar fàrmacs per a la leucèmia mieloi-
de aguda, entre d’altres (@LeukosBiotech), i amb Anna Riera i Clara Farrés, de 
la Unitat d’Innovació de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras  
(@CarrerasIJC).

Directe amb Dani Marín (pacient de leucèmia, membre del Programa Kids Barce-
lona de l’Hospital Sant Joan de Déu).

Dijous 25 de juny de 2020
El dolor

CONTINGUT
La mucositis.
La mucositis és una inflamació de la superfície mucosa que recobreix l’interior del tracte digestiu, 
en la qual la boca, la gola i l’esòfag són les zones més afectades. 

Els dolors ossis en pacients de mieloma múltiple.
Les lesions i les fractures òssies provocades pel mieloma múltiple també són molt molestos. Sens 
dubte, aquests són alguns dels efectes secundaris més dolorosos per al pacient.

Entrevista amb la doctora Natalia Curto, sobre el dolor físic en els tracta-
ments hematològics. La doctora Curto és hematòloga i actualment duu a terme 
la seva activitat assistencial i científica al Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation 
Trust, al Regne Unit.

Entrevista a Anna Barata, sobre el dolor emocional. Anna Barata és psicoon-
còloga, investigadora del Moffitt Cancer Center de Tampa, als Estats Units, i col·la-
boradora de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

El dol, quan perds un ésser estimat. Fundació Josep Carreras.

19 h
DIRECTE

Reportatge
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CONTINGUT

CONTINGUT

Divendres 26 de juny de 2020
La leucèmia i els adolescents

Dissabte 27 de juny de 2020
La leucèmia i la maternitat/paternitat

La leucèmia i els adolescents, Fundació Josep Carreras. 
Gairebé no hi ha unitats multidisciplinàries dedicades a l’atenció mèdica i psicosocial de 
l’adolescent i adult jove amb càncer, malgrat que la medicina de l’adolescència és una dis-
ciplina diferenciada i ben definida des de fa dècades i que tant pacients com professionals i 
autoritats sanitàries reconeixen l’existència d’una sèrie de necessitats diferents en els adoles-
cents i els joves que pateixen un càncer. Revisem com viuen aquesta situació els adolescents 
i quins protocols hi ha.

La leucèmia i la fertilitat en pacients homes i dones, Fundació Josep Carreras.
La possibilitat de poder ser mare o pare després d’haver patit una leucèmia o una altra malaltia 
hematològica maligna és una preocupació freqüent en molts pacients en edat fèrtil. Els tracta-
ments utilitzats en molts tipus de leucèmia, limfomes o altres càncers de la sang poden interfe-
rir en el procés reproductiu i afectar la capacitat dels pacients de tenir fills. 

VÍDEO. La leucèmia i els adolescents, Fundació Josep Carreras. 
Hem parlat amb set joves que van passar una leucèmia o un limfoma quan eren adolescents i que 
ens explicaran com va ser aquesta experiència i com estan ara.

La psicooncòloga Anna Barata ens ajudarà a entendre com és un procés d’aquestes característi-
ques en un adolescent i com s’ha d’afrontar.

Contingut apadrinat per TANDEM Projects.

Entrevistes amb Guacimara Castellanos i Ariadna Segalà, expacients de leu-
cèmia aguda i mares.

El pacient de leucèmia mieloide crònica i la maternitat/paternitat, 
Fundació Josep Carreras.
Atès l’excel·lent pronòstic actual de la malaltia i que aproximadament el 20 % dels casos diagnos-
ticats de leucèmia mieloide crònica tenen menys de 40 anys, el desig de tenir un fill també és un 
tema que es planteja de manera freqüent en aquesta malaltia.

El pacient nen malalt de leucèmia i la seva futura fertilitat,  Fundació Josep 
Carreras.
Conversem sobre aquest tema amb famílies que tenen fills que pateixen leucèmia, amb adults 
que han tingut leucèmia de nens, amb la doctora Susanna Rives, hematòloga pediàtrica de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, i amb la doctora Dolors Manau, responsable de la Unitat de Reproducció 
Humana Assistida a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia de l’Hospital Clínic 
de Barcelona.

Directe amb Elías Martínez i Juanxo Serrano (expacients de leucèmia, que van 
patir la malaltia en l’adolescència).

19 h
DIRECTE
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Pablo Mije
Pilar Rodríguez López
Raquel Sánchez
Rosi Valdés
Sandra Carrera
Vanessa Redó
Victoria Lopezosa

  Imparables  11

Reportatge
Diumenge 28 de juny de 2020

Agraïments. Junts som IMPARABLES.
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Entrevista amb la Unitat d’Innovació
de l’Institut Josep Carreras

«La innovació implica: procés + novetat + aplicació.  
El principal factor diferencial respecte a la recerca és que  

ha d’estar disponible per a l’usuari final, per al pacient, per a la societat».

Un dels continguts que vam compartir durant la Setmana contra la Leucèmia va ser una 
entrevista a Anna Riera, responsable de la Unitat d’Innovació de l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras, i Clara Farrés, gestora de Projectes d’Innovació de l’Institut.  
En compartim ara un resum.  
Pots llegir-la sencera a: http://www.fcarreras.org/es/blog/InnovacionIJC

AR: L’objectiu de la Unitat d’Innovació és traslladar el 
coneixement generat i els resultats d’aquesta recerca 
a la societat, al pacient. I ho fa mitjançant la detecció 
dels resultats que poden generar nous tractaments, i 
tota la gestió necessària perquè aquest descobriment 
es converteixi en un nou tractament o en una eina 
diagnòstica. Addicionalment, aquest procés permet 
generar recursos per a la institució, la qual cosa tam-
bé permet recuperar la inversió en recerca i reforçar el 
cicle de generació de coneixement i traslladar-lo a la 
societat.

