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Campanya...

Fem 25 anys de lluita contra
la leucèmia.

La Fundació Josep Carreras
compleix 25 anys d’esforç i dedicació
a la lluita contra la leucèmia.
No et pots perdre el documental
“La Fleur”! Entra a
www.fcarreras.org/
noleucemia
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Units per llançar un
missatge d’esperança:
VALORA LA VIDA!

Javier, un pacient que s’ha
sotmès a un trasplantament
de medul·la òssia.
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Històries…
Solidàries fins a la medul·la.

Reportatge “Els altres germans
de sang”
Et recomanem un fantàstic reportatge que
vam preparar fa alguns mesos i es va emetre
al programa Informe Setmanal (TVE1) sobre
la lluita contra la leucèmia i els 25 anys de la
Fundació Josep Carreras.
En aquest espai, Josep Carreras repassa la tasca de la Fundació durant els últims anys
i destaca els reptes de futur que suposa la recerca científica. A través dels testimonis
de diversos pacients, nens i adults, s’explica la importància de la donació de medul·la
òssia i lafeina de REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep
Carreras), entre altres aspectes de la lluita contra la leucèmia i les altres malalties
hematològiques malignes.
T’animem a veure’l al nostre web: www.fcarreras.org/informesemanal
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Quan
acabis de
llegir-me, no em
llencis… deixa’m
en algun lloc en el
que pugui sensibilitzar a
més persones sobre
la lluita contra la
leucèmia!
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Editorial
“La Fleur”, una esperança de reptes i oportunitats.
Benvolgut/uda amic/ga,
Va ser el juliol de 1987. Jo era a París iniciant un
projecte cinematogràfic i no em trobava gaire
bé. Vaig acabar anant a l’hospital a fer-me una
revisió i així es va confirmar el diagnòstic: leucèmia limfoblàstica aguda.
Que t’anunciïn que pateixes leucèmia en plena
maduresa i en un moment de gran efervescència professional és realment molt dur, però un
mateix ha de reaccionar. Amb el suport de la
meva família i amics, d’un excel·lent equip mèdic i de les contínues mostres d’afecte de la societat, vaig aconseguir vèncer la malaltia. Vaig
iniciar el projecte de la Fundació el 1988 per pur
agraïment. Quan vaig emmalaltir, la societat es
va bolcar en mi. Volia intentar tornar totes les
mostres d’afecte de la gent i la dedicació de la
comunitat mèdica i científica.
Des dels seus inicis, la Fundació persegueix un
gran objectiu, un repte vital: aconseguir que algun dia la leucèmia sigui una malaltia al 100%
curable, per a tots i en tots els casos. En els darrers 25 anys hem avançat de forma espectacular
però tot i això queda molt camí per recórrer. Actualment encara un de cada quatre nens i la meitat dels pacients adults no aconsegueix vèncer la
malaltia. Molt sovint, la mortalitat dels malalts
es deu a complicacions derivades de la toxicitat
dels tractaments i als seus efectes secundaris.
Per aquest motiu és fonamental que continuem invertint en recerca científica:
hem d’eradicar la malaltia però també,
de moment, necessitem millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen
leucèmia o altres hemopaties malignes.
Són incomptables els moments emotius
i entranyables que hem viscut en aquests
darrers 25 anys. Per aquest motiu hem
volgut plasmar-los en un documental
anomenat “La Fleur”. En aquestes pà-

gines podrà conèixer amb més detall
aquest projecte així com informar-se de
com visionar aquesta peça.
Perquè “La Fleur”? Es tracta de la flor de l’ària
“La fleur que tu m’avais jetée” de l’òpera Carmen
de Bizet. Aquesta flor representa per a Don José
un símbol de l’esperança de l’amor, de tornar a
veure a Carmen. El destí fa que la flor s’interposi
en el camí de Don José, igual que la leucèmia va
irrompre en la meva vida i la va canviar per sempre. Aquesta flor que representa la lluita
contra la leucèmia és una metàfora de la
vida, dels reptes, i també de l’esperança
i de les oportunitats.
Sense el seu suport mai haguéssim arribat a poder celebrar vint-i-cinc anys de lluita i d’avenços
contra la leucèmia. Gràcies per ser una persona
solidària fins a la medul·la.
Afectuosament,

