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Arcadi Calzada Salavedra
Per què va decidir dedicar la seva carrera com a metge al trasplantament
de medul·la òssia i a la recerca en l’àmbit de l’hematologia?
En els inicis de la meva formació, l’any 1965, vaig ser molt afortunat
en gaudir de l’oportunitat de treballar amb el professor Edward
D. Thomas, qui va estimular el meu interès en el trasplantament
de medul·la òssia. Després de completar la formació en el National
Cancer Institute de Maryland l’any 1968 vaig incorporar-me a l’equip
de trasplantament de Seattle. En aquell moment encara no s’havia
fet trasplantaments exitosos a cap lloc del món i era un repte molt
important.
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Vostè és un membre fundador de la Fundació Josep Carreras. Com
definiria la tasca portada a terme fins ara?
La Fundació està desenvolupant una molt important tasca de suport
per a joves investigadors i compren la importància d’impulsar
aquestes carreres. La prova d’aquesta tasca és que molts dels
investigadors becats per la Fundació són ara prestigiosos científics
en el camí de vèncer la leucèmia.
Com a membre de diverses comissions encarregades de revisar
sol·licituds de suport a projectes científics, com la comissió científica
de la Fundació, estan apareguent noves línies de recerca en l’àmbit
de la lluita contra la leucèmia?
Estem vivint uns temps molt interessants amb un creixent
coneixement del que controla les cèl·lules a nivell molecular. Serà
sens dubte un llarg procés, però aprendrem com manipular les
cèl·lules per fer que reaccionin diferent. La leucèmia és un creixement
incontrolat de les cèl·lules i actualment estem esbrinant com
“reprogramar-les” per fer que es comportin normalment. L’àrea
del trasplantament de progenitors hemopoètics segueix sent molt
engrescadora i millorarem la nostra capacitat de substituir cèl·lules
leucèmiques anormals per normals.
Vostè és molt actiu produint i distribuint informació mèdica
mitjançant Internet. Quin és el futur de la informació mèdica
disponible a la xarxa?
El futur d’Internet com a proveïdor d’informació per a pacients i
metges és il·limitat. Nosaltres vam crear una web per a pacients
l’any 1999 amb la intenció de transmetre el nostre coneixement
sobre els tractaments a pacients i les seves famílies i permetre’ls,
amb aquesta informació, participar activament en la presa de
decisions del metge al seu càrrec. Internet s’ha mostrat com a eina
ideal ja que permet una constant actualització. La nostra web
(www.411cancer.com) també inclou avui dia informació per als
metges com revistes científiques. No hi ha dubte que Internet
continuarà jugant un paper determinant en la informació mèdica.
Als Estats Units actualment més de la meitat dels pacients de càncer
i les seves famílies usen la xarxa.
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Nascut a Sant Esteve d’en Bas (municipi de la Vall d’en Bas,
Garrotxa) el dia 16 de novembre de 1946. Casat i resident
a Olot (Girona). Assessor d’art, consultor financer i empresari.
És president de Caixa de Girona des del mes de juny de
1996. És també president de Girona S.A. (empresa de serveis),
president de la Fundació de l’Hospital Josep Trueta de
Girona, vice-president del Palau de la Música Catalana,
membre del Consell d’Administració de Túnel del Cadí,
membre de la junta de l’Ateneu Barcelonès, patró de la
Fundació Internacional Josep Carreras, patró de la Fundació
Catalana per a l’Esport, patró de la Fundació Catalana per
a la Recerca i patró de la Fundació Catalunya Oberta.
Ha estat vice-president primer del Parlament de Catalunya,
president de la Diputació de Girona, alcalde d’Olot, president
de l’Associació Catalana de Municipis i vice-president del
Futbol Club Barcelona.
Professionalment, comparteix la presidència de Caixa de
Girona amb activitats empresarials dedicades al món de
l’art, l’edició i la informàtica.