 

AR: La Unitat d’Innovació és la responsable de dina-
mitzar la cultura innovadora entre els professionals de 
l’Institut, de recopilar, promoure i gestionar totes les 
idees i projectes d’innovació des de les fases de recer-
ca fins al mercat i, per tant, d’assegurar la protecció de 
resultats de recerca, buscar fons públics i privats per a 
la realització d’aquests projectes, aconseguir col·labo-
racions i aliances a escala nacional i internacional amb 
agents públics i privats de diversos sectors, promovent 
i gestionant la creació de noves empreses (spin-offs i 
start-ups) i assegurant un retorn econòmic derivat de 
l’explotació de tecnologia i coneixement per a la seva 
reinversió en la recerca de l’Institut.

Així doncs, comptem amb tota la comunitat investiga-
dora de la institució per detectar resultats innovadors 
i madurar-los fins a la seva aplicació al pacient, com 
també amb tota la xarxa de gestors de l’Institut —la 
unitat de projectes competitius, la unitat de finances, 
de compres, la unitat legal, les plataformes tecnològi-
ques, els sistemes informàtics— i amb tot el personal 
per aconseguir traslladar la recerca a la societat.  

Per què hi ha una Unitat d’Innovació  
a l’Institut Josep Carreras?  

Quin n’és l’objectiu principal

Com funciona la Unitat  
d’Innovació de l’Institut  

Josep Carreras?

ANNA RIERA
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Entrevista amb la Unitat d’Innovació
de l’Institut Josep Carreras

CF: El primer pas per començar un procés d’innovació 
ha de ser sempre l’avaluació. En aquesta primera fase 
ja s’estableixen les bases per definir un projecte de des-
envolupament, com ara l’estratègia de protecció dels 
resultats, la detecció de les fortaleses comercials que 
cal promoure i les febleses que s’hauran de cobrir mit-
jançant col·laboracions amb agents del sector. Un cop 
s’ha dissenyat l’estratègia de desenvolupament, la Uni-
tat d’Innovació dona suport als grups de recerca i els 
busca els fons necessaris i, també, les col·laboracions 
que puguin contribuir al projecte.

Aquesta fase de desenvolupament permet obtenir la 
protecció adequada dels resultats de recerca mitjançant 
les patents, per exemple; madurar els projectes, acon-
seguint proves de concepte en experiments de validació 
(models in vitro, models animals) que reforcin la credi-
bilitat de les potencials aplicacions terapèutiques; fer 
anàlisis profundes del mercat per conèixer els principals 
agents globals, els competidors potencials i la seva inte-
racció (cadena de valor) i poder fer previsions cada ve-
gada més realistes de les potencials vendes de producte 
en el futur; conèixer detalladament el marc regulador i 
legal, que definirà elements clau en el desenvolupament 
del producte, i, amb tot això, definir una estratègia de 
comercialització, sigui la protecció i la llicència de resul-
tats a la indústria o la creació d’una empresa ad hoc (una 
spin-off o una start-up) o sigui la transmissió de coneixe-
ment i tecnologia mitjançant el codesenvolupament i la 
col·laboració amb la indústria.

Cal destacar que els projectes no acaben només amb 
la llicència o la transferència al mercat, sinó que l’Institut 
manté el seguiment dels projectes per generar nous pro-
jectes derivats, per garantir el compliment de les col·la-
boracions i generar recursos per reinvertir en recerca i 
per assegurar que es compleixen totes les condicions 
ètiques i legals que estableix l’Institut com a garanties 
per al pacient i per als sistemes públics de salut.

Quins són els passos que segueix 
un projecte perquè pugui passar 
d’«idea» a «realitat» en el mercat?

Quant de temps triga una idea a 
materialitzar-se i arribar al pacient?

CF: Perquè una idea es materialitzi en un nou tractament, 
generalment calen entre 10 i 15 anys, des del descobri-
ment fins a la comercialització, és a dir, fins que arriba al 
pacient. Després de la fase inicial de recerca, es fan més 
proves experimentals per validar que té sentit continuar 
desenvolupant el producte en qüestió; per a això s’uti-
litzen models cel·lulars i animals que permeten reproduir 
el seu efecte en humans. A continuació, si els resultats 
són positius, es duen a terme assajos clínics per avaluar 
i validar la seguretat i l’eficàcia d’aquest tractament en 
humans. Finalment, si el fàrmac o teràpia funciona i és 
segur, arriba al mercat després d’un desenvolupament 
llarg i costós.

Així i tot, la taxa d’èxit és molt baixa i el cost perquè una 
nova molècula arribi al mercat és desorbitat, de milers 
de milions d’euros. A més, hi ha l’anomenat «vall de la 
mort», en el salt des de les fases de recerca (dutes a 
terme a les universitats i els centres de recerca) fins a 
les fases de desenvolupament, liderades pel sector pri-
vat, que s’encarrega de portar el producte al mercat. En 
aquest sentit, les unitats d’innovació treballen per vèncer 
aquest colador o cementiri de projectes, en el qual es 
perden contínuament grans oportunitats terapèutiques. 
Una de les vies principals és la generació d’empreses 
«pont», com ara les spin-offs o les start-ups, que atreuen 
finançament de capital de risc i que maduren els produc-
tes fins a etapes de menys risc que puguin ser assumi-
des per grans empreses del sector. g

CLARA FARRÉS
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El Grup de Biologia de Cèl·lules Mare, Biologia del Desenvolupament i 
Immunoteràpia de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

La leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B 
(LLA-B) és el càncer pediàtric més comú. Entre els 
diferents subtipus coneguts de LLA-B, el més comú 
es caracteritza per la presència d’un nombre més 
gran de cromosomes que en les cèl·lules sanes i 
s’anomena LLA-B amb hiperdiploïdia alta. Aquesta 
anormalitat genètica és un iniciador oncogènic asso-
ciat a aquesta leucèmia infantil, però encara no esta-
va prou caracteritzada.

