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Benvolguts amics,

En aquesta edició
del butlletí els
presentem la nova
pàgina web de la
Fundació. Una eina
pensada per donar
serveis i informació
a totes aquelles persones que tenen
interès a conèixer de manera més àmplia
què és la leucèmia, com fer-se donant de
medul·la òssia, quines són les activitats
de la Fundació o com col·laborar. Hem
volgut que fos una canal de comunicació
i interacció amb els Amics de la Fundació.
Els convidem a apropar-se a la nostra
tasca aprofitant les oportunitats que avui
dia ofereixen les noves tecnologies.

Esperem que la lectura d’aquesta
publicació sigui del seu interès. Entre
d’altres temàtiques, fem un repàs a les
activitats divulgatives i científiques dutes
a terme per la Fundació els darrers mesos
i els donem a conèixer el suport rebut
per part de persones i institucions que
s’han adherit solidàriament a la nostra
tasca organitzant diverses activitats
benèfiques.

Una vegada més, aprofito l’avinentesa
que m’ofereix aquest butlletí d’adreçar-
me a tots vostès per agrair el suport que
ofereixen a la Fundació. La nostra tasca
no seria possible sense el seu ajut. Gràcies
per contribuir a la nostra lluita. Entre
tots, aconseguirem que la leucèmia sigui
algun dia una malaltia curable.

Els desitjo un Feliç Any Nou.

Josep Carreras
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Josep Carreras

editorial Més informació per als Amics de la
Fundació

La Fundació, amb l’objectiu d’oferir una informació més àmplia i noves
possibilitats d’interacció als Amics de l’entitat, inaugura enguany una nova
i completa pàgina web que us convidem a visitar a l’adreça d’Internet
www.fcarreras.org.

Totes aquelles persones interessades en la malaltia i les possibilitats de donar
suport als pacients de leucèmia hi trobaran informació completa i
constantment actualitzada. La web vol també donar testimoni gràfic i escrit
dels esdeveniments i activitats de la Fundació i del seu President, Josep
Carreras.

www.fcarreras.org consta dels següents apartats: Qui som; beques i ajuts;
REDMO; la leucèmia; altres hemopaties; el trasplantament; col·labora;
notícies; publicacions; FAQ’s; fòrum; consultes al doctor; enllaços, i contacte.
És un espai obert i participatiu que pretén alhora informar i convidar tothom
a donar a conèixer les seves opinions en relació amb la malaltia o la tasca
de la Fundació. La pàgina ofereix també la possibilitat de realitzar consultes
on-line; conversar amb d’altres pacients de leucèmia o Amics de la Fundació
mitjançant el fòrum, o registrar-se per tal de rebre les informacions que
l’entitat genera.

Dins de l’apartat REDMO s’ha creat un espai restringit als professionals
sanitaris amb informació codificada de l’estat de les recerques, informacions
mèdiques d’interès, documents de treball del Registre, etc. per facilitar la
tasca del REDMO amb els hospitals espanyols en relació amb el trasplantament
de progenitors hemopoètics. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al
suport del laboratori farmacèutic AMGEN. Web Factory, empresa de disseny
de pàgines web i serveis relacionats amb Internet, ha ofert el seu suport
altruista a la nova pàgina web de la Fundació. Esperem que us agradi.
 

www.fcarreras.org



El primer recital extraordinari a l’Auditori Josep Carreras de
Vila-seca en benefici de la lluita contra la leucèmia va tenir
lloc el proper 28 de novembre a les 22.00h. La soprano Isabel
Rey, acompanyada al piano pel Mestre Alejandro Zabala,
van ser els protagonistes artístics de la vetllada.

Les entrades, disponibles a
través del Servicaixa, oferien
un preu únic  de  50_ ,
íntegrament a benefici de la
Fundació Josep Carreras. Per
tal d’aconseguir el màxim de
fons per a la lluita contra la
leucèmia, no hi va haver
invitacions i es va establir una
fila 0.

