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Josep Carreras recapta a Alemanya
més de 6 milions d’euros
La Fundació signa convenis de
col·laboració amb diverses comunitats
autònomes

Josep Carreras ofereix un recital
benèfic a Seattle

Simposi internacional sobre la
sang de cordó umbilical organitzat
per la Fundació a Barcelona
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Signatura

Retalli i enviï a: Fundació Internacional Josep Carreras, Muntaner 383, 08021 Barcelona. Si ho prefereix pot enviar-ho per fax al 93 201 05 88

Tipus de donació 

     Donatiu amb càrrec a la meva targeta: VISA

Número: Data caducitat  /

    Domiciliació bancària. Codi compte:   / / /

Si encara no ho és, faci’s
Nom i cognoms  NIF

Domicili Núm Pis Porta  

Codi postal  Localitat 

Comarca  Telèfon e-mail

Vull contribuir a la lluita contra la leucèmia amb el següent donatiu:

................... euros 10 euros 25 euros 50 euros 100 euros

Cada mes Cada trimestre Cada semestre Cada any Aportació única

Sí, Vull ser amic de la Fundació Sí, Vull rebre més informació de la Fundació

Els donatius a la Fundació Carreras són desgravables a l’I.R.P.F. o a l’Impost de Societats.      Núm. Compte:  0049 1806 91 2110632249BU
T 
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Sr. Marcel Pascual
Per què va decidir ser Patró de la Fundació Josep Carreras?
D’alguna manera, podem dir que per cert egoisme ètic. Qui pot
dubtar de la satisfacció personal de fer quelcom desinteressadament
per ajudar aquell que ho necessita. És, molt probablement, la
màxima expressió de la pròpia realització. Com podia refusar, doncs,
l’oferiment del nostre President quan m’ho va plantejar.

Quin és el seu compromís personal amb l’entitat?
El meu compromís en aquest àmbit és de devoció, entesa com a
predilecció i afecció personal, considerant que des de la parcel·la
que em pertoca com a Patró de la Comissió Delegada i, sobretot,
de la Comissió Econòmica, és aquí on puc aportar quelcom de les
meves capacitats per ajudar l’organització a fer millor allò pel que
està pensada.
L’abast de les activitats de la Fundació pel que fa a la recerca
científica, a la millora de les infrastructures hospitalàries, de la
gestió del REDMO i del Banc de sang de cordó umbilical i al suport
social als pacients i famílies afectades, és un ventall d’aplicacions
que van fer molt engrescador aquest compromís personal.

Com a empresari, com convenceria una empresa per fer màrqueting
social corporatiu i donar suport a una causa benèfica?
Hi ha arguments molt senzills però, de la mateixa manera, molt
complexes com per desencadenar l’interès d’una empresa a fi de
donar suport a una causa benèfica. És molt senzill perquè, un cop
s’ha fet veure, amb independència dels avantatges i beneficis
d’àmbit fiscal, sobretot, que per desgràcia no estan prou ben
implementats avui en dia, es pot tenir una resposta positiva que
ha d’anar més enllà de la publicitat i l’efecte cosmètic, i és la
recompensa de col·laborar en un projecte realment atractiu. Però
el gran repte és “arribar”, i és que per fer entendre quelcom tan
senzill, cal un nivell adequat d’interlocutor. Pel que fa la complexitat
del tema, la solució és també molt simple: no cedir, no afluixar i
perseverar intentant-ho.

Quins creu que són els reptes que s’ha de marcar la Fundació de
cara als propers anys?
Encara que el prestigi internacional i els resultats aconseguits fins
avui són extraordinaris, cal mantenir un esperit de treball continuat
per tal de consolidar el projecte, és a dir, enfortir els fonaments
per poder-ne garantir la continuïtat fins a poder aconseguir el
nostre objectiu últim: eradicar aquesta terrible malaltia.