Josep Carreras
President
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Campanya…
La Fundació Josep Carreras
compleix 25 anys de lluita contra
la leucèmia
A la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia fa 25 anys que perseguim un objectiu: que
la leucèmia i les altres hemopaties malignes
siguin, algun dia, curables per a tots i en tots
els casos. Gràcies a la creació del Registre de
Donants de Medul·la Òssia (REDMO)
l’any 1991, hem aconseguit que els pacients
espanyols puguin accedir als més de 21 milions de donants de medul·la òssia disponibles
al voltant del món. A més, hem ofert assessorament mèdic a més de 17.000 famílies i
allotjament gratuït per a aquells pacients amb
menys recursos econòmics. També hem donat
suport a la recerca científica mitjançant un

+
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250
1.800
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121.000

programa de beques i hem invertit més de 100
milions d’euros en projectes biomèdics i socials. Finalment, l’any 2010 i juntament amb la
Generalitat de Catalunya, vam crear l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras (IJC), un centre gairebé únic al
món que, amb el treball i rigor d’investigadors
internacionals, utilitza les tecnologies més innovadores per intentar guanyar la partida a la
leucèmia i a les altres malalties hematològiques malignes.
Això i molt més és el que hem anat construint
al llarg d’aquests 25 anys:

milions d’euros invertits en beques i projectes de recerca, i més de 1.000 programes finançats. S’han fet grans
avenços científics i terapèutics.
concerts benèfics i activitats solidàries de Josep Carreras a benefici de la Fundació.
trasplantaments de medul·la òssia i sang de cordó umbilical de donants espanyols realitzats en altres països.
trasplantaments de medul·la òssia de donant no emparentat i de sang de cordó umbilical localitzats per
REDMO i realitzats a l’Estat espanyol.
donants de medul·la òssia localitzats per a pacients que
necessiten un trasplantament.

socis i més de 8.300 donants puntuals.
donants de medul·la òssia espanyols i al voltant de
57.000 unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades al nostre país.

Campanya… ||

Amb motiu del 25è aniversari de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, el
19 de setembre passat vam presentar la nostra
campanya de sensibilització anual, “25 anys
lluitant contra la leucèmia”. Ho vam fer en
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un teatre
molt especial per al president de la nostra Fundació, Josep Carreras, ja que aquí va cantar per
primera vegada quan tenia 11 anys, va realitzar
el seu debut professional i va rebre l’afecte de
tothom en la seva primera aparició pública després de la seva leucèmia. Al matí va tenir lloc
una roda de premsa en la qual es va fer un repàs de tots els avenços assolits en aquest temps
per pal·liar els efectes de la malaltia i marcar els
reptes de futur. Per commemorar aquest aniversari, també vam presentar el documental “La
Fleur. Josep Carreras i la lluita contra la leucèmia”, dirigit per Xavier Bosch, que explica la
història d’aquests 25 anys a través de diversos
testimonis: el mateix Josep Carreras, personal
de l’entitat, metges i investigadors i, per descomptat, pacients i donants de medul·la òssia,
que en són els veritables protagonistes.
La pàgina web de la Fundació Josep Carreras
(www.fcarreras.org) ofereix tots els materials
d’aquesta campanya (espot de TV, anuncis de
premsa, falca de ràdio i elements en línia) que
s’han difós a través de diversos mitjans nacionals durant aquest mes de setembre passat.

Xavier Bosch, director del documental, i Josep Carreras en la roda de premsa de la campanya “25 anys lluitant contra la leucèmia”.
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“La Fleur”
El documental “La Fleur” pretén ser un homenatge i un testimoni de tot el viscut. La història
parteix de la vida del protagonista, Josep Carreras, i de les històries d’un grup de persones
que viatgen des del seu respectius llocs d’origen per celebrar una trobada en un lloc idíl·lic
una tarda d’estiu. Alguns no es coneixen entre
ells però tots estan units per una causa comuna: la lluita contra la leucèmia, una malaltia
que va canviar la vida de Josep Carreras per
sempre. Figures com Plácido Domingo, Jonas
Kaufmann, Anna Netrebko, Felipe González i el
professor Ciril Rozman i el Dr. Dean Buckner,
del Fred Hutchinson Cancer Research Center
de Seattle entre uns altres, han volgut formar
part d’aquest documental. Tant a ells com a les
persones anònimes que s’han unit a la nostra
causa al llarg d’aquests 25 anys els volem donar
el nostre agraïment de tot cor.
El documental es va presentar al Gran Teatre
del Liceu el mateix 19 de setembre a la nit. Els
assistents van ser persones vinculades d’una
forma o una altra amb la Fundació i formen
part de l’ampli col·lectiu que lluita diàriament
per fer front a la leucèmia i altres hemopaties
malignes.