Aquest recital benèfic, és el
primer d’un compromís anual
que va assumir la Fundació

Auditori Josep Carreras mitjançant un conveni signat el passat
7 de juliol entre Josep Poblet, alcalde de Vila-seca, i Josep
Carreras. El recital benèfic tindrà lloc cada any a finals del
mes de novembre, per commemorar la inauguració de
l’Auditori, celebrada el 22 de novembre de 2002.

En aquesta primera edició estava també prevista l’actuació
del baríton Joan Pons qui, tot i ser present a Vila-seca, no va
poder oferir la seva interpretació degut a una lleugera
indisposició de darrera hora. Tanmateix, degut a la estreta

vinculació de Joan Pons a la Fundació i al nostre President,
el gran cantant menorquí molt generosament es va oferir a
realitzar una nova actuació en una data a determinar. Tant
a ell com a Isabel Rey, al Mestre Zabala i a la Fundació Auditori
Josep Carreras volem expressar-los el nostre més profund
agraïment per la seva solidaritat i professionalitat.

L’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, en el seu primer any
de vida, ha ofert ja més de 40 concerts seguits per més de
15.000 persones i han trepitjat l’escenari més d’un miler de
músics. 

Recital de Josep Carreras a Cheltenham, el passat juliol
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Josep Carreras ha ofert darrerament diversos recitals en
benefici de la lluita contra la leucèmia a ciutats com
Cheltenham, Guernsey o Sidney.

El recital a la capital australiana va tenir lloc el passat 12 de
novembre a la coneguda Opera House de Sidney. Aquest
recital s’emmarcava en una llarga gira de Josep Carreras per
Àsia i Oceania, en què Josep Carreras va protagonitzar
diverses accions benèfiques com, per exemple, una campanya
de promoció de la donació de medul·la al Japó en col·laboració
amb la Japan Bone Marrow Association (Registre de Donants
de Medul·la Òssia japonès).

A Sidney, Josep Carreras, acompanyat al piano per Lorenzo
Bavaj, va presentar un repertori composat per gairebé una
vintena de cançons dels compositors Scarlatti, Costa, Tosti,
Ramírez, Guastavino, Granados, Tirindelli i Puccini, en què
també va oferir la cançó popular catalana l’Oreneta de
Morera.

L’australià professor Donald Metcalf, expert biomèdic
considerat el pare de l’hematologia moderna i un dels
científics més destacats en la lluita contra la leucèmia va
assistir al recital.

Més recitals del nostre President
en benefici de la lluita contra la
leucèmia

Josep Carreras amb el
Prof. Donald Metcalf

Recital benèfic a l’Auditori Josep
Carreras de Vila-seca

Isabel Rey
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Novena Gala benèfica consecutiva de Josep Carreras a Alemanya

El passat 8 de setembre Aïna M. Castillo, Consellera de Salut
i Consum, i Josep Carreras van signar un conveni de
col·laboració, a partir del qual el govern Balear es compromet
a contribuir activament a la promoció de la donació de medul·la

òssia; en el finançament de les
t ip i f i cac ions  a  l aborator i s
d’histocompatibilitat de les Illes; en
l’extracció de medul·la òssia de donant
voluntari per al seu trasplantament,
i en mantenir l’estricte anonimat dels
donants, segons la normativa
internacional vigent.

Castillo i Carreras van fer una crida
a la societat balear a que s’informi
sobre aquest tipus de donacions. El
suport dels governs autonòmics a la
tasca de la Fundació Carreras és

imprescindible per donar a conèixer més abastament la donació
de medul·la òssia i, conseqüentment, donar resposta a les
necessitats dels pacients de leucèmia. Balears s’ha adherit a
la llarga llistat de comunitats autònomes que té convenis de
col·laboració establerts amb la Fundació.

El govern de les Illes Balears
col·labora amb la Fundació en la
promoció de la donació de
medul·la òssia

Cartes dels Amics de la Fundació

Em dic Mireia i ara tinc 20 anys. Em van diagnosticar una
leucèmia quan només en tenia 2.  Van ser moments molt
durs, sobretot per als meus pares i la meva família, que
són qui realment ho van patir, ja que jo era molt petita.