Marcel Pascual Forns va néixer el 13 de març de 1948, a
Sant Vicenç de Castellet, Barcelona. És casat amb Pilar
Forcada, té dos fills, Cristian i Jordi, i una néta, Carlota.

Màster en Administració i Direcció d’empreses per ESADE
des de 1972. L’any 1974 comença l’activitat de Greens
Power Products S.L. i la distribució de la divisió Power
Equipment de la marca Honda. Avui, la seva empresa és
líder nacional en el mercat de la petita maquinària pel
jardí, la indústria i el lleure.

El Sr. Pascual és vocal del Consell Social de la Llengua
Catalana des de l’any 2001 i Patró de la Fundació
Internacional Josep Carreras per la lluita contra la leucèmia
des del novembre de 1993.

entrevista



El passat dijous 19 de desembre va tenir
lloc la vuitena Gala Josep Carreras
consecutiva al primer canal de la
Televisió alemanya ARD. El públic
alemany va mostrar una resposta
extraordinària a la crida a la solidaritat
de Josep Carreras i va oferir donacions
per un import de 6,65 milions d’euros.

“Qui té esperança és fort” va ser el lema
de la Gala Josep Carreras 2002, l’èxit de
la qual va superar tots els índexs de
donacions obtinguts fins a la data. Axel
Bulthaupt i Josep Carreras van ser els
presentadors de la marató benèfica de
més èxit a tot Alemanya que s’emet des
de la nova Fira de la ciutat de Leipzig.

Testimonis d’afectats i participació
altruista d’artistes

La Gala combina reportatges de la
malaltia, reportatges sobre el resultat
de projectes finançats per la Fundació i
testimonis de persones afectades amb
actuacions artístiques de primer nivell.
En aquesta ocasió, Josep Carreras
tampoc no va estar sol a l’escenari, ja
que la gala va comptar amb la presència
d’artistes tan prestigiosos com Plácido
Domingo, Harry Belafonte, Chris Rea,
Peter Maffay, Klaus Meine, Sarah Connor
i d’altres molts artistes que van participar
de manera altruista.

El duet Carreras-Domingo, punt
culminant de la Gala

Plácido Domingo va mostrar la seva
solidaritat amb la lluita contra la
leucèmia així com l’admiració per la
tasca del seu company i amic Josep
Carreras. Carreras i Domingo van cantar
junts la nadala “El tamborilero” en
castellà, moment que va suposar un dels
punts més aclamats de la Gala.

40 milions d’euros en 8 anys

Les vuit gales benèfiques organitzades
per Josep Carreras a Alemanya han
permès recaptar 40 milions d’euros
en benefici de la lluita contra la
leucèmia. La Fundació Josep Carreras
inverteix aquests fons en recerca
científica; promoció dels trasplantaments
de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical, i serveis socials per als pacients
i familiars.

Gràcies a la solidaritat del públic alemany
s’han endegat més d’un centenar de
projectes de recerca i socials en benefici
dels pacients de leucèmia. A l’Estat
espanyol, amb fons recaptats a les Gales
benèfiques d’Alemanya s’han finançat
projectes al Banc de Sang de Cordó de
Barcelona; al Laboratori d’Al·loreactivitat
establert a l’Institut Català d’Oncologia;
al Servei d’Hematologia de l’Hospital
Materno-Infantil Vall d’Hebron de
Barcelona; a la Facultat de Veterinària
de Madrid, i a l’Hospital Clínic de
Barcelona, entre d’altres centres
assistencials.  

La Fundació signa convenis amb les
Conselleries de Sanitat de Madrid,
Castella-La Manxa, Aragó, Balears i
Extremadura

Des del passat mes de juny i fins aquest mes de desembre la Fundació ha
signat convenis de col·laboració amb les Conselleries de Sanitat de Madrid,
Castella-La Manxa, Aragó, Balears i Extremadura.