Molts mitjans de comunicació van
cobrir la notícia de l’estrena del
documental “La Fleur”
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aparicions en premsa.

aparicions en televisió.

aparicions en ràdio.

Més de

800

aparicions en mitjans en línia.

Entra ara en
www.noleucemia.org
i no et perdis el documental ”La Fleur”

La campanya de sensibilització 2013 ha estat possible gràcies a:

Moltes gràcies!
Volem donar les gràcies també a les moltes empreses i entitats que ens han donat suport difonent la
nostra campanya de forma solidària, a través dels seus suports publicitaris, canals de comunicació
o altres mitjans. A totes i cadascuna d’elles: GRÀCIES.

Campanya… ||
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Leo i la seva família, Pascual, Jaime i Raquel, alguns dels protagonistes que apareixen en el documental “La Fleur”.

Alguns membres de la Fundació Josep Carreras i assistents de l’acte en l’entrada
del Liceu.

El president de la Generalitat, Artur Mas, va parlar de Josep Carreras i de la labor de
la Fundació.

Per acabar l’acte, Josep Carreras al costat del Cor Vivaldi van interpretar ‘La fleur que tu m’avais jetée’, l’ària que inspira el títol del documental.
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Campanya…
Units per llançar un missatge d’esperança:
VALORA LA VIDA!
dedicada a les complicacions o efectes secundaris associats al tractament com la
quimioteràpia o els trasplantaments de
medul·la òssia. Gràcies a la col·laboració
de moltes persones solidàries fins a la
medul·la en pocs dies vam aconseguir
recaptar més de 50.000€ per continuar
investigant.

Amb motiu de la Setmana Europea contra la
Leucèmia 2013 (21-28 de juny), més de 200
pacients i ex pacients de leucèmia, limfoma, mieloma múltiple i altres malalties
de la sang, d’edats compreses entre 1 i 73
anys, es van reunir a diferents ciutats espanyoles per sensibilitzar la societat i demanar la seva
col·laboració per continuar investigant sobre
aquestes malalties. Tots ells van sortir al carrer
per llançar un missatge: “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!”. Aquests
pacients van ser presents a 16 comunitats autònomes i 32 províncies espanyoles.
Des de la Fundació Josep Carreras havíem
plantejat un repte molt important: recaptar
fons mitjançant missatges SMS per engegar una de les línies de recerca de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras. Aquesta línia estarà íntegrament

La Montse amb el seu padre, que li va donar recentment un
ronyó.

Cada dia milloren els índexs de curació de molts tipus d’hemopaties malignes com la leucèmia o els limfomes
però els pacients paguen un preu molt
alt, a causa de l’alta toxicitat dels tractaments. És el cas de la Montse, de 21
anys, una de les persones que van participar
en aquesta campanya “Valora la vida”, concretament a Sevilla. Quan tenia 12 anys li van
diagnosticar un Limfoma de Hodgkin, un tipus de càncer de la sang. Es va sotmetre a un
trasplantament de medul·la òssia per guarir
la seva malaltia però l’alta toxicitat del tractament li va causar una fallada renal. Fa poc
s’ha sotmès a un trasplantament de ronyó del
seu pare i, avui, es va recuperant a poc a poc.

Campanya… ||

Vídeos, fotos, notícies…
i molt més!

A la nostra pàgina web www.fcarreras.
org/valoralavida2013 trobaràs tots els
vídeos, fotos i notícies sobre la campanya
“Valora la vida 2013”. Entra ara i no t’ho
perdis. També pots accedir a través d’aquest
codi QR:

Gràcies a les nostres empreses
solidàries!