Si encara no ho és, faci’s
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Vull ser amic de la Fundació

Vull rebre més informació de la Fundació

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

Tipus de donació
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Donatiu amb càrrec a la meva targeta:
Número:
Domiciliació bancària. Codi compte:

VISA
Data caducitat
/
/

/
/

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
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

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

Josep Carreras és investit Doctor Honoris
Causa per la Universitat de Coïmbra
La Fundació signa convenis
de col·laboració amb diverses
comunitats autonòmes

La Fundació participa a la
Marató de Donació de Sang

Lleida fins al moll de l’os

editorial

La Fundació Auditori Josep Carreras
organitzarà un concert anual en benefici de
la lluita contra la leucèmia

Benvolguts amics,
Em plau fer-los saber
que hem continuat
rebent el suport de
diverses Conselleries
de Sanitat. Aquest
any 2003 hem signat
convenis
de
col·laboració amb els
governs de Cantàbria
i Múrcia. Ja comptem amb el compromís de
gairebé la totalitat de les comunitats
autònomes de l’Estat per a la tasca de
promoció de la donació de medul·la òssia i
posterior tipificació dels donants voluntaris.
Des d’aquestes línies vull agrair la bona
disposició de les Conselleries de Sanitat que
s’han adherit a la nostra lluita contra la
leucèmia i, molt especialment, als donants
voluntaris de medul·la òssia sense els quals
molts pacients no tindrien cap oportunitat
de curació.
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La Fundació promou activament la donació
de medul·la òssia i, en els darrers mesos,
entre d’altres, ho ha fet col·laborant en la
Marató de Donació de Sang de Barcelona
i amb el suport de la Lliga contra el Càncer
de Lleida i d’altres entitats a les comarques
lleidatanes.
Em fa molta il·lusió presentar-los en aquest
butlletí el testimoni de dos pacients: l’Ángel
que ara té onze anys i en Jesús que ja en té
setze que han vençut la batalla contra la
malaltia i volen ajudar d’altres nens i nenes
que actualment la pateixen.
Aprofito l’avinentesa per agrair molt
sincerament el suport d’entitats i persones
com la Fundació Auditori Josep Carreras de
Vila-seca que ha impulsat la celebració d’un
recital benèfic anual; l’Alfons Gómez que
organitza des de fa anys diverses activitats
en benefici dels pacients de leucèmia; la
Montse Guiu que ens ajuda a promocionar
la donació de medul·la; l’excel·lent iniciativa
d’impulsar una estàtua en homenatge al
donant anònim a Granada, i el seu suport,
sense el qual no seria possible la nostra
tasca.
Els desitjo un feliç estiu.

Josep Carreras

Josep Carreras inaugura la Unitat Hematològica de
l’Hospital de Cheltenham

Recitals benèfics
El passat 23 de juny es va presentar públicament l’acord amb el Govern d’Aragó signat a finals de 2002

La Fundació signa convenis amb les
autonomies de l’Estat per a la coordinació
i promoció de medul·la òssia
L’any 2003 s’han signat convenis amb Cantàbria i Múrcia
Aquest primer semestre de 2003 la Fundació ha continuat signant convenis
de col·laboració amb les Conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes
que van rebre la transferència de les competències sanitàries a finals de
2001. En concret, enguany s’han signat convenis amb Cantàbria i Múrcia.
L’objectiu dels convenis és la coordinació de recerques de medul·la òssia per
als pacients de la comunitat que precisen un trasplantament de donant
compatible no emparentat.
La Conselleria de Sanitat de cada una de les comunitats que ha subscrit el
conveni –la pràctica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles– es
compromet a donar suport a la Fundació en el foment de la donació voluntària
de medul·la òssia; en l’extracció de medul·la per al seu trasplantament; en
l’estricte manteniment de l’anonimat dels donants, i a fer-se càrrec de les
tipificacions dels donants corresponents a laboratoris d’histocompatibilitat
del seu territori.
La Fundació Internacional Josep Carreras porta a terme aquesta tasca de
recerca i promoció de donants mitjançant el Registre de Donants de Medul·la
Òssia (REDMO), reconegut
pel Ministeri de Sanitat i
Consum segons acord marc del
13 de juny de 1994. L’esmentat
acord marc preveu que les
comunitats autònomes que
tenen transferida la gestió
de l’INSALUD signin un
conveni amb la Fundació
Internacional Josep Carreras,
entitat que manté, gestiona i
dóna seu al REDMO per tal
de desenvolupar l’acord
marc als respectius àmbits
territorials.
Signatura del conveni amb el Govern de Cantàbria