L’objectiu fonamental dels convenis és la coordinació de recerques de
medul·la òssia i sang de cordó umbilical per als pacients de la comunitat
candidats a trasplantament de donant compatible no emparentat. També
es fomentarà la donació voluntària de medul·la òssia i es tipificaran els
corresponents donants als laboratoris d’histocompatibilitat de la Comunitat.
Les Conselleries de Sanitat col·laboraran activament en aquesta gestió, en
el finançament de les tipificacions, en l’extracció de medul·la òssia per al
seu trasplantament i en l’estricte manteniment de l’anonimat dels
donants. 

Benvolguts amics,

En aquesta edició
del butlletí Amics
de la Fundació
continuem fent
e s m e n t  a  l e s
a c t i v i t a t s  q u e
portem a terme per
a la lluita contra la
leucèmia.

Aquests darrers mesos he tingut l’honor
d’oferir diversos concerts i recitals benèfics
a països com Kazahkstan, Estats Units,
Àustria, Holanda, etc.  que han volgut
compartir la nostra lluita contra la
leucèmia. Aprofito aquestes línies per
agrair a Chopard, a l’empresa Cell
Therapeutics Inc., a l’Ajuntament de
Kössen i a la Fundació Stichting Day by
Day el seu generós patrocini dels
esmentats esdeveniments.

El recital benèfic celebrat a la ciutat nord-
americana de Seattle va comptar amb uns
convidats molt especials per a tots
nosaltres. El professor Thomas, premi
Nobel de Medicina i patró honorari de la
Fundació, i la seva esposa Dottie van rebre
un merescut homenatge pel seu suport
incondicional a la nostra entitat des de
la seva creació l’any 1988.

D’altra banda, en aquest butlletí us
expliquem els darrers convenis de
col·laboració signats amb les Conselleries
de Sanitat de Castella-La Manxa i Aragó
que segueixen a la recent transferència
de competències sanitàries de l’INSALUD
per tal de promocionar la donació de
medul·la òssia a aquestes comunitats
autònomes.

Finalment, permetin-me aprofitar
l’avinentesa d’adreçar-me a tots vostès
per desitjar-los molt bones festes de Nadal
i un Feliç Any Nou.

Ben atentament,
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Josep Carreras

editorial
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Josep Carreras recapta a Alemanya més de 6,5 milions d’euros
Èxit extraordinari de la 8a Gala en benefici de la lluita contra la leucèmia emesa al primer
canal de la Televisió alemanya

Axel Bulthaupt i Josep Carreras conversant
amb Klaus Meine

Panoràmica de la Gala Josep Carreras 2002

Els artistes que van donar suport a la Gala

Josep Carreras i Kim Styles

Signatura del conveni amb la Conselleria de Sanitat de Castella La Manxa.
Albacete, 13 de setembre de 2002



L’any 2002 ha finalitzat amb una bona
notícia per als pacients en espera de
rebre un trasplantament hematopoètic,
per als donants voluntaris i per a la
comunitat científica en general, pel fet
que la  Comiss ió  Nac ional  de
Trasplantament de Medul·la Òssia ha
decidit autoritzar l’ús de progenitors de
sang perifèrica per a la pràctica de
trasplantaments hemopoètics a partir
de donants no emparentats.

L’ús d’aquests progenitors ha suposat
un notable avenç en el trasplantament
hemopoètic ja que tenen una sèrie
d’avantatges sobre els de medul·la òssia,
tant per al donant com per al receptor.
Per al donant, l’aspecte més destacable
és que s’obtenen sense necessitat
d’anestèsia i de puncions òssies. N’hi ha
prou amb fer circular la sang, obtinguda
d’una vena de l’avantbraç, per unes
màquines que separen les cèl·lules mare
dels restants elements de la sang que
són retornats al donant mitjançant la
vena de l’altre avantbraç. El procediment
dura unes 2-3 hores, no requereix ingrés
hospitalari i no comporta efectes

secundaris destacables. Gràcies a aquest
mètode una sèrie de potencials donants
que no podien ser-ho per presentar
algun risc anestèsic es podran incorporar
a l’àmplia família de donants voluntaris.