Volem agrair de tot cor l’ajuda de Wurth
España / Marbet Eventos, S.A que ens ha
donat suport per dur a terme aquesta campanya imprimint sense cap cost tots els fulletons dels pacients participants. A més, altres
empreses també s’han sumat a aquesta acció
ajudant-nos a difondre-la: Allianz, Deutsche
Bank, Infojobs, Sanofi Aventis, Softline i
Vueling. Gràcies a totes elles!

La Paula, ex pacient de leucèmia de 5 anys, repartint els seus
fulletons a Oviedo.

La Noa, de 10 anys, ensenyant contenta els seus fulletons que
va repartir a Alacant.

La Rosa, ex pacient de leucèmia, participant en la campanya
a Marbella.

En Javier, que fa 8 anys es va sotmetre a un trasplantament
de donant no emparentat localitzat per la Fundació Josep
Carreras per curar la leucèmia que patia, a Sevilla.

7

8

|| Coneguem a…

Coneguem a…
Javier
La Susana i en Rober, els pares del petit Javier que aquest mes d’octubre ha fet 3 anys,
sempre expliquen que el seu fill va néixer al març ja que va ser aquest mes, de l’any
2011, quan es va sotmetre a un trasplantament de medul·la òssia d’un donant anònim
localitzat per la nostra Fundació. Però tot comença el 18 d’octubre de 2010, quan neix
en Javier. Com diuen els seus pares, “des del seu primer minut de vida li diagnostiquen una malaltia d’aquestes que si busques a Internet tan sols apareixen uns pocs
estudis: limfohistiocitosi hemofagocítica congènita, una malaltia rara de la sang”.

“Alguna cosa hi havia a l’interior d’en Javier
que va fer que s’agafés a la vida amb una força
que fins a avui se surt dels límits del nostre enteniment. Va ser infinit el nombre d’adversitats
que va superar durant els seus primers mesos.
No obstant això, els metges ens van explicar
que la malaltia no es podria parar fins a realitzar un trasplantament de medul·la òssia. Com
si no n’hagués tingut ja suficient amb tanta
quimio, pobret… No sé si el destí o la casualitat
van voler que aparegués un donant en el moment apropiat i amb la compatibilitat exacta
perquè en Javier pogués rebre aquesta medul·
la i deixar finalment de costat el seu patiment.
Allà teníem al nostre nen, el març de 2011, amb
cinc mesos de vida i uns escassos cinc quilos
de pes, preparat per rebre el seu trasplantament de medul·la òssia, “or líquid” per a nosaltres. Fent gala de nou de la seva naturalesa
lluitadora, va sortir del trasplantament en poc
temps i amb els millors resultats que es poden
tenir quant a l’acceptació.
A dia d’avui en Javier està perfecte, tan sols li
queda recuperar completament la força del seu

sistema immune però de moment cap medicina
ha de cobrir les funcions del seu organisme. En
l’última revisió que hem fet ens van dir les paraules més maques que uns pares en la nostra
situació poden sentir: “el seu fill ja gairebé pot
fer una vida de nen normal”.
Sempre tindrem present aquest “donant misteriós” que va donar part de la seva medul·la òssia
de forma altruista per salvar una vida, aquest
àngel de la guarda o ànima bessona que el nostre fill tenia des del seu naixement i que estava
esperant per oferir-li una altra oportunitat.
Nosaltres coneixem de primera mà la importància de la donació i volem que amb aquestes
paraules vosaltres pugueu participar una mica
d’aquest sentiment. Estem parlant de salvar
vides i creieu-nos, en la lluita contra les malalties rares com la del nostre fill, la leucèmia
i moltes altres en les quals un trasplantament
de medul·la òssia i transfusions són necessàries, les guerres guanyades superen avui dia les
batalles perdudes”.
Susana i Rober, pares d’en Javier.
Pontevedra, Galícia.
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Coneguem a…
L’Amelia
L’Amèlia va inscriure’s recentment com a donant de medul·la òssia i, en un any ha
tingut l’ocasió de poder fer efectiva la donació per oferir una nova oportunitat a un
pacient de leucèmia que necessitava les seves cèl·lules mare sanguínies per viure.