El President de la Fundació, Josep Carreras,
ofereix cada any nombrosos recitals i
concerts en benefici de la lluita contra la
leucèmia. Aquests esdeveniments
benèfics, juntament amb d’altres accions
del Sr. Carreras, constitueixen una de les
principals fonts d’ingressos de l’entitat.
El passat 27 de juliol Josep Carreras va
oferir un recital benèfic a l’Hotel de Rondpoint de París juntament amb Diva Opera
i organitzat per l’Associació Théodora,
dedicada a l’entreteniment dels infants
hospitalitzats mitjançant clowns.
Poc després, el 5 de juliol, va oferir un
concert a Cheltenham acompanyat del
baríton Bryn Terfel i la Royal Philharmonic
Concert Orchestra, sota la direcció musical
de David Giménez. Aprofitant la seva
estada a Cheltenham, l’Hospital General
de la ciutat el va convidar a inaugurar
la Unitat Hematològica del centre,

Josep Poblet, alcalde de Vila-seca i
president de la Fundació Auditori Josep
Carreras, i Josep Carreras, president de
la Fundació Internacional per a la Lluita
contra la Leucèmia que duu el seu nom,
van signar el passat dilluns 7 de juliol a
Barcelona un conveni de col·laboració
entre les entitats que presideixen.
El conveni manifesta la voluntat de la
Fundació Auditori Josep Carreras –creada
el desembre passat per a la gestió de
l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca– de
celebrar un concert anual extraordinari
per commemorar la inauguració de
l’Auditori que va tenir lloc el passat 22 de
novembre de 2002, en què va participar
el mateix Josep Carreras acompanyat al
piano pel Mestre Lorenzo Bavaj.

Presentació del conveni a Barcelona

Josep Carreras amb membres de la Junta de la Fundació
Auditori Josep Carreras

La recaptació de cada concert
extraordinari es destinarà a la lluita contra
la leucèmia. Les despeses del concert seran
assumides per la Fundació Auditori Josep
Carreras. Totes dues entitats vetllaran
conjuntament perquè l’esdeveniment
presenti una oferta artística de molt alt
nivell.
El primer concert extraordinari benèfic
a l’Auditori Josep Carreras tindrà lloc el
proper 28 de novembre de 2003 a les
21.30h. a càrrec de la soprano Isabel Rey,
i el baríton Joan Pons, acompanyats al
piano pel Mestre Alejandro Zabala.

Josep Carreras és investit Doctor Honoris Causa per la Universitat
de Coïmbra
El comitè científic de la Facultat de Medicina de la Universitat
de Coïmbra va atribuir la distinció a Josep Carreras per motiu
de “la seva contribució a la medicina tant des de la vessant
personal com mitjançant la Fundació de lluita contra la
leucèmia establerta a Barcelona; i també per la seva llarga
relació amb el nostre país i la seva contribució a millorar les
relacions
culturals
entre
Espanya
i
Portugal”.

finançada en part gràcies als fons
recollits
endijous
aquest3concert
i a l’Associació
El passat
de juliol,
la Universitat de Coïmbra va
LINC.
distingeix a Josep Carreras com a Doctor Honoris Causa de
la Facultat de Medicina. És la primera vegada en la història
d’aquesta Universitat que la Facultat de Medicina atorga
aquest títol a una persona de perfil professional aliè a la
medicina.