Tot i aquests avantatges, la seva obtenció
no està exempta de controversies, sent
la més important la derivada de la
necessitat d’administrar factors de
creixement al donant per mobilitzar les
cèl·lules mare de la medul·la òssia a la
sang, facilitant d’aquesta manera la
recol·lecció. Aquests factors poden
produir durant la seva administració una
sintomatologia similar a la d’un quadre
gripal, perfectament tolerable i
controlable. S’ha especulat sobre si
aquesta estimulació de la medul·la òssia
podia afavorir el desenvolupament
d’alguna malaltia de la sang a llarg
termini. Després de molts anys
d’observació de pacients tractats
crònicament amb els esmentats factors
i de donants familiars que van accedir
a aquest tipus de donació, no s’han
descrit efectes secundaris a llarg termini,
motiu pel qual diversos països han

decidit ampliar el seu ús en donants
voluntaris no familiars.

L’elecció entre progenitors de medul·la
òssia o de sang perifèrica ha d’efectuar-
se en funció de la malaltia a tractar, de
la seva fase evolutiva i de l’estat clínic
del pacient. Per aquest motiu, la decisió
d’emprar una o altra font de progenitors
l’ha d’adoptar l’equip mèdic responsable
del pacient, podent emprar progenitors
de sang perifèrica sempre que el donant
hi estigui d’acord  i se segueixi l’estricta
normativa de mobilització, recol·lecció
i posterior control evolutiu dels donants,
dictada per la Comissió Nacional de
Trasplantament de Medul·la Òssia.

Tots els interessats en rebre més
informació sobre aquesta nova font de
progenitors poden sol·licitar-la trucant
al 93 414 55 66 o, preferiblement,
adreçant un correu electrònic a
donants@fcarreras.es.  

Dr. Enric Carreras i Pons
Director del REDMO

Una nova opció per als donants: Donació de progenitors hemopoètics
per sang perifèrica
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El passat dissabte 9 de novembre, la Fundació Josep Carreras
va organitzar a Barcelona un simposi internacional sobre els
aspectes científics i assistencials de l’obtenció i trasplantament
de la sang de cordó umbilical.

El simposi va estar presidit pels prestigiosos professors Ciril
Rozman, de l’Hospital Clínic de Barcelona, i Hermann Heimpel,
de la Clínica Universitària d’Ulm a Alemanya, i va comptar
amb l’assistència de 40 dels doctors més reconeguts en l’àmbit
d’aquesta terapèutica procedents de països com Alemanya,
França, Estats Units i l’Estat espanyol.  Les tres àrees principals
de debat van ser: els bancs i registres de sang de cordó
umbilical, el trasplantament de sang de cordó umbilical en
nens i el trasplantament de sang de cordó en pacients adults.

A partir de les exposicions de les experiències clíniques, estudis
presentats i discussions dutes a terme en el marc del seminari
el Prof. Rozman resumeix les conclusions del simposi amb les
següents afirmacions: “en algunes situacions el trasplantament
 de sang de cordó umbilical constitueix el procediment d’elecció,
mentre que en d’altres s’albira un gran futur. Sembla molt
important seguir col·leccionant unitats de sang de cordó
umbilical amb l’objectiu d’assolir una xifra propera a 800.000
(actualment existeixen a tots els Bancs del món al voltant de
110.000 unitats emmagatzemades i disponibles per al
trasplantament, de les quals més de 10.000 es troben a bancs
de sang de cordó espanyols).” L’Estat espanyol és el segon del
món, rere els Estats Units, en nombre d’unitats de sang de
cordó umbilical emmagatzemades. 