Óscar Molina, investigador del Grup de Cèl·lules Mare, 
Biologia del Desenvolupament i Immunoteràpia dirigit 
per Pablo Menéndez, de l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras, juntament amb el seu 
equip, ha publicat els mecanismes fisiopatològics 
subjacents a la hiperdiploïdia de LLA-B pediàtrica 
a Blood, la revista més prestigiosa de l’àmbit de la 
recerca en hematologia.

Molina i els coautors de l’estudi van plantejar la hipòtesi 
que l’origen dels mecanismes fisiopatològics associats 
a la hiperdiploïdia en la LLA-B es podria trobar en el mo-
ment en què la cèl·lula es divideix: la mitosi, un procés 
cel·lular altament orquestrat que controla la distribució 
equitativa del material genètic, ja duplicat i compactat 
prèviament en els cromosomes, i els reparteix en dues 
cèl·lules «nounates». Molina volia observar el que pas-

sava just en el moment de la segregació cromosòmica 
en la LLA-B hiperdiploide i aprofundir-hi.

Amb els descobriments d’aquest  
estudi, Molina ha revelat els 
mecanismes moleculars que  

s’alteren en aquest tipus freqüent  
de càncer de sang pediàtric

 
«Els passos següents serien estudiar si altres subtipus 
de LLA-B amb nombres anormals de cromosomes 
comparteixen un mecanisme molecular comú. Aquests 
estudis permetran generar els primers models preclínics in 
vivo de leucèmies amb nombres anormals de cromosomes, 
que seran crucials per entendre’n l’origen i el creixement, 
amb la qual cosa es facilitarà el desenvolupament i la 
prova de teràpies més específiques i menys tòxiques per 
a aquests càncers sanguinis pediàtrics», va declarar Óscar 
Molina.

Els resultats obtinguts en aquest treball han generat 
interès en el camp de l’oncologia i els investigadors van 
ser convidats a escriure una revisió bibliogràfica que 
ha estat recentment publicada en la prestigiosa revista 
Trends in Cancer. g

INVESTIGADORS DE L’INSTITUT JOSEP 
CARRERAS REVELEN ELS MECANISMES QUE 
PROVOQUEN UN SUBTIPUS DE LEUCÈMIA

Apunts de recerca
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Grup d’Epigenètica del Càncer dirigit pel doctor Manel Esteller, director de l’Institut Josep Carreras.

El doctor Manel Esteller ha fet la primera caracterit-
zació massiva epigenètica en organoides o cultius de 
càncer 3D i en posa les dades a disposició de la co-
munitat investigadora per facilitar noves troballes so-
bre el desenvolupament i la progressió de tumors.

Per investigar al laboratori diferents tipus de càncer, 
es poden usar mostres de càncer reals obtingudes 
de biòpsies de pacients; cultius de cèl·lules tumorals 
crescuts al laboratori «en capa» o dues dimensions 
(2D) i, fa molt poc, cultius cel·lulars en tres dimen-
sions (3D) o «organoides». 

D’aquestes tres formes, la primera presenta una ele-
vada variabilitat entre pacients i inclou no tan sols 
cèl·lules tumorals, sinó també tipus cel·lulars sans 
o d’altres teixits que acaben afegint «soroll» als re-
sultats. La segona forma, en 2D, és un model molt 
útil, però que no arriba a mimetitzar una variable que 
en els últims anys s’ha descrit com a molt impor-
tant per al control del desenvolupament del tumor:  
la regulació espacial, és a dir, com es comporta la 
massa tumoral en 3D. Les cèl·lules tumorals no es 
comporten igual si estan en grup ocupant tot l’espai, 
les unes damunt de les altres (el més semblant a la 
realitat), que quan estan en una sola capa.

Un article publicat a la revista Epigenetics pel 
grup del doctor Manel Esteller, director de l’Insti-
tut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carre-
ras, professor de recerca ICREA i catedràtic de 
Genètica de la Universitat de Barcelona, descriu 
el primer estudi exhaustiu del perfil epigenètic 
dels organoides tumorals humans i valida l’ús 
d’aquestes mostres per a la recerca del càncer i 
el desenvolupament de nous tractaments oncolò-
gics.

Dues de les conseqüències més rellevants de les da-
des creades tenen a veure amb la naturalesa oberta 
de les dades obtingudes amb aquests estudis. S’ha 
generat una gran quantitat de dades per analitzar 
amb big data a la disposició de la comunitat investi-
gadora i, d’altra banda, s’ofereix intercanvi de mos-
tres entre investigadors per promoure més estudis 
col·laboratius. g

REALITZAT EL PRIMER ESTUDI 
EPIGENÈTIC DE CÀNCER 
TRIDIMENSIONAL

Apunts de recerca
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Apunts de recerca

El professor Andreas Neubauer, director del Centre Carreras contra la Leucèmia 
de Marburg i vicepresident de la Fundació Josep Carreras a Alemanya.

El professor Andreas Neubauer, director del Centre 
Carreras contra la Leucèmia de Marburg i vicepre-
sident de la Fundació Josep Carreras a Alemanya, 
planeja un estudi científic sobre l’ús d’un inhibidor 
immunològic contra aquesta malaltia viral.