“Crec que tenia tants motius per fer-me donant
que al final és “perquè sí”, perquè sí sense res més.
Em vaig inscriure al REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep
Carreras) el gener de 2012 i la meva donació va
ser el 18 de febrer de 2013. No va passar ni un
any des que em van prendre la primera mostra
de sang fins que es va fer efectiva la donació. Increïble. Havia llegit que el temps mitjà per trucar a un donant són 10 anys i que dels més de 21
milions de donants que hi ha al món només un
de cada 5.000 surt compatible amb un pacient.
I a mi em va tocar en menys d’un any i amb una
compatibilitat total amb el pacient. Increïble una
altra vegada.
Després, alegria, molta alegria. Tanta que no entenia com tots al meu voltant no feien salts de felicitat quan ho explicava. I esperança. I fortuna.
Em sentia afortunada per ser el la part positiva
de la malaltia del meu germà de medul·la de 73
quilos (és l’única cosa que sé d’ell). Afortunada
per poder aixecar-me d’hora, anar a treballar,
abraçar la meva família i gaudir d’un menjar.
Afortunada per viure.

Des de que em van trucar de la Fundació Josep
Carreras al gener de 2013 fins al dia de la donació va passar poc més d’un mes, en el qual em
van fer una revisió mèdica completa i em van
preparar per l’afèresi. A la desena planta de
l’hospital Ruiz de Alda de Granada les meves
metges em van tractar molt bé. Va ser genial i
tranquil·litzador poder comptar amb elles en
qualsevol moment. Gràcies a elles, també a les
infermeres que tan bé em van cuidar al centre de
transfusió Licinio de la Fuente i a la Fundació. Us
portaré sempre al meu cor”.
Amèlia, 36 anys.
Granada.

Si vols informar-te sobre la donació de
medul·la òssia entra a:
www.fcarreras.org
o truca al telèfon del Pla Nacional de Donació
de Medul·la Òssia:
T. 900 102 688
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Notícia…
La Fundació Josep Carreras impulsa el
campus científic Clínic-UB, nova referència
en la recerca contra la leucèmia.

Després de la signatura d’un conveni de col·
laboració en matèria científica amb la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) està
construint i dotant d’equipament el Campus
Clínic-UB a les instal·lacions de la Facultat de
Medicina de la UB.
El Campus Clínic-UB disposa d’una planta de
250 m² de la Facultat de Medicina. L’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras està
dotant aquest campus de diversos laboratoris
de primer nivell científic i remodelant algunes
instal·lacions compartides amb la UB en les àrees de microscòpia, proteòmica i genòmica per
assegurar-ne l’ús òptim. Aquestes instal·lacions
estan valorades en 870.000€ i el seu equipament científic, en 1.690.000€. L’IJC i la Fundació Josep Carreras plantegen el període de ple
desenvolupament d’aquest campus científic en
els propers 5 anys (2013-2017).
El director de recerca del Campus Clínic-UB
és el Dr. Pablo Menéndez, investigador ICREA
(Generalitat de Catalunya), i centra les seves investigacions en l’estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars de les leucèmies agudes; la

implicació de les cèl·lules mare en l’evolució de
les leucèmies agudes, les síndromes mielodisplàsiques i el mieloma múltiple; i el desenvolupament de models animals per testar noves
aproximacions terapèutiques per evitar la malaltia de l’empelt contra l’hoste (MECH), principal forma de rebuig en els trasplantaments de
progenitors hemopoètics (medul·la òssia, sang
perifèrica i sang de cordó umbilical).
L’ Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), centre CERCA de la Generalitat de Catalunya, es va constituir l’any
2010, amb l’objectiu d’impulsar la recerca biomèdica i el desenvolupament de
la medicina personalitzada de les hemopatíes malignes. L’IJC compta amb
3 campus científics independents i coordinats: el Campus Clínic-UB, el Campus ICOGermans Trias i Pujol de Badalona i el Campus Sant Pau de Barcelona.

Per a més informació:
www.fcarreras.org/ijc

Empreses solidàries… ||

Pla d’Empreses Sòcies.