El darrer 16 de desembre el
programa Entre Línies de
Televisió de Catalunya va
dedicar dos reportatges de
la seva emissió al nostre
president, Sr. Josep Carreras,
i a la lluita contra la leucèmia.

El primer reportatge versava
sobre la vida diària de Josep
Carreras. Un equip del
programa el va acompanyar
a la ciutat de Seattle, a l'estat
nord-americà de Washington,
on va fer un recital benèfic i
va visitar l'hospital on va estar
ingressat per sotmetre's a un
autotrasplantament del moll
de l'os, ara fa 15 anys. En
aquest hospital, el Sr. Carreras
va recordar els temps en què
va estar ingressat, i va
retrobar-se amb el professor
Edward D. Thomas, premi
Nobel de medicina per la seva
decisiva contribució a la
inves t igac ió  sobre  e l
trasplantament del moll de
l'os i, actualment, president
honorari de la Fundació. La
resta del reportatge inclou
la inauguració de l’Auditori
Josep Carreras Vila-seca i
imatges de la seva vida
quotidiana i familiar.

El Christian, el fill de la
Cristela, ha rebut ja – des de
l’emissió del reportatge – un
donant compatible dels
Estats Units i ha estat sotmès
al trasplantament que
esperem pugui guarir la
malaltia que pateix.

El segon reportatge es va
dedicar a la leucèmia. Tal i
com esmenta la web del
programa “A l'Entre línies
hem volgut conèixer la feina
que realitza la Fundació
Internacional Josep Carreras
per promoure aquestes
donacions i trasplantaments
a través del REDMO, el
Registre de Donants de
Medul·la Òssia. L'objectiu

d'aquesta gran base de dades
és la d'aconseguir que tots
els malalts que ho necessitin
puguin tenir a l'abast un
donant compatible. En
Xavier té 37 anys i està a
l'espera d'un trasplantament.
Fa uns cinc mesos que li van
diagnosticar leucèmia i li ha
canviat la vida radicalment.
L'hem acompanyat en les
sessions de quimioteràpia i
ens ha explicat com es troba
i com veu el futur. La Gisela
és de Nicaragua i el seu fill
d'un any i mig pateix una
malaltia congènita que fa
necessari el trasplantament
de medul·la. Mentre no surt
un donant,  e l  menor
continua ingressat en una
cambra d'aïl lament de
l'Hospital de la Vall d'Hebron.
La seva mare el visita matí i
tarda i el contacte que
mantenen requereix que
pass in  per  un procés
d'esterilització.“

Des de la Fundació volem
agrair el suport i sensibilitat
de tot l’equip d’Entre línies,
Ramon Pellicer, Natàlia
Cucurella, Eulàlia Colomé i
Xavier Brichs, entre d’altres
i, sobretot, els testimonis que
van col · laborar  en el
reportatge sobre la leucèmia:
Susanna Ejarque, Xavier
Pérez, Cristela López i Josep
M. Domènech. 

Entre línies dedica un programa
a la lluita contra la leucèmia

La Fundació Josep Carreras va
organitzar a Barcelona un simposi
internacional sobre el trasplantament
de sang de cordó umbilical

La Comissió Científica

La Comissió Científica Nacional de la Fundació es reuneix
cada any per avaluar les candidatures de projectes presentats
per a la beca espanyola, per decidir quina mereix ser-ne la
guanyadora i per tal de debatre sobre les línies d’actuació
científica que ha de seguir l’entitat. La seva darrera reunió
ordinària va tenir lloc el passat divendres 22 de novembre.
Els metges hematòlegs i científics més reputats de tot l’Estat
col·laboren de manera altruista amb la Fundació formant
part d’aquesta comissió. 

Comissió Científica Nacional de la Fundació

Visita

Text que falta



L’empresa Honda Greens, amb seu a la
Garriga, va cedir a la Fundació una part
del seu estand al darrer Saló Nàutic de
Barcelona. Des d’aquest espai, pel que
van passejar milers de persones, la
Fundació va tenir l ’oportunitat
d’informar els interessats sobre les
possibilitats de col·laborar amb la lluita
contra la leucèmia.