El professor Andreas Neubauer i el seu equip del 
Centre Carreras contra la Leucèmia (situat a l’Hos-
pital Clínic Universitari de Marburg) han provat amb 
èxit el fàrmac ruxolitinib, utilitzat en el càncer per cu-
rar per primera vegada una pacient que patia síndro-
me de dificultat respiratòria aguda (SDRA) després 
d’haver-se infectat pel SARS-CoV-2.

El professor Neubauer i el seu equip han publicat el 
cas tractat amb èxit en un article de la revista cientí-
fica Leukemia. 

L’Institut Federal de Medicaments i Dispositius 
Mèdics d’Alemanya ha aprovat un assaig clínic 
en el qual el grup del professor Neubauer inves-
tigarà més a fons l’ús del ruxolitinib per al tracta-
ment de la SDRA associada a la COVID-19.

L’estat general de la pacient de la Universitat de Me-
dicina de Marburg va millorar després de rebre ruxo-
litinib. L’equip de tractament va notar una estabilitza-
ció clínica i, també, una ràpida millora en la respiració 
i la funció cardíaca.

L’èxit del tractament en aquesta malalta no ha estat 
un cas aïllat. L’equip de Marburg també va adminis-
trar el mateix fàrmac a altres pacients per controlar 
un curs greu de la malaltia. «Al final, la resposta va ser 
positiva en tots els pacients que van rebre el medica-
ment contra el càncer durant més d’una setmana», 
explica Neubauer. 

Un equip dirigit pel professor Paul Graf La Rosée a 
l’Hospital Schwarzwald-Baar (a Villingen-Schwennin-
gen, Alemanya) també ha informat de l’ús reeixit de 
l’inhibidor immunològic, encara que en casos menys 
greus, i s’està a l’espera que els resultats siguin pu-
blicats. 

«El temps transcorregut entre l’inici de l’administració 
de ruxolitinib i la millora de la salut és tan curt que 
és raonable suposar que el fàrmac va contribuir al 
curs clínic favorable», explica Neubauer.

La Fundació Josep Carreras  
a Alemanya ha proporcionat  
suport financer per a aquest  

treball de recerca, que ha estat  
citat també en la prestigiosa  

revista Nature g

EL PROFESSOR ANDREAS NEUBAUER, DIRECTOR DEL CENTRE 
CARRERAS CONTRA LA LEUCÈMIA D’ALEMANYA, CURA UNA 
PACIENT DE COVID-19 AMB UN FÀRMAC CONTRA EL CÀNCER
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Apunts de recerca

Grup de Síndromes Mielodisplàstiques de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Les neoplàsies mielodisplàstiques/mieloproliferatives 
(SMD/NMP) són un grup de malalties malignes rares 
que comparteixen trets, incloent-hi una varietat de 
malalties depenent de les seves característiques.

A causa de la superposició de característiques entre 
les SMD i les NMP, el diagnòstic diferencial con-
tinua sent un desafiament. Per als hematòlegs, 
diagnosticar aquestes malalties és un procés llarg de 
proves i tècniques, anàlisis, avaluació del pronòstic i 
presa de decisions.  

Laura Palomo i l’equip del Grup de SMD liderat per 
Francesc Solé, de l’Institut de Recerca contra Leucè-
mia Josep Carreras, en un estudi dirigit per Torsten 
Haferlach i el seu equip del Munich Leukemia Labora-
tory (MLL), han publicat recentment un estudi a la re-
vista Blood que revela el mapa molecular d’aques-
tes malalties pel que fa a la combinació de gens 
exclusivament mutats en cadascuna d’aquestes 
neoplàsies rares, que proporciona les eines ne-
cessàries per a un diagnòstic més ràpid i precís de 
pacients amb SMD/NMP.

Segons estudis anteriors, més del 90 % de les SMD/
NMP tenen mutacions en un grup concret de gens, 
però cap no és específic de SMD/NMP. 

En aquest estudi han identificat 
combinacions de gens que ajuden  

a diferenciar aquestes entitats  
i que tenen valor pronòstic 

 
Aquests resultats es podran traduir a la pràctica  
mèdica, ajudant al diagnòstic i el pronòstic d’aques-
tes malalties i proporcionant nous coneixements so-
bre la jerarquia de les mutacions que caracteritzen les  
SMD/NMP. g

IDENTIFICAT EL PANORAMA GENÈTIC  
DE LES NEOPLÀSIES MIELODISPLÀSTIQUES/
MIELOPROLIFERATIVES
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El REDMO

El REDMO ja ha publicat la seva Memòria 2019 de resultats.  

Cal destacar xifres importants com el fet que, entre els anys 1991 i 2019, 
el REDMO ha coordinat 10.332 trasplantaments de progenitors 
hematopoètics tant per a pacients espanyols com estrangers.

Una altra dada molt destacada de la feina de l’equip del REDMO és la mediana de dies de cerca. 
El 2001 era de 78 dies i el 2019... va ser de 28!

A aquesta reducció del 45 % del temps mitjà de cerca s’hi afegeix també que el 90 % dels donants  
es localitzen abans dels dos mesos, amb un temps mitjà de cerca de 40 dies.

TRASPLANTAMENTS  DONANTS DE MO/SP/SCU/LIM*

Donants espanyols Donants estrangers Xifra total

Pacients espanyols 1.465 5.595 7.060
Pacients estrangers 3.272 3.272

Xifra  total 4.737 5.595 10.332
(*) MO: medul·la òssia; SP: sang perifèrica; SCU: sang de cordó umbilical; LIM: limfòcits.

Memòria  
REDMO 2019

78

28
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100 %

50 %

0 %

90 %
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Un any més, el REDMO es continua superant 

i destaca per l’eficiència de la seva feina.