La cerimònia va tenir lloc a la
“Sala dos Capelos” de la
Universitat sota la Presidència
del Magnífic Rector, Sr. Prof.
Doutor
Fernando
Seabra
Santos. Josep Carreras està
apadrinat pel professor de la
Facultat de Medicina, Carlos F.
De Oliveira. Assistiran a l’acte
autoritats de les Universitats de
Coïmbra, Lisboa i Porto;
estudiants, i personalitats del
món de la cultura i política
portuguesa.
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La Fundació Carreras amb la Marató de Donació de Sang
sang i es van informar de la donació de medul·la òssia.
La Fundació va decidir participar en aquesta 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) pel fet que el 80% dels donants de medul·la són
donants de sang. Aquesta dada es desprèn d’un estudi encarregat
l’any passat i demostra que els donants de sang són el col·lectiu
més solidari envers la donació de medul·la.

Estand de la Fundació a la Marató de Barcelona

La Fundació Josep Carreras es va adherir a la iniciativa de la
Marató de Donació de Sang de Barcelona facilitant a totes les
persones que van respondre a la crida informació sobre la donació
de medul·la òssia. Josep Carreras va gravar personalment una
falca radiofònica convidant la societat catalana a donar sang i a
informar-se sobre la possibilitat de registrar-se com a donants de
medul·la òssia. Diverses emissores de ràdio de Barcelona van
acceptar col·laborar de manera altruista en la campanya.
La Marató de Donació de Sang de Barcelona es va celebrar els
dies 19, 20 i 21 de juny al Palau Robert de 10 del matí a 10 del
vespre ininterrompudament. Més d’un miler persones van donar
4

A aquesta marató a Barcelona li segueixen visites a diverses
poblacions de Catalunya durant tot l’any en què la Fundació
informarà sobre la donació de medul·la.
Tota persona entre 18 i 55 anys
que sigui apta per a la donació
de sang - els criteris d’exclusió són
gairebé idèntics - pot registrarse com a donant de medul·la.
Tres de cada quatre pacients de
leucèmia que precisen un
trasplantament no disposa de
donant familiar compatible i
localitzar un donant voluntari de
medul·la òssia és sovint l’única Estand de la Fundació a la Marató
oportunitat de curació.
de Manlleu

Lleida fins al moll de l’os
Lleida celebra la VIII Setmana Europea contra la Leucèmia
La Fundació va rebre el suport de
la Federació Catalana d’Entitats
contra el Càncer; la Lliga contra el
Càncer de les Comarques de Lleida,
i l’Associació de Nens amb Càncer
per impulsar a Lleida una campanya
de promoció de donació de
medul·la òssia en el marc de la VIII
Setmana Europea contra la
Leucèmia que se celebra del 21 al
28 de juny.

Xerrada pública sobre la leucèmia

A Lleida, durant la Setmana Europea, es van organitzar diverses activitats per
promocionar la donació de medul·la òssia: informacions als mitjans de comunicació
sobre la leucèmia; informació mitjançant centres d’assistència sanitària sobre la
donació de medul·la òssia, i una roda de premsa i xerrada pública sobre la leucèmia
el dimecres 25 de juny a les 19.00 hores al Restaurant “Malena”.
La campanya de promoció de la donació de
medul·la òssia es va dur a terme a centres
assistencials de les poblacions de: Ponts; Artesa
de Segre; Sort; Tremp; Cervera; La Pobla de
Segur; Termens; Esterri d'Àneu; Martinet;
Bellpuig; Tàrrega; Guissona; Juneda; Arbeca;
Mollerussa; Vilaller; Almenar; Alpicat; Organyà,
i a la ciutat de Lleida: a la Biblioteca Pública;
al Centre Cívic de Balàfia, i al Local social de
Taula informativa sobre la donació de medul·la Pardinyes.