En els 10 dies que va durar la prestigiosa
fira, moltes persones es van adherir al
col·lectiu solidari “Amics de la Fundació”
i moltes d’altres van sol·licitar informació
sobre la Fundació i la donació de
medul·la òssia o sang de cordó umbilical.

Marcel Pascual, propietari de Greens Honda i patró de la Fundació, amb qui
mantenim una entrevista en la contraportada d’aquest butlletí, va ser l’impulsor
d’aquesta iniciativa. 
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Tercer Campionat de
Botifarra benèfic
A la ciutat de Figueres va tenir lloc el
passat 19 d’octubre i per tercer any
consecutiu el campionat de Botifarra
en benefici de la nostra entitat i de la
lluita contra el càncer. Nombroses
empreses i institucions locals i d’arreu
de Catalunya van col·laborar en
aquesta generosa iniciativa oferint
regals de manera gratuïta, cedint espais
o serveis. A tots ells i, sobretot, als
impulsors del campionat, moltes
gràcies.   

Campionat de Botifarra 2002

Arcelor,  ant iga Us inor  i  gran
multinacional de l’acer, contribueix a
finançar les comunicacions internacionals
del REDMO mitjançant la provisió de
mater ia l  i n fo rmàt i c .  Aques ta
col·laboració parteix de l’important
suport d’Arcelor al registre de donants
de medul·la òssia francès, France Greffe
de Moelle, que l’empresa ha fet extensiu
a la resta de registres europeus.

Clara Pérez, coordinadora de REDMO;
Colette Raffoux, representant de France
Greffe de Moelle: Francis Mer, president

d’Arcelor, i el premi Nobel de medicina
el Prof. Jean Dausset van signar l’acord
de col·laboració.  

Arcelor dóna suport al REDMO

Luís del Olmo també
l lui ta  contra la
leucèmia
El popular periodista Luís del Olmo ha
ofert la seva col·laboració per tal
d’informar la societat espanyola sobre
la necessitat de donar suport als
pacients de leucèmia. Des del seu
programa “Protagonistas” a Onda
Cero, un dels magazines informatius
matinals amb més audiència a les ones
radiofòniques arreu de l’Estat,
informarà de manera regular sobre les
diverses possibilitats de contribuir a
salvar vides: fer-se “Amic de la
Fundació”, registrar-se com a donant
de medul·la òssia, donar la sang de
cordó umbilical als hospitals acreditats
per a aquesta recollida, etc. Agraim
des d’aquestes línies al Sr. Del Olmo i
a l’equip de Protagonistas la seva
extraordinària sensibilitat envers la
lluita contra la leucèmia.  

Honda Greens dóna suport a la Fundació

Espai de la Fundació al Saló Nàutic

El passat 3 de novembre el nostre president, Josep Carreras,
va oferir un recital benèfic a la capital de l’estat nord-americà
de Washington, Seattle. Aquest esdeveniment va tenir una
significació molt especial: en el marc del recital el Sr. Carreras
va retre un merescut homenatge al Prof. Edward Donnall
Thomas, premi Nobel de medicina i patró honorari de la
Fundació, i a la seva esposa Dorothy Thomas pel seu
incondicional suport a la tasca de la Fundació.

El recital va ser patrocinat per la companyia Cell Therapeutics
Inc., empresa que dirigeix el Dr. James Bianco, membre del
Patronat de la Fundació americana. L’acte va tenir lloc al
Benaroya Hall de Seattle i Josep Carreras va ser acompanyat
pel mestre Lorenzo Bavaj.

Aprofitant l’estada del Sr. Carreras als Estats Units, la Fundació
Josep Carreras nord-americana (US Friends of the José Carreras
Leukaemia Foundation) va celebrar la reunió ordinària de la
Junta del Patronat.