El REDMO 

Durant el 2019, el REDMO va coordinar:

La situació sanitària que estem vivint ha afectat d’una manera molt clara la feina que 
duu a terme el REDMO, sobretot en els pitjors mesos de confinament. Malgrat totes les 
inclemències, els resultats de la seva feina són exemplars!

Fent una revisió del primer semestre de l’any, volem destacar les xifres que han aconseguit 
amb la seva professionalitat, rigor i esforç.

Del gener al juny s’han pogut fer 200 trasplantaments a Espanya tant de donants espanyols 
com d’estrangers i, a més, s’han coordinat uns altres 51 trasplantaments que, de moment, 
estan pendents de fer-se i que mantenen els progenitors hematopoètics criopreservats a 
l’espera que es puguin infondre.

També volem destacar que en aquests sis mesos s’han pogut coordinar 167 donacions de 
progenitors hematopoètics tant de donants espanyols com de cordons de bancs espanyols 
per a pacients d’arreu del món.

Totes aquestes xifres són una mostra més de la feina excel·lent que cada dia fa l’equip del 
REDMO, com sempre... IMPARABLES!

El 2020, continuem IMPARABLES!

Pots consultar tota la informació de la 
Memòria REDMO 2019 en: 

https://www.fcarreras.org/ca/memorias

972 757 1.394
activacions de  
cerca de donant
per a pacients espanyols
durant l’any 2019.

pacients espanyols
per als quals es va
localitzar un donant
compatible o més
durant l’any 2019.

donants compatibles
localitzats per a  
pacients espanyols
durant l’any 2019.
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Fa poc he donat medul·la òssia i vull explicar una mica 
aquesta experiència, perquè crec que hi ha una desinfor-
mació brutal (no parlaré d’aspectes científics o mèdics, 
perquè no em pertoca i la Fundació Josep Carreras ho 
explica d’una manera genial).

Em vaig fer donant a principis del 2017. Tot va quedar 
aquí fins que el mes de desembre em van trucar per dir-
me que hi havia una possible persona compatible i em 
vaig fer una anàlisi. Al març em van dir que era compatible 
oficialment i em van programar per donar a l’abril, però 
amb tot això del coronavirus es va endarrerir una mica.

La gent s’escandalitza moltíssim perquè associa donar 
medul·la òssia amb una intervenció complicada, però el 
mètode més freqüent és per sang perifèrica, amb una 

tècnica que es diu afèresi, que és com la diàlisi però amb 
sang (que és el que m’han fet a mi). 

Vaig anar a una visita mèdica i em van fer una altra analíti-
ca, un electro i una placa de tòrax. També em van explicar 
que, a partir d’aquell dissabte (cinc dies abans), m’havia 
de punxar un fàrmac perquè les cèl·lules d’interès sortissin 
al corrent sanguini.

Amb les injeccions tot va anar bé i, a banda de la sensa-
ció estranya de punxar-te a tu mateix, vaig sentir com un 
cruiximent dins dels ossos, però era més molest que no 
pas dolorós.

El dia de la donació em van fer una altra analítica per veure 
si les cèl·lules havien sortit a la sang i també em van fer la 
prova del coronavirus.

Després ja em van connectar a la màquina. Va ser un pro-
cés de gairebé tres hores, encara que la gent acostuma 
a estar-hi més temps (però depèn de les teves venes, les 
teves sensacions durant la donació, el pes del receptor…), 
i, més enllà de cansar-me per no poder moure’m gaire, no 
vaig tenir cap altra molèstia.

Em sento normal i em trobo 
perfectament. Així que vull animar  
tots els qui puguin perquè es facin 

donants de medul·la òssia!

No em considero valenta perquè no m’ha suposat cap 
esforç personal, per a mi ha estat com donar sang (i soc 
conscient que no és el mateix). Qui són valentes són 
les persones que lluiten per la seva vida amb aquestes 
malalties. g

Em dic Sara i tinc 22 anys.

Sara,  
donant de 
medul·la òssia

De prop
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Em dic Lucas i tinc 34 anys. M’he dedicat molt de temps a la cuina, treballant 
en diferents restaurants de diverses ciutats. Durant un temps em vaig 
començar a sentir molt cansat i notava que el meu cos no es recuperava per al 
dia següent de feina. Però no ho vaig associar mai a cap tipus de malaltia, fins 
que, el juny del 2019, em van diagnosticar un limfoma de Hodgkin.

Lucas,  
pacient de  
limfoma de Hodgkin

El 24 de juliol, després de moltes proves i biòpsies, vaig començar el tracta-
ment. La veritat és que durant els sis cicles de quimioteràpia ho vaig portar 
molt bé, encara que quan et vas acostant al final només penses a acabar.

El 26 de desembre va ser la meva última quimio i venia amb remissió completa 
des del segon cicle. Vaig passar unes festes increïbles i vaig començar el 2020 
ple d’energia.

Malauradament, el 31 de gener vaig tornar a tenir 
símptomes, els mateixos que havia tingut al principi: 
dolor i febre. El 4 de febrer em van fer un PET-TAC 
i, una setmana després, estava ingressat a l’hospital 
per una recaiguda. Quan m’ho van dir jo ja sabia què 
passava i estava mentalitzat a tornar a ser més fort 
per eliminar el bicho, com en dic jo.

Van començar a fer-me més proves i la sorpresa va 
ser quan vaig anar a urgències perquè tenia molta 
tos, i allà vaig donar positiu en coronavirus. Van anar 
passant els dies, les millores eren petites, però, com 
em deien els metges, cada dia era un dia guanyat al 
virus. Després de 18 dies ingressat, van donar-me 
l’alta, però havia d’estar aïllat a casa perquè conti-
nuava sent positiu.