Després de controls any rera any, l’any passat em van
donar l’alta definitiva. Em va fer molta il·lusió perquè
encara que feia temps que havia superat amb èxit els
tractaments, vivia amb la por que un dia podia tenir una
recaiguda.

Us explico el meu cas, perquè crec que ajuda molt a una
persona malalta sentir experiències de gent que s’ha
curat. A mi m’hagués agradat que n’hi haguessin explicat
als meus pares i no va poder ser, perquè malauradament
en aquells temps la medicina no estava tan avançada
com avui dia i no hi havia tanta gent que es curava.

Per això, espero que el meu escrit serveixi d’ajuda a
moltes persones, i que pensin que si jo i molts altres ho
hem aconseguit, ells també ho aconseguiran!

Mireia, Girona

Participa en aquesta secció adreçant els teus escrits a
comunicacio@fcarreras.es

El dijous 18 de desembre a les 20.15 hores, Josep Carreras va
protagonitzar la novena gala benèfica consecutiva en directe
des de Leipzig al primer canal de la televisió pública alemanya,
ARD.

La Gala Josep Carreras, un clàssic ja de la televisió pública
alemanya cada Nadal, és el programa benèfic de més èxit

del país germànic. El programa
combina reportatges de
pacients de leucèmia i projectes
finançats per la Fundació Josep
Carreras a Alemanya amb fons
r e c a p t a t s  a  l e s  G a l e s
benèfiques, amb actuacions
d’artistes de primer nivell.

Més de 6.000 persones
segueixen la Gala en directe al
pavelló núm. 1 de la Fira de
Leipzig i milions d’espectadors
alemanys i d’arreu del món, ho

fan mitjançant el canal de televisió ARD.

Josep Carreras va presentar la gala benèfica juntament amb
el conegut, Axel Bulthaupt. La Gala Josep Carreras 2003 va
comptar amb la participació altruista d’artistes tan prestigiosos

com Luciano Pavarotti; Herbert Grönemeyer; Cliff Richard;
André Rieu; Vicky Leandros; Riverdance; PUR, i un llarg
etcètera.

Gràcies a la solidaritat del públic alemany s’han endegat més
d’un centenar de projectes de recerca i socials. A l’Estat
espanyol, gràcies a aquests fons, 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.

Axel Bulthaupt, Josep Carerras
i Sarah Connor

Luciano Pavarotti
amb Josep Carreras
durant l'assaig de la
Gala.

Acte de presentació del conveni



La leucèmia promielocítica aguda (LPA) és un peculiar subtipus
de leucèmia mieloide aguda (LMA) que presenta uns trets
clínics i biològics característics. Així, l’LPA mostra una aparença
morfològica específica; una diàtesi hemorràgica greu per
coagulopatia; una translocació cromosòmica específica com
la t(15;17), la contrapartida molecular de la qual és el gen
híbrid PML/RAR, i una singular resposta in vitro i in viu
a l’agent diferenciador anomenat àcid holo-trans retinoic
(ATRA) que ha revolucionat el tractament d’aquesta malaltia
durant l’última dècada. L’adveniment de l’ATRA representa
una fita en el tractament de l’LPA que, des de la seva
introducció com un estàndard en el tractament de primera
línia a principis dels 90, ha determinat un extraordinari progrés
en les expectatives curatives dels pacients amb LPA.
Actualment, la curació de la LPA és una realitat per a la
majoria dels pacients mitjançant l’ús combinat d’ATRA i
quimioteràpia convencional. Els resultats més recents amb
l’esmentada combinació projecten una supervivència lliure
de malaltia perllongada per a més del 80% dels pacients que
assoleixen remissió completa (RC).