Des d’abril de 2013 hem tingut noves altes en el
nostre Pla d’empreses Sòcies: Manelam, The
Kitchen is Close i Bunge Ibèrica s’han unit
com a Sòcies VIP, Fundació Junguel Sanjuan com a Sòcia d’Honor i Internaco com
a Sòcia. Volem donar-los les GRÀCIES per la
seva confiança. Per a més informació sobre el
Pla contacta amb Belén Roldán*.

adquirir a partir de 50 unitats, directament
des del seu web: www.colecciongrafica.com.
D’altra banda, les nostres caixes solidàries
són una bona forma de regalar “alegria de la
bona”, i de fer una aportació a la recerca científica. Pots incloure-les en els teus regals de Nadal, donant-los un valor solidari. Per comprar
la caixa exclusiva de Fundació Josep Carreras,
personalitzable amb el logotip de la teva empresa, contacta amb Belén Roldán*.

Bunge Ibérica, empresa
solidària.

Postals solidàries de La Colección Gráfica.
Caixa solidària de la Fundació Josep Carreras.

L’empresa Bunge Ibérica va realitzar el 15
de maig passat un sorteig d’ordinadors de
segona mà entre els seus empleats interessats a adquirir-los, tot oferint aquests equips
a un preu simbòlic i doblant la quantitat
recaptada a benefici de la Fundació Josep
Carreras. Gràcies!

Aquest Nadal la teva empresa pot
ser solidària amb la lluita contra
la leucèmia.
El proper Nadal pot ser una gran ocasió per
compartir la solidaritat de la teva empresa amb
la lluita contra la leucèmia. Per això, plantegem diferents propostes. La Colección Gráfica ofereix una variada col·lecció de postals nadalenques personalitzables, amb un 12% de les
vendes destinat a la nostra Fundació. Es poden

Compres en línia solidàries
amb www.shopciable.com
La Fundació Josep Carreras ha signat un
acord de col·laboració amb Shopciable, el
primer centre comercial solidari en línia de
l’Estat espanyol que compta amb unes 200
botigues, entre elles: El Corte Inglés, FNAC,
LetsBonus o Atrápalo. Comprant a través de
Shopciable, col·laboraràs en la lluita contra la leucèmia sense haver de gastar ni un
cèntim més en les teves compres. Simplement has d’entrar a la botiga en la qual compres habitualment a través de Shopciable i
ells ens donaran entre el 50% i el 66% de la
comissió que els ha generat aquesta venda.
*Contacte Belén Roldán: T. 93 414 55 66
belen.roldan@fcarreras.es
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Solidàries fins a la medul·la.
Esportistes solidaris contra la
leucèmia.

En Rodrigo i en Pablo al acabar el seu mig Ironman solidari.

Cada vegada són més les persones que s’animen a emprendre un repte esportiu de forma
solidària. En cada cas, ens emociona l’esperit
de superació, la il·lusió i les ganes que aquests
esportistes i col·laboradors posen al servei de
la lluita contra la leucèmia. Cada cas és diferent
i cada persona organitza el seu repte esportiu
com considera però el resultat comú és un èxit
rotund: milers d’euros perquè continuem destinant recursos als nostres programes, especialment a la recerca científica.
Alguns d’aquests campions són Alfonso
Rojas, Pablo Sáez i Rodrigo Urbina que
han recaptat fons participant en una Ironman.
En concret, l’Alfonso es va enfrontar a la prova
Ironman de Lanzarote i va recaptar 6.000€,
i en Pablo i en Rodrigo van nedar, pedalejar i
córrer el mig Ironman de Corrales de Buelna (Cantàbria) i ens van donar més de 3.000€
entre els dos en nom del pare d’en Rodrigo que
pateix un limfoma.

esportius amb l’objectiu d’oferir més recursos a la nostra lluita. Gràcies a Domingo
Rodríguez i Sergio Montilla del Club de
Bàsquet Colomenc de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) que van organitzar un
torneig del qual van recaptar 700€; a Francisco Javier Santamaría que va assolir els
2.000€ realitzant una competició de futbol
del S.D Cures de Boiro (La Corunya) en memòria d’en Daniel Castro, un jove que no va
poder superar la malaltia; a Antonio Caño,
ex pacient de leucèmia que va organitzar un
repte de spinning al barri d’Horta-Guinardó
de Barcelona i va donar més de 1.200€ a la
nostra entitat i a Marisa Guirado, que va
recaptar més de 2.600€ organitzant un torneig de golf al Baviera Club de Màlaga.