Al cap d’una setmana i mitja vaig haver de tornar, te-
nia pneumònia un altre cop, però l’important és que 
ja donava negatiu en coronavirus. Per tant, després 
d’uns quants dies de tractament, vam parlar amb els 
metges sobre els beneficis i els riscos que hi havia 
si començava la nova quimioteràpia i, finalment, vam 
decidir que havíem d’avançar i continuar endavant.

Segueixo en tractament i puc dir que em trobo fort, 
sobretot psicològicament, perquè sé que podran 
sorgir més obstacles, però no em rendiré. Això no és 
una opció!

Així que… sempre fort i bona vida! g

Imparables



Sempre a l’altre costat!
Després de diversos mesos atenent-te per correu 
electrònic, pel número 900 o a les xarxes socials, 

la nostra centraleta torna a estar operativa i ja pots 
contactar amb nosaltres al nostre telèfon habitual. 

Et recordem totes les maneres de posar-te  
en contacte amb la Fundació:

El mes de març passat, el coronavirus va aturar el món gairebé del tot, però saps què?  
Hi ha una cosa que no es va aturar: la nostra lluita contra totes les hemopaties malignes! 

No ens enganyem, no han estat mesos fàcils, però…  
els Imparables contra la leucèmia som Imparables per a tot! 

Durant aquest temps, les nostres companyes del REDMO han hagut de superar grans obstacles per garantir 
els trasplantaments de medul·la òssia inajornables, els nostres investigadors han hagut d’adaptar les seves 
maneres de treballar i estan contribuint de manera activa a la lluita contra el SARS-CoV-2 i tot l’equip de la 
Fundació hem teletreballat, per descobrir noves maneres de portar el nostre dia a dia.

Tot i que encara estem lluny de tornar a la normalitat total, a poc a poc anem reprenent les nostres rutines! 
Aquí t’expliquem algunes novetats sobre la nostra activitat.

La lluita contra la leucèmia, a prova de coronavirus

Tornem al carrer! 
Des del mes de juliol passat, podràs tornar a 
trobar els nostres col·laboradors pel carrer i 

els centres comercials. 

Benvinguts de nou, companys!

Continuem més a prop que mai!  
El confinament ens ha fet estar lluny dels nostres i,  

no obstant això, ens hem sentit més a prop que mai! 

A la Fundació també hem volgut ser aquí,  
compartint amb tu els nostres assoliments i fent-te  

partícip de tota la nostra activitat. 

Tant se val la forma,  
sempre hem estat a l’altre costat!

Per correu electrònic:
socios@fcarreras.es

Per telèfon:
93 414 55 66 / 900 32 33 34

Què t’han semblat 
les nostres últimes 

comunicacions?

https://bit.ly/ValoralaFundacio
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Els nostres socis

Participa en aquesta  breu enquesta i ajuda’ns a millorar la manera de comunicar-nos amb tu



L’impost sobre societats manté els avantatges fiscals:

A partir de la declaració de la renda de l’exercici 2020

Per exemple: 

Si la teva quota anual és de 100 €, la pots augmentar fins als 125 € i continuaràs pagant el 
mateix: la teva aportació real continuarà sent de 25 € l’any, i la resta la podràs desgravar  
a la teva pròxima declaració de la renda. 

Pots calcular la teva desgravació a la nostra calculadora fiscal:  
https://www.fcarreras.org/calculadora-fiscal

Des de l’1 de gener de 2020 pots recuperar fins al 80 % de la teva aportació   
deduint els teus donatius en la declaració de la renda. 

Vuit de cada deu euros recaptats per a la nova línia 
de recerca sobre COVID-19, leucèmia i immunosupressió 

han arribat dels nostres socis i amics. Sabem que sou 
Imparables i, una vegada més, heu estat aquí.  

Gràcies per fer-nos més Imparables que mai! 

Sabies que ser Imparable contra la leucèmia  
ara té encara més avantatges fiscals? 

Més Imparables que mai…  
gràcies a tu!  
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Els nostres socis

Haver fet, en els dos exercicis  
fiscals anteriors, donatius per un import 

igual o superior a la Fundació.

La teva fidelitat  
com a donant té una 

desgravació addicional

DEDUCCIÓN

40 %=Qualsevol import
DEDUCCIÓ

35 %=

DEDUCCIÓ

80 %
FINS A

150 € =

Haver fet, en els dos exercicis  
fiscals anteriors, donatius per un import 

igual o superior a la Fundació.

La teva fidelitat  
com a donant té una 

desgravació addicional

DEDUCCIÓ

40 %=
DEDUCCIÓ

35 %=
IMPORT ADICIONAL 
QUE EXCEDEIXI ELS

150 €
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Empreses solidàries

Campanya COVID

Setmana contra la Leucèmia.  
Gràcies per fer-ho possible!

T’estem esperant! Vincular-se a la nostra entitat és l’acte 
més important de responsabilitat social: sumar-se a la 
lluita per la vida.

Des de la Fundació Josep Carreras, oferim diferents for-
mes de col·laboració perquè la teva empresa es pugui 
sumar al nostre projecte, independentment de la seva 
grandària.

Pots col·laborar amb una aportació puntual sobre la 
base d’una acció concreta que estarem encantats de 
poder dissenyar a mida per a tu. T’animem a consultar 
totes les formes de què disposes per col·laborar.

La suma de noves aliances fa que estiguem més a prop 
d’aconseguir el nostre objectiu. Els nostres valors: su-
mar força i recursos amb objectius/valors compartits.

Converteix-te en una empresa  
IMPARABLE contra la leucèmia!