Existeix un consens sobre les directrius que han de seguir-se
per al tractament d’inducció més apropiat en els pacients
amb LPA: administració simultània d’ATRA i quimioteràpia
contenint antraciclines, generalment daunorubicina o
idarubicina, amb què s’aconsegueixen taxes de RC superiors
al 90%. No havent-se demostrat cap avantatge d’afegir altres
agents citotòxics, com citarabina, és molt probable que
l’estàndard del tractament d’inducció es pugui establir en la
combinació d’ATRA i antraciclines en monoquimioteràpia,
sense l’addició d’altres agents. En relació amb la combinació
d’ATRA i monoquimioteràpica, idarubicina és la antraciclina
més assajada seguint l’esquema AIDA proposat originalment
pel grup italià GIMEMA. No obstant, la qüestió del tipus de
quimioteràpia més apropiada en la inducció segueix sent una
matèria de debat, excepte l’obligada presència d’una
antraciclina. En canvi, en relació amb l’estratègia del
tractament de consolidació, encara no s’ha assolit el mateix
grau de consens. La fase de consolidació varia entre els
diferents protocols terapèutics que porten a terme actualment
els grups cooperatius i institucions que lideren la recerca en
aquesta matèria. A aquest respecte, el grup espanyol
PETHEMA, un dels líders mundials en el tractament de l’LPA,
ha informat recentment d’uns resultats molt encoratjadors
usant monoquimioteràpia amb antraciclines/antraquinones.
D’aquests resultats cal destacar que generat una significativa
reducció de la toxicitat associada al tractament de consolidació,
així com a un alt grau de compliment de totes les fases del
protocol terapèutic i, el que és més important, mantenint
una alta eficàcia terapèutica. Han estat precisament els estudis
del grup PETHEMA els que han determinat que el paper
d’altres agents citotòxics no antraciclínics d’ús habitual en
altres subtipus d’LMA està sent actualment qüestionat.

L’objectiu immediat més important del tractament de l’LPA
és la consecució d’una remissió molecular persistent posterior
a la fase de consolidació. La persistència o la recurrència,
després de finalitzar la consolidació, de nivells detectables
del transcrit PML/RAR amb tècniques de RT-PCR de baixa
sensibilitat (1 cèl·lula leucèmica entre 10.000 cèl·lules normals)
està fortament associada a un risc imminent de recaiguda i
a un pronòstic desfavorable, indicant la necessitat d’un
tractament addicional. En aquestes circumstàncies, podria
especular-se sobre el potencial paper dels nous agents
terapèutics, tals com gentuzumab-ozogamicina (Mylotarg) i
triòxid d’arsènic (ATO), així com del trasplantament alogènic

de progenitors hemopoètics en el tractament de primera línia
de l’LPA. En els estudis més recents usant ATRA i quimioteràpia
contenent antraciclines en la inducció a la remissió, la proporció
de pacients amb malaltia molecular persistent després de la
consolidació és considerablement reduïda (1%-6%). La
potencial sinèrgia observada amb l’associació d’ATRA i
quimioteràpia administrats simultàniament en la inducció
està sent explorada en la fase de consolidació pels grups
GIMEMA i PETHEMA. Les dades preliminars d’ambdós estudis
suggereixen una major taxa de remissions moleculars després
de la consolidació i un increment de l’eficàcia antileucèmica
mitjançant aquesta estratègia. De fet, els resultats del grup
PETHEMA, mostren una notable reducció de les persistències
moleculars i de les recaigudes. Aquest augment de l’eficàcia
antileucèmica condiciona que l’expectativa de recaiguda
leucèmica és inferior al 3% en els pacients que al diagnòstic
tenen xifres de leucòcits inferiors a 10.000 per mil·límetre
cúbic (tres quartes parts dels pacients amb LPA).

En relació amb el tractament de manteniment, en desús en
la resta de subtipus d’LMA, aquesta fase terapèutica ha
mostrat ser útil en l’LPA. El major consens existeix entorn a
l’administració de baixes dosis de quimioteràpia amb  6-
mercaptopurina diària, metotrexat setmanal i cursos de dues
setmanes d’ATRA trimestral durant dos anys.