“Camins sense fronteres, somriures
de nens i nenes”
El passat mes d’abril l’Hôpital des
Enfants de Tolosa de Llenguadoc, i
l’Aula Hospitalària de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida van
impulsar el projecte “camins sense
fronteres, somriures de nens i nenes”
per sensibilitzar la població envers
les malalties oncològiques dels
infants.
En el marc d’aquest projecte, el Dr.
Enric Carreras, va oferir el 10 d’abril
una conferència pública sobre la
donació de medul·la òssia a la sala
d’actes de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova amb el títol de
“Solidaris fins a la medul·la, una
donació que salva vides”. D’altres
activitats van ser la inauguració
d’una exposició de dibuixos de
diverses escoles de Lleida; l’estada
d’un grup de nens i nenes oncològics
de Tolosa a Port-Aventura; un sopar
de germanor, etc.

Inauguració de l’exposició de dibuixos

Trasplantament de progenitors hemopoètics de sang
de cordó umbilical: estat actual i perspectives de futur
Des de que l’any 1988, Eliane
Gluckman de Paris va realitzar
el primer trasplantament de
sang de cordó umbilical
(TSCU) a un nen afectat
d’anèmia de Fanconi, s’han
fet al món ja més de 2.000
trasplantaments d’aquest
tipus, la majoria a partir de
donant no emparentat. A
La Fundació dóna suport econòmic a l’Estat espanyol, el primer en
diversos bancs de sang de cordó europeus realitzar-lo va ser el Dr. Ortega
i el seu equip de l’Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona l’any 1994. La pràctica d’un TSCU requereix
una sèrie d’aspectes organitzatius, entre els quals destaquen els
següents quatre:
1r. Es necessita disposar d’equips obstètrics degudament
formats que siguin capaços de recollir durant el naixement els
progenitors hemopoètics (PH) de sang de cordó umbilical (SCU).
2n. Es requereixen bancs d’SCU, per a la seva crioconservació.
Actualment, es disposa a tot el món més de 100.000 unitats
d’SCU. L’Estat espanyol és, pel que respecta al seu número,
el segon país del món, superat només pels EUA.
3r. En el cas d’una possible petició de PH per a un pacient
concret que no disposi de donant familiar, és necessari establir
el procés de recerca d’una unitat idònia, la qual cosa se sol dur
a terme mitjançant els registres de donants no emparentats.
4t. El darrer graó d’aquest procés organitzatiu el
constitueixen els equips de trasplantament. Entre ells, el TSCU
l’acostumen a practicar de manera gairebé exclusiva els grups
pediàtrics, ja que durant bastant temps es va mantenir que,
per motiu del reduït número de cèl·lules, aquest
trasplantament s’havia de limitar únicament a nens i nenes
o pacients de menys de 40 kg. de pes. Durant els anys recents,
no obstant, cada vegada és major el número de TSCU que es
practica en adults.
Els resultats del TSCU es veuen influïts per diversos factors.
Igual com succeeix amb els trasplantaments hemopoètics en
general, l’edat determina en gran mesura l’èxit, sent els
resultats millor en nens i pacients joves. Un factor molt
important és el número de cèl·lules administrades, sent ideal
que aquest superi la quantitat de 4 x 107/kg. Els resultats
també es relacionen amb el grau d’histocompatibilitat.
De les anàlisis comparatives del trasplantament al·logènic de
donant no emparentat es dedueix que el gran avantatge del
TSCU en relació amb el de medul·la és que s’associa amb menor
freqüència a la malaltia de l’empelt contra hoste (MECH), tot
i que les recaigudes leucèmiques no augmenten. Com a
contrapartida desfavorable trobem que la recuperació
hemopoètica és més lenta i la mortalitat per motiu de
complicacions durant els primers 100 dies és més elevada. A