«Més imparables que mai» ha estat una campanya que 
va néixer de la necessitat de posar la ciència a dispo-
sició de la societat. La nostra experiència en pacients 
immunodeprimits ha servit i serveix d’ajuda en la lluita 
contra la COVID-19.

El director de l’Institut Josep Carreras, el doctor Ma-
nel Esteller, duu a terme un projecte sobre els «Corona 
Enigmes», que t’hem explicat en aquesta revista i que 
hem finançat gràcies a l’ajuda de donants particulars, 
iniciatives solidàries, empreses i organitzacions.

La Fundació VINCI és un exemple d’aposta per la re-
cerca científica. Ells tenen clar que només es podrà 
avançar des del treball en xarxa i la recerca.

La Fundació VINCI Espanya dona suport a 23 projec-
tes que contribueixen a pal·liar les conseqüències de 
la COVID-19, entre els quals ha seleccionat el nostre.

Gràcies a la seva missió com a entitat, hem aconseguit 
sumar a aquest projecte 6.500 € de manera íntegra. 
Estem molt contents per la seva col·laboració. 

Gràcies per ser IMPARABLES!

Aquest és el novè any consecutiu que celebrem el nostre projecte de sensibilització 
anual: la Setmana contra la Leucèmia. Enguany no hem pogut estar al costat dels 
nostres pacients de manera presencial, però no per això ens hem rendit.

Aquesta acció s’ha transformat en una setmana virtual que ha comptat amb el 
patrocini de les nostres empreses: Chopard, Novartis, Allianz i Würth. Res d’això 
no hauria estat possible sense el seu incansable suport.

La col·laboració d’empreses com aquestes ens permet donar viabilitat i un abast 
més gran a les nostres campanyes. Per a nosaltres, és fonamental comptar amb 
la seva acció de responsabilitat social.

Gràcies per fer possible cada campanya.  
Gràcies per fer-nos IMPARABLES!

Al Departament d’Aliances 
Corporatives tenim una nova 
persona de contacte. Per a 
qualsevol consulta o petició, les 
seves dades de contacte són:

Regina Díez
Aliances corporatives
regina.diez@fcarreras.es

Tel.: 93 414 55 66
633 79 50 72

Empreses, aportacions variables

SETMANA 
CONTRA LA 
LEUCÈMIA

som
 Junts,  
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El mes de novembre vinent, l’arrodoniment solidari dels super-
mercats Bonpreu i Esclat anirà a benefici de la lluita contra la leu-
cèmia. Durant tot el mes, els clients d’aquesta cadena de super-
mercats podran arrodonir l’import final de la seva compra i donar 
els cèntims restants a la Fundació cada vegada que paguin amb 
targeta de crèdit o dèbit.

Al tiquet de compra apareixerà un codi de donació amb el qual el comprador podrà sol·licitar el certificat de do-
nació corresponent. El desenvolupament del projecte sobre leucèmia infantil presentat es podrà seguir al web 
https://bonpreu.worldcoo.com, on es podrà conèixer de primera mà les necessitats de l’equip del doctor Pablo 
Menéndez, fer un donatiu extra o accedir a la informació completa.

Aquesta iniciativa sorgeix de la mà de l’empresa social Worldcoo, que desenvolupa i implementa diferents canals 
de recaptació per ajudar les entitats socials a dur a terme els seus projectes arreu del món.

Estem molt contents amb aquesta acció solidària de la mà de Worldcoo, Bonpreu i Esclat!  
Us animem a participar-hi.

El nou model de Setmana contra la Leucèmia virtual ens ha deixat coses tan positives com les noves aliances 
amb empreses i entitats que s’han volgut sumar al nostre projecte. Gràcies a la seva col·laboració, hem pogut 
crear un nou model de contribució per a aquest projecte: els continguts apadrinats.

Una forma dinàmica i divulgativa de poder posicionar-se al costat de la divulgació i dels nostres pacients. La 
Fundació treballa per posar a la seva disposició recursos pràctics que puguin ser d’interès sobre la malaltia en 
tots els seus vessants. Per això, és important que models de col·laboració com aquests ens permetin crear 
continguts especialitzats que puguem oferir als nostres IMPARABLES. Aquests han estat els continguts que 
han apadrinat i els nostres nous padrins:

- Les confiteries Camilo de Blas han apadrinat contingut sobre alimentació.

- Be Print col·labora en el contingut sobre «Què m’he d’emportar a una cambra d’aïllament».

- Tandem Projects col·labora en el vídeo de pacients adolescents versus el debut amb la malaltia.

- L’Asociación ACAYE apadrina el contingut de bebès i leucèmia.

Gràcies per apostar per aquesta nova manera de col·laborar i estar al nostre costat.

Arrodoniment solidari a favor  
de la Fundació Josep Carreras!

Noves incorporacions com a empreses  
i entitats divulgadores de contingut

Empreses solidàries
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Idees petites per a 
grans persones
La lluita contra la leucèmia i altres malalties malignes de la sang que duem a 
terme des de la Fundació Josep Carreras no seria possible sense el suport 
d’empreses i persones a títol particular que aporten el seu granet de sorra.

El coronavirus ha fet que algunes de les iniciatives solidàries planificades 
no s’hagin pogut dur a terme, però si una cosa no s’ha emportat aquesta 
pandèmia, ha estat la nostra imaginació!

És per això que, amb la nova normalitat, hi ha mil idees petites per col·labo-
rar per a grans persones com tu:

Iniciatives solidàries

Consulta el nostre dossier d’idees i suma’t a l’equip de 

#IMPARABLESCONTRALALEUCÈMIA!

Organitza una barbacoa o un 
vermut solidari amb els teus amics.

Demana’ns una guardiola de la 
Fundació per al teu negoci.