Finalment, Josep Carreras va visitar el prestigiós centre
assistencial Fred Hutchinson Cancer Research Center centre
amb el qual la Fundació ha col·laborat estretament i centre
on han desenvolupat la seva carrera els professors Thomas,
Buckner i Storb; el primer patró honorari – després de la seva
recent jubilació – i els dos segons membres de la Junta del
Patronat de la Fundació Internacional Josep Carreras.

El nostre president va oferir d’altres concerts i recitals benèfics
a ciutats com Kössen (Àustria), Eindhoven (Holanda), Almaty
(Kazahkstan), etc.  

Josep Carreras ofereix un emotiu recital benèfic a Seattle
En el marc del recital va retre homenatge al matrimoni Thomas

Josep Carreras amb el matrimoni Thomas i Bianco.

Josep Carreras al Benaroya Hall

Junta del Patronat de la Fundació americana

Cartes dels Amics de la Fundació

En conèixer la Fundació, em vaig animar a trucar-vos
i he posat ja el meu granet de sorra per contribuir a
que aquest projecte tiri endavant. La meva aportació
econòmica no és molt gran, però em comprometo a
ser una font d’informació constant. Valoro molt la
vostra determinació i la tasca que esteu realitzant. I,
sobretot, el fet que es pugui ajudar tantíssima gent
mitjançant la Fundació, gent que viu una situació tan
terrible i dura com és la leucèmia.

Endavant i gràcies per tot el que esteu fent.
                                                                                
Loly Becerra, Irún

Us convidem a participar en aquesta secció.
Envieu sisplau les vostres aportacions a
comunicacio@fcarreras.es



El passat dijous 19 de desembre va tenir
lloc la vuitena Gala Josep Carreras
consecutiva al primer canal de la
Televisió alemanya ARD. El públic
alemany va mostrar una resposta
extraordinària a la crida a la solidaritat
de Josep Carreras i va oferir donacions
per un import de 6,65 milions d’euros.

“Qui té esperança és fort” va ser el lema
de la Gala Josep Carreras 2002, l’èxit de
la qual va superar tots els índexs de
donacions obtinguts fins a la data. Axel
Bulthaupt i Josep Carreras van ser els
presentadors de la marató benèfica de
més èxit a tot Alemanya que s’emet des
de la nova Fira de la ciutat de Leipzig.

Testimonis d’afectats i participació
altruista d’artistes

La Gala combina reportatges de la
malaltia, reportatges sobre el resultat
de projectes finançats per la Fundació
i testimonis de persones afectades amb
actuacions artístiques de primer nivell.

En aquesta ocasió, Josep Carreras
tampoc no va estar sol a l’escenari,
ja que la gala va comptar amb la
presència d’artistes tan prestigiosos
com P lác ido  Domingo,  Harry
Belafonte, Chris Rea, Peter Maffay, Klaus
Meine, Sarah Connor i d’altres molts
artistes que van participar de manera
altruista.

El duet Carreras-Domingo, punt
culminant de la Gala

Plácido Domingo va mostrar la seva
solidaritat amb la lluita contra la
leucèmia així com l’admiració per la
tasca del seu company i amic Josep
Carreras. Carreras i Domingo van
cantar junts la nadala “El tamborilero”
en castellà, moment que va suposar
un dels punts més aclamats de la
Gala.

40 milions d’euros en 8 anys

Les vuit gales benèfiques organitzades
per Josep Carreras a Alemanya han
permès recaptar 40 milions d’euros
en benefici de la lluita contra la
leucèmia. La Fundació Josep Carreras
inverteix aquests fons en recerca
científica; promoció dels trasplantaments
de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical, i serveis socials per als pacients
i familiars.