A la llum dels extraordinaris progressos terapèutics assolits
en el tractament de l’LPA, les investigacions clíniques futures
hauran de concentrar-se en una estratègia de tractament
adaptada al risc amb l’objectiu de: i) Explorar la disminució
de la intensitat del tractament en els pacients de baix risc, i
ii) Desenvolupar noves opcions de tractament amb major
eficàcia antileucèmica per disminuir la taxa de recaigudes en
els pacients d’alt risc. Amb aquest objectiu, actualment hi ha
algun estudi en marxa o pròxim a iniciar-se que inclouen l’ús
dels nous agents, tals com Mylotarg i ATO, que s’han mostrat
actius en pacients amb LPA en fases avançades. 
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Miguel Ángel Sanz Alonso va néixer
a Santander i va estudiar Medicina a
la Universitat de Salamanca. Va rebre
la formació com a especialista al Servei
d’Hematologia de l’Hospital La Fe de
València. Becat pel Ministeri d’Afers
Exteriors de França, l’any 1976, va
realitzar una estada a l’ Institut de
Recherches sur les Maladies du Sang
de París, dirigit pel Prof. Jean Bernard,
on va ampliar la formació clínica i de

recerca. Les investigacions dutes a terme a la Unitat de
Trasplantament de Medul·la Òssia de l’esmentat institut
amb la Prof. E. Gluckman i el Prof. J. Dausset, aquest
últim després guardonat amb el Premi Nobel de Medicina,
van ser plasmades en la Tesi Doctoral sobre
"Trasplantament de Medul·la Òssia en l’Anèmia Aplàsica"
(1977). Des de juliol de 1977 és Cap de la Secció
d’Hematologia Clínica de l’Hospital La Fe, on desenvolupa
una intensa i creixent activitat científica en la triple
vessant assistencial, docent i de recerca. En aquesta
darrera, destaquen les aportacions realitzades en l’àmbit
de les leucèmies agudes i de les síndromes
mielodisplàstiques, així com en el trasplantament de
progenitors hemopoètics.

Miguel A. Sanz Perfil

Avenços en la leucèmia promielocítica aguda
Miguel A. Sanz - Cap d’Hematologia Clínica. Hospital Universitari La Fe, València



“Les noies del Calendari” (“Calendar girls”), és una pel·lícula basada en la història
real d’un grup de dones britàniques que es van fotografiar despullades per a un
calendari en benefici de la lluita contra la leucèmia.

El coratge d’aquest grup de dones
va convertir aquesta història local
d’un poble d’Anglaterra en un
e s d e v e n i m e n t  m e d i à t i c
internacional i va servir d’inspiració
per molts actes de captació de fons
arreu del món.

La pel·lícula es podrà veure als
cinemes de tot l’estat a partir del
proper 9 de gener i els fons de
l’estrena a Barcelona es destinaran
a la nostra Fundació, per iniciativa
de Disney. ”Calendar Girls” es va

estrenar a Anglaterra el passat 12 de setembre, encara segueix en cartell i ha
recaptat més de 28 milions d’euros.

Josep Carreras assistirà a l’estrena a Barcelona juntament amb Angela Baker (la
dona que va perdre el marit per culpa de la leucèmia en la vida real, interpretada
per Julie Walters) i Tricia Stewart (la seva millor amiga i instigadora de la idea del
calendari benèfic).
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“Les noies del Calendari” una pel·lícula solidària

Clos visita la Fundació Carreras a Seattle
El passat 9 de desembre l’alcalde de
Barcelona, Joan Clos, va visitar la Fundació
Josep Carreras als Estats Units amb seu a
Seattle, acompanyat per Jordi Portabella,
tinent alcalde de Promoció Econòmica, i de
Miquel Valls, president de la Cambra de
Comerç de la ciutat.