partir d’aquests estudis
comparatius s’arriba a dues
conclusions que, d’alguna
manera, constitueixen la
doctrina actual en aquest
tema, segons la qual, el TSCU
no emparentat és una
alternativa acceptable: 1r. En
pacients pediàtrics, i 2n. Quan
no es disposi de donant de Tanc de nitrògen líquid per a la
criopreservació de la sang de cordó
medul·la HLA-idèntic.
PERSPECTIVES DE FUTUR.- Les investigacions en curs permeten
albirar que, en determinades circumstàncies, sobre tot en
nens i nenes amb leucèmia, els resultats del TSCU poden ser
millors que els obtinguts amb el trasplantament de medul·la
òssia. D’altra banda, existeix un creixent interès a ampliar el
TSCU a pacients adults i de pes superior als 40 kg., amb
algunes experiències esperançadores. Els intents per millorar
els resultats en adults es dirigeixen, sobretot, a augmentar
el nombre de cèl·lules administrades. La política de bancs
d’SCU ha d’anar dirigida a millorar la qualitat de les unitats
conservades de la mateixa manera que a augmentar el número
d’SCU disponibles. Així el TSCU podria esdevenir habitual fins
i tot en pacients adults.

Prof. Rozman

Perfil

Ciril Rozman va néixer l’any 1929 a
Ljubljana (Eslovènia). Està casat i és pare
de 7 fills. L’any 1945 va arribar a Barcelona,
on tres anys més tard iniciava els estudis
de Medicina. Es va formar sota la direcció
de dos grans mestres de la medicina a
Catalunya: els professors A. Pere i Pons,
i Farreras Valentí. Actualment, és Professor
Emèrit de la Universitat de Barcelona.
En l’àmbit de la Medicina Interna és una
de les personalitats més reconegudes. És director del text de
medicina “Farreras-Rozman: Medicina Interna” i editor de
la revista Medicina Clínica de 1972 a 1999, de la qual és
actualment Editor Emèrit.
En Hematologia, els seus principals àmbits de recerca són la
leucèmia limfàtica crònica (LLC) i el trasplantament de
medul·la òssia (TMO). La seva activitat científica es reflecteix
a més de 820 articles i contribucions a 96 llibres.
La seva relació amb el trasplantament de medul·la es va
iniciar l’any 1976. Després d’una estada al Fred Hutchinson
Cancer Research Center (Seattle, EUA) i una estreta amistat
amb el Prof. E. Donnall Thomas (Premi Nobel 1990), va
realitzar amb els seus col·laboradors el primer TMO al·logènic
d’Espanya. Des d’aleshores, ha realitzat més d’un miler de
trasplantaments, havent estat pioner en la introducció de
noves modalitats com el trasplantament autogènic de donants
no emparentats, i al·logènic amb progenitors de sang
perifèrica.
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La Unitat Hematooncològica Josep Carreras
va celebrar els seus 100 trasplantaments

Ángel Ludeña, el testimoni d’un nen amb T r o b a d a
amb
leucèmia
coordinadors de
trasplantament
L’Ángel és un nen de Múrcia que l’any 1999 va rebre un diagnòstic de Leucèmia.
Després de 4 anys d’intensos tractaments i moments difícils, ha estat prou valent
de transmetre la seva experiència. Ens ha enviat aquest escrit:
Em dic Ángel i ara tinc onze anys. Quan només en tenia 7 em
van diagnosticar una leucèmia, he estat durant dos anys amb
tractaments i han estat molt durs, per això em vaig decidir a
escriure un llibre explicant la meva experiència, per si pogués
ajudar a d’altres persones que estiguin passant pel mateix que
vaig viure jo.

La Fundació i l’Organització Nacional de
Trasplantaments (ONT) van celebrar
el 17 de juny a Barcelona una trobada
amb els Coordinadors Autonòmics
de Trasplantaments de l’Estat per analitzar
aspectes relacionats amb la donació i
trasplantaments de medul·la òssia i sang
de cordó umbilical.