Gràcies a la solidaritat del públic
alemany s’han endegat més d’un
centenar de projectes de recerca i socials
en benefici dels pacients de leucèmia.
A l’Estat espanyol, amb fons recaptats
a les Gales benèfiques d’Alemanya s’han
finançat projectes al Banc de Sang de
Cordó de Barcelona; al Laboratori
d’Al·loreactivitat establert a l’Institut
Català  d ’Oncologia ;  a l  Servei
d’Hematologia de l’Hospital Materno-
Infantil Vall d’Hebron de Barcelona; a
la Facultat de Veterinària de Madrid, i
a l’Hospital Clínic de Barcelona, entre
d’altres centres assistencials. 

La Fundació signa convenis amb les
Conselleries de Sanitat de Madrid,
Castella-La Manxa, Aragó, Balears i
Extremadura

Des del passat mes de juny i fins aquest mes de desembre la Fundació ha
signat convenis de col·laboració amb les Conselleries de Sanitat de Madrid,
Castella-La Manxa, Aragó, Balears i Extremadura.

L’objectiu fonamental dels convenis és la coordinació de recerques de
medul·la òssia i sang de cordó umbilical per als pacients de la comunitat
candidats a trasplantament de donant compatible no emparentat. També
es fomentarà la donació voluntària de medul·la òssia i es tipificaran els
corresponents donants als laboratoris d’histocompatibilitat de la Comunitat.
Les Conselleries de Sanitat col·laboraran activament en aquesta gestió, en
el finançament de les tipificacions, en l’extracció de medul·la òssia per al
seu trasplantament i en l’estricte manteniment de l’anonimat dels
donants. 

Benvolguts amics,

En aquesta edició
del butlletí Amics
de la Fundació
continuem fent
e s m e n t  a  l e s
a c t i v i t a t s  q u e
portem a terme per
a la lluita contra la
leucèmia.

Aquests darrers mesos he tingut l’honor
d’oferir diversos concerts i recitals benèfics
a països com Kazahkstan, Estats Units,
Àustria, Holanda, etc.  que han volgut
compartir la nostra lluita contra la
leucèmia. Aprofito aquestes línies per
agrair a Chopard, a l’empresa Cell
Therapeutics Inc., a l’Ajuntament de
Kössen i a la Fundació Stichting Day by
Day el seu generós patrocini dels
esmentats esdeveniments.

El recital benèfic celebrat a la ciutat nord-
americana de Seattle va comptar amb uns
convidats molt especials per a tots
nosaltres. El professor Thomas, premi
Nobel de Medicina i patró honorari de la
Fundació, i la seva esposa Dottie van rebre
un merescut homenatge pel seu suport
incondicional a la nostra entitat des de
la seva creació l’any 1988.

D’altra banda, en aquest butlletí us
expliquem els darrers convenis de
col·laboració signats amb les Conselleries
de Sanitat de Castella-La Manxa i Aragó
que segueixen a la recent transferència
de competències sanitàries de l’INSALUD
per tal de promocionar la donació de
medul·la òssia a aquestes comunitats
autònomes.

Finalment, permetin-me aprofitar
l’avinentesa d’adreçar-me a tots vostès
per desitjar-los molt bones festes de Nadal
i un Feliç Any Nou.

Ben atentament,
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Josep Carreras

editorial
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Josep Carreras recapta a Alemanya més de 6,5 milions d’euros
Èxit extraordinari de la 8a Gala en benefici de la lluita contra la leucèmia emesa al primer
canal de la Televisió alemanya

Axel Bulthaupt i Josep Carreras conversant
amb Klaus Meine

Panoràmica de la Gala Josep Carreras 2002

Els artistes que van donar suport a la Gala

Josep Carreras i Kim Styles

Signatura del conveni amb la Conselleria de Sanitat de Castella La Manxa.
Albacete, 13 de setembre de 2002

Axel Bulthaupt i Josep Carreras conversant
amb Klaus Meine