El doctor Rainer Storb, vice-president de la
Fundació Carreras als EUA, i la Sra. Karen
Carbonneau, coordinadora de l’entitat, van

rebre la delegació barcelonina que va fer una completa visita als projectes finançats
per la Fundació a l’hospital Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle.
L’alcalde Clos i els seus acompanyants, van poder observar personalment els resultats
dels avenços assolits per part de científics nordamericans que han desenvolupat
projectes finançats per la Fundació en l’àmbit de la lluita contra la leucèmia.

El Dr Benecke,
guanyador de la beca
Josep Carreras - EHA
2003
En el vuitè congrés anual de l’Associació
Europea d’Hematologia (EHA), celebrat
a Lyon del 12 al 15 de juny de 2003, el
president del comitè de selecció de la
beca Josep Carreras-EHA, professor
Touw, va anunciar la concessió de la beca
2003 al Dr. A. Benecke.

El doctor Benecke, gràcies als fons de
Les tres Fundacions Josep Carreras
establertes a Europa (Estat espanyol;
Suïssa, i Alemanya), desenvoluparà el
seu projecte “Epigenomics de la
mielopoesi i leucèmia promielocítica
aguda”.

La beca Josep Carreras-EHA s’atorga
anualment des de 1999 a joves
hematòlegs europeus membres de
l’Associació. Finança projectes de recerca
a Europa en l’àmbit de la lluita contra
la leucèmia. Els candidats no poden
superar l’edat de 38 anys i han de ser
metges llicenciats especialitzats en
hematologia.

Continua la Marató de Donació de Sang a Catalunya
La Fundació Josep Carreras es va adherir
a la iniciativa de la Marató de Donació
de Sang de Barcelona que va tenir lloc
el mes de juny d’enguany facilitant a
totes les persones que van respondre a
la crida informació sobre la donació de
medul·la òssia. Des d’aleshores, aquesta
iniciativa s’ha traslladat a d’altres ciutats
de Catalunya, entre les quals:
Castelldefels; Manlleu; Palafrugell;

Sitges; Vic; Vilanova i la Geltrú; Sant
Adrià del Besos; Martorell; Valls, i
Granollers.
La Fundació s’ha adherit a la iniciativa
dels tres bancs de sang de Barcelona
(Centre de Transfusió i Banc de Teixits
de la Vall d'Hebron; Hospital 2 de maig
- St. Pau, i Hospital Clínic de Barcelona)
per tal de sensibilitzar la població envers
la necessitat de registrar-se com a

donant de medul·la òssia per poder
oferir més oportunitats de curació als
pacients de leucèmia i malalties similars.
Segons es desprèn d’un estudi
encarregat per la Fundació l’any passat,
els donants de sang són el col·lectiu
més solidari envers la donació de
medul·la: un 80% dels donants de
medul·la són també donants de sang.

El Prof. Touw atorga la beca al Dr. Benecke
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Greens Honda, una empresa solidària
L’empresa Greens Honda, 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, la Fundació
va tenir l’oportunitat d’informar els interessats sobre les possibilitats de col·laborar
amb la lluita contra la leucèmia.

Marcel Pascual, propietari de Greens Honda i patró de la Fundació, va ser l’impulsor
d’aquesta iniciativa.

Espai de la Fundació al Saló Nàutic 2003

Saló Bebés & Mamás
El Dr. Luís Madero, Cap del Servei
d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Niño
Jesús de Madrid i Professor Titular de
Pediatria de la Universitat Autònoma
de Madrid, va oferir el passat diumenge
16 de novembre una conferència sobre
la donació de sang de cordó umbilical
al Parc Firal Juan Carlos I de Madrid en
el marc del Saló Bebés & Mamás.

La conferència, amb el títol “La sang de
cordó umbilical: font de vida per als
nens i nenes amb leucèmia” va tenir un
ampli seguiment i va suscitar moltes
consultes al torn de paraules. El Saló va
ser visitat per un total de 26.832 persones.
 

Dr. Luís Madero

Representants de la Fundació van assistir
al Tercer Congrés Anual de Fundraising
per tal d’intercanviar experiències i
coneixements en l’àmbit de la captació
de fons i del màrqueting social amb
d’altres entitats no lucratives de l’Estat.