Ven les teves creacions a favor  
de la Fundació.

Un cinema d’estiu amb 
entrada solidària?

Ven el que ja no necessites  
i dona els diners recaptats.

Fes la teva Loteria de Nadal 
solidària.

Iniciatives molt senzilles 
de fer al costat dels que 
més vols i que, per més 

petites que et semblin, són 
realment importants per 
continuar sumant passos 

en la recerca.

Gràcies per ser #mésimparablesquemai

Desenes d’iniciatives solidàries van aportar el seu granet de sorra a la línia de recerca científica sobre COVID-19, leucè-
mia i immunosupressió que lidera l’Institut de Recerca Josep Carreras.

Un projecte científic molt útil per a la lluita contra el coronavirus i que ha aconseguit el suport social i econòmic de multi-
tud de persones, empreses i promotors solidaris que van sumar més de mig milió d’euros de recaptació.

Gràcies a tots els promotors que han orga-
nitzat iniciatives solidàries a favor d’aquesta 
línia de recerca: les bosses Lonbali, el gamer 
Máximo Cuevas, Tout Color, la Rosa i les se-
ves aquarel·les, The Nail Bar, Joan Candini, 
l’Asociación Sonríele a la Vida, les cianotípies 
de l’Alejandra, el memorial d’en Rafa, Lorey 
Restauración, l’Hermandad de la Santa Exal-
tación i el bingo solidari de la Peña Riojana de 
Calahorra.

Talent, il·lusió i solidaritat de persones que 
han volgut sumar passos en la lluita con-
tra la leucèmia i el coronavirus, i ens han fet  
#mésimparablesquemai g
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Iniciatives solidàries

Lonbali: bosses carregades de solidaritat

La popular marca de bosses i accessoris personalitzables 
Lonbali es va sumar a la lluita contra la leucèmia amb una 
subhasta solidària a benefici de la Fundació Josep Carreras.

Lonbali va subhastar 16 prototips exclusius a través d’eBay 
pels quals es va poder licitar durant la primera setmana de 
juny. Peces úniques no tan sols pel seu disseny, sinó també 
perquè anaven carregades de solidaritat.

I és que aquesta botiga online amb punts de venda físics a 
Barcelona i Madrid ha demostrat ser un exemple de respon-
sabilitat social donant suport a la nova línia de recerca de co-
ronavirus i immunosupressió que lidera l’Institut de Recerca 
Josep Carreras. g

Les 24 hores online del gamer 
solidari Máximo Cuevas

«Tantanka» i les samarretes imparables de la Miren

El popular gamer Máximo Cuevas (David Cuevas) va organitzar un repte de 
24 hores «non stop» de jocs virtuals a la plataforma Twitch en memòria del 
seu amic «Javiruchi».

Un repte virtual que va tenir un acolliment espectacular i que va aconseguir 
recaptar 3.700 € a favor del projecte d’immunosupressió i COVID-19 de 
l’Institut de Recerca Josep Carreras. 

«El Javi era una persona meravellosa, d’aquestes que necessites tenir sem-
pre al costat per saber que tot val la pena. Aquest donatiu va per tu, Javiru-
chi, i per tota la gent que ha lluitat, lluita i lluitarà contra aquesta dura malaltia 
que és la leucèmia». Paraules emotives de Máximo Cuevas que expressava 
després de l’èxit de la seva iniciativa solidària com a homenatge al seu amic.

Gràcies al Máximo i a tot el món gamer que va col·laborar en aquest repte 
virtual a favor de la recerca. g

Tantanka —«gota a gota» en basc— és un projecte de la imparable Miren, 
una expacient de limfoma de Hodgkin que ha volgut aportar el seu granet 
de sorra a la recerca dels càncers de la sang.

«Aquesta iniciativa neix de la necessitat de voler ajudar en la recerca del 
càncer i especialment en els diferents tipus de càncer en sang. Un cop vaig 
acabar la quimioteràpia i amb un diagnòstic de remissió completa al meu 
poder, sentia la necessitat d’aportar alguna cosa, després d’haver rebut tant 
durant els meus mesos de tractament», expressava la Miren.

Les samarretes «no rain no flowers» estan confeccionades amb cotó 100 % 
orgànic i serigrafiades una a una a mà. Els necessers també són fets a mà 
per Ta Punttu. I és que la Miren volia que el seu projecte, a més de ser solidari 
amb la lluita contra la leucèmia, fos responsable amb el medi ambient.

«Des del principi tenia clar que volia donar tots els diners recaptats a la Fun-
dació Josep Carreras», va explicar la Miren, que, amb la venda de les seves 
samarretes, ha aconseguit recaptar 5.000 €. Però no ha estat sola, sinó que 
l’han acompanyat centenars de persones que han col·laborat en aquest pro-
jecte comprant la seva samarreta solidària. g 

Gràcies a empreses 
com Lonbali som 

#mésimparablesquemai.



ENTRA A:
www.tiendafcarreras.org

PAGAMENTS
Targeta
Contra 
reemborsament

GARANTIA DE 
DEVOLUCIÓ
Et tornem el total de 
l’import en 14 dies

CONTACTE
965 20 59 50
info@tiendafcarreras.org

BOTIGA
ONLINE

Tria el teu paquet de celebració 
amb el detall que més t’agradi,  

Disposem de quatre  
detalls diferents!

Cada detall va 
acompanyat 
d’una targeta

Regala solidaritat als convidats 
de la teva celebració

En el teu dia especial… 
uneix-te a la lluita  
contra la leucèmia!

Foto: Sopa de Ganso estudio

ENVIAMENT  
RÀPID
En 24/72 hores
(dies hàbils)