II Premis Migranodearena.org
El mes de juny es van atorgar els II Premis
Migranodearena.org en els quals es va fer una
menció especial a la nostra col·laboradora Carmen Cubero, com a persona més solidària pel
seu projecte “Ponte en marcha ya” mitjançant
el qual ha aconseguit recaptar al voltant de
3.000€ a benefici de la nostra Fundació.

Events solidaris contra la
leucèmia.
En els darrers mesos diverses persones també han organitzat tornejos o esdeveniments

La Carmen Cubero, durant els II Premis Migranodearena.org
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Teaming: ¡una nova manera de
col·laborar en la lluita contra
la leucèmia!

Teaming és una iniciativa solidària en línia mitjançant la qual les persones poden
fer microdonatius d’1€ al mes destinats a la
causa social que triïn. Un euro pot semblar
poc però la suma de molts és el que fa que,
amb el temps, es recaptin grans quantitats!
Per exemple, actualment diverses persones
estan ajudant-nos a recaptar fons a través
d’aquest sistema per al nostre programa de
pisos d’acollida per a pacients i les seves famílies.
Per unir-t’hi, només has de registrar-te a
www.teaming.net. No hi ha cap tipus de
comissió i tot el que es doni es destinarà íntegrament a la nostra causa!

Exposició fotogràfica a
Barcelona sobre herències i
llegats solidaris.

Imatge del cartell de la Fundació Josep Carreras en
l’exposició.

La Fundació Josep Carreras, al costat de 21 altres ONG espanyoles, va participar el mes de
maig en l’exposició fotogràfica “Signaries per
deixar un món millor?”, organitzada per la plataforma Legado solidario. Vint-i-dues imatges van conformar una exposició a l’aire lliure
al moll de la Barceloneta de Barcelona, que va
mostrar al públic de forma positiva i entusiasta
la possibilitat d’aquest tipus de col·laboració.

El seu principal objectiu d’aquesta iniciativa
és informar sobre el procediment senzill, econòmic i útil que cal seguir per realitzar testament davant notari i decidir sobre l’administració del patrimoni, així com sobre la possibilitat
de realitzar un llegat solidari. Aquesta forma de
donació no perjudica els drets dels hereus sinó
que al contrari, realment contribueix a marcar
la diferència en la millora de vida de les properes generacions.
Si vols més informació sobre herències i
llegats solidaris a benefici de la lluita contra la
leucèmia, pots posar-te en contacte amb Tina
Grau (amics@fcarreras.es, tel. 93 414 55 66).

Estem encantats de col·laborar
amb FEM!

En un context de crisi com l’actual sorgeixen
moltíssimes vegades noves oportunitats. Una
d’elles és la magnífica relació que tenim entre
entitats. Un exemple d’això és la Fundació
Esclerosi Múltiple (FEM). Aquesta entitat
disposa d’un centre especial de treball en el
qual treballen 80 persones amb discapacitat
i ofereixen serveis com per exemple el telemàrqueting, acció que moltes entitats duem
a terme per contactar amb els nostres socis
o fidelitzar nous col·laboradors.
La Fundació Josep Carreras és un dels
clients d’aquest centre especial de treball de
la Fundació Esclerosi Múltiple i estem encantats de col·laborar-hi i treballar amb ells.
Tots ens esforcem dia a dia per donar el millor de nosaltres en el camp de la lluita contra
la malaltia, en el nostre cas, la leucèmia i les
altres hemopaties malignes i en el seu, l’esclerosi múltiple, però el fet de treballar units
ens ajuda a compartir experiències i prendre
millors decisions. Aquesta, és una de les coses més positives que ens ha aportat la crisi. Si tots sumem, ens fem més forts i sòlids
contra aquestes malalties. Gràcies Fundació
Esclerosi Múltiple! (www.fem.es).
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Josep Carreras
i la lluita contra la leucèmia

No et perdis el nostre documental en
www.noleucemia.org