El Congrés va tenir lloc a Madrid els
dies 15 i 16 de setembre organitzat per
l’Associació de Professionals de
Fundraising (APF) i l’Associació
d’Organitzacions no Lucratives i no
Governamentals (AOMD-FECEMD).

Tercer Congrés Anual de Fundraising

Trobada benèfica a
l’Empordà
El passat diumenge 7 de setembre,
Alfons Gómez, ex-pacient, va organitzar
a l’Empordà una marxa a peu i en
bicicleta pel Pla de Santa Pau seguida
d’un dinar benèfic de Germanor amb
música en viu a Figueres en suport a la
nostra Fundació.

Moltes persones es van adherir a aquesta
iniciativa, a la qual van assistir per part
de la Fundació, el Dr. Enric Carreras i
Tina Grau. Caixa de Girona i Gros Mercat
van col·laborar amb aquest acte.

Aquesta iniciativa és una més de les
moltes que es poden dur a terme
combinant la sensibilització i l’oci actiu
i solidari. En molts països d’Europa,
aquests actes festius constitueixen una
molt important font de difusió de la
tasca de les ONGs i de captació de fons
per a tot tipus de causes. Us animen a
imitar la proposta. 
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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

Si encara no ho és, faci’s

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

Els donatius a la Fundació Carreras són desgravables a l’I.R.P.F. (25%) o a l’Impost de Societats (35%).      Núm. Compte:  0049 1806 91 2110632249
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Dr. Emili Montserrat
Quina és la situació actual de les malalties hematològiques?
Crec que la situació és molt bona. Això és degut, d’ una part, a la creixent aplicació al diagnòstic de les tècniques
 que permeten estudiar els gens que intervenen en aquestes malalties (tècniques de biologia molecular i
genòmica), el que permet un diagnòstic molt més precís d’aquestes malalties. D’altra banda, el tractament
es fa cada dia de forma més individualitzada, adaptant-lo al risc de cada malalt.  Per últim, disposem de
fàrmacs cada cop més específics encaminats a corregir les lesions moleculars que donen lloc a la malaltia, tal
i com ja és el cas en certes formes de leucèmia. Com a resultat de tot això, els índexs de curació i d’esperança
de vida dels pacients amb malalties de la sang estan augmentant considerablement.

La Fundació Josep Carreras, des de fa més d’un decenni, dóna un important suport a la recerca científica. A
què han contribuït aquestes beques?
El Programa de beques i ajuts de la Fundació és molt important. La recerca és fonamental en tots els àmbits
de la ciència. Promoure la recerca és responsabilitat de tots, de l’Estat i de la societat. En aquest sentit, la
Fundació és un exemple de compromís envers la recerca biomèdica. Hi ha molts investigadors que poden
iniciar-se en recerca o consolidar-ne la seva gràcies als ajuts de la Fundació. Per als investigadors, a més a més,
comptar amb ajuts que porten el nom Josep Carreras té, degut a la gran implicació del Sr. Carreras i la seva
Fundació en la lluita contra la leucèmia, un gran valor afegit.

Quin creu que és el futur de les malalties hematològiques?
Sóc optimista. Quan miro enrera i recordo la manera com tractàvem les malalties hematològiques fa 15 o 20
anys, i quins eren aleshores els resultats, i veig els avenços que hem fet, no puc deixar de ser optimista. Segur
que seguirem fent progressos. Com deia abans, però, són menester més esforços, més recursos, més diners,
més investigadors. Cal, en una paraula, més compromís, que la societat es convenci de que la recerca és
important per al país.

Vostè és president de l’Associació Europea d’Hematologia (EHA), entitat amb qui la Fundació té una estreta
relació. Quins són els àmbits d’actuació d’aquesta entitat i quina relació manté amb la Fundació?
La “European Haematology Association” (EHA) es va crear l’any 1991 a fi d’aglutinar els professionals europeus
de la biomedicina  que tenen l’Hematologia com a activitat principal. En el moment actual, l’EHA compte amb
més de 4.000 associats i el nombre no deixa de créixer. La EHA té diferents activitats: reunions anuals, un
programa d’educació, una revista pròpia, comitès que col·laboren amb les diferents societats d’Hematologia
dels països de UE, etc. L’any 1999 la reunió de l’EHA va tenir lloc a Barcelona. Amb aquest motiu el comitè
directiu de l’EHA, del que jo ja en formava part, es va posar en contacte amb el Sr. Josep Carreras per intentar
d’establir un lligam entre l’EHA i la Fundació. El Sr. Josep Carreras es va mostrar entusiasmat amb la idea des
d’un bon començament. I així es va crear el lligam EHA/Fundació Josep Carreras.

En aquest moment, existeix un ajut a la investigació molt important (José Carreras/EHA Young Investigators
Award), finançat per les tres fundacions Carreras europees (Espanya, Alemanya, Suïssa) i que s’atorga cada
any. Per altra banda, l’EHA dona cada any , en la seva reunió anual, un premi a reconeguts investigadors en
l’àmbit de la Hematologia; aquest premi porta per nom Josep Carreras com a reconeixement al compromís
personal del Sr. Carreras en la lluita contra la leucèmia. El primer en rebre aquest premi va ser precisament
el Prof. Ciril Rozman, actual president del Comitè Científic de la Fundació. D’ençà d’aleshores, han rebut el
premi altres investigadors de la qualitat dels Drs. Collen; Luzzato; Greaves, i Verfaille.

Deixi’m que li expliqui una anècdota prou reveladora sobre la importància de la tasca de la Fundació Carreras.
La darrera guanyadora del premi Josep Carreras va ser la Dra. Verfaille, reconeguda internacionalment per
la seva recerca sobre la plasticitat de les cèl·lules mare,  una de les línies de recerca més innovadores en
biomedicina. En el moment de rebre el premi, la Dra. Verfaille va explicar que va ser precisament gràcies a
un ajut de la Fundació que va poder iniciar aquesta recerca.

Per últim, estic convençut, i aquesta és una de les meves prioritats com a President de l’EHA, que en el futur
la col·laboració entre l’EHA i la Fundació no només continuarà sinó que s’incrementarà.

Les dades recollides al nostre fitxer, a les quals podrà accedir en tot moment, s’utilitzaran exclusivament per informar-lo de la nostra tasca assistencial i científica.

Nom i cognoms  NIF

Domicili Núm Pis Porta  

Codi postal  Localitat 

Comarca  Telèfon e-mail

Signatura

Tipus de donació 

     Donatiu amb càrrec a la meva targeta: VISA

Número: Data caducitat  /

    Domiciliació bancària. Codi compte:   / / /

Sí, Vull rebre més informació de la Fundació

Emili Montserrat és Catedràtic de Medicina
i Director de l’Institut de Malalties
Hematològiques i Oncològiques de
l’Hospital Clínic de Barcelona, així com
President de l’European Hematology
Association. Les seves principals àrees de
recerca són els limfomes i leucèmies
limfoides cròniques. Ha publicat més de
200 articles, 20 capítols de llibres i
monografies, alguns d’aquests treballs
són referència obligada en la recerca
hematooncològica. Actualment es dedica
a l’estudi de les claus biològiques que
podrien explicar l’heterogeneïtat clínico-
evolutiva de les leucèmies i limfomes, així
com al desenvolupament i recerca de nous
fàrmacs. El Prof. Montserrat és membre
de l’International Workshop on Chronic
Lymphocytic Leukemia i de la European
Task Force for Lymphomas. És també
editor associat de nombroses revistes i
assessor de l’OMS per a temes relacionats
amb la seva especialitat. Recentment,
Emili Montserrat ha rebut el Premi
Fundació Lilly a la Recerca Biomèdica
Clínica 2003.

entrevista