El llibre l’he titulat “Com vèncer la leucèmia”. En el primer capítol,
“La meva entrada a l’Hospital” explico el que em va passar durant
el primer mes d’estar ingressat, la por que sentia, el dolor dels tractaments... aquell
mes el recordo com el pitjor de la meva vida. El segon capítol es diu “Per fi a casa”.
A “El meu primer estiu sense pel” recordo una època no gaire feliç en què em
molestava que em miressin; no em trobava bé per jugar i no podia banyar-me ni
prendre el sol per la quimioteràpia.
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A “la tornada a l’escola” explico
com va ser la retrobada amb els
amics, em va fer molta il·lusió. El
cinquè capítol és “Una altra vegada
estiu” al que segueix “Un nou curs”
en què començo a fer una vida
normal. Al setè capítol “La meva
visita a d’altres nens amb la meva
leucèmia” explico com vaig a veure
nens malalts a l’Hospital. Em costa
molt tornar-hi, però ho faig perquè
penso que m’hagués ajudat si algú L’Ángel amb Sopa, la seva amiga pallassa
ho hagués fet amb mi. “La meva
comunió
i el final del tractament” és el vuitè capítol i on explico els dies més feliços de la
meva vida. Al darrer capítol, “La meva nova vida” relato la vida de qualsevol
nen normal, que és així com vull que em tractin, i les meves il·lusions.
És curiós com els testimonis que he llegit d’altres persones, com els llibres de Lance
Armstrong o Marián Suárez, coincideixen en el fet que després de superar un
càncer sempre tenim una nova vida en què veiem i valorem les coses de manera
diferent.
He explicat el meu testimoni perquè penso que puc ajudar
d’altres persones, ja que a mi també em van ajudar les
experiències dels demés. Fa poc he parlat amb la Sandra
Ibarra que també ha tingut leucèmia i l’he vist a diversos
programes de televisió. Ella també ajuda a moltes
persones. Quan passem per moments tan durs, veure
persones que ho han superat t’ajuda a pensar que tu
també ho pots aconseguir. El que més content em posa
és que la gent que ha llegit el llibre em truca per dirme que li he donat molts ànims

L’Ángel ens ensenya el seu
llibre i el de Lance Armstrong

També haig de dir que, després de tants anys, els metges;
infermeres; pallassos; mestres, i psicòlegs de l’Hospital ja
són més amics que una altra cosa i els estic molt agraït.
Ángel Ludeña Martínez

Des de l’u de juliol el centre pot realitzar trasplantaments de donants no emparentats
La Unitat Hematooncològica Josep
Carreras, de l’Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, gestionada per l’Institut Català
d’Oncologia, va celebrar el passat 18 de
juny els 100 trasplantaments.

Monument al donant
a Granada
Ana Isabel Herrero, mare d’una jove
donant d’òrgans múltiple, ha decidit
impulsar la creació d’un monument de
grans dimensions i bellesa en homenatge
al donant anònim a Granada.

En la trobada van intervenir, les Dres.
Blanca Miranda i Mayte Naya de l’ONT; el
Dr. Enric Carreras i d’altres representants
del REDMO; el Sr. Antoni Garcia, gerent
de la Fundació Carreras, i els Coordinadors
Autonòmics de Trasplantaments.

L’esculptor Miguel Moreno ha dissenyat
un monument que expressa força,
valentia i sensibilitat, atributs sens dubte
de tots els donants, tant de sang, òrgans,
medul·la òssia, sang de cordó umbilical
o teixits.

Dinar solidari a
l’Empordà

La iniciativa ha rebut suport per a aquesta
iniciativa de diverses entitats com
l’Ajuntament i Diputació Provincial de
Granada; l’Associació local de donants de
sang; la Coordinació Autonòmica de
Donació i Trasplantaments, i moltes altres
entitats.

Alfons Gómez va superar fa uns anys
una malaltia hematològica. Des
d’aleshores, ha volgut donar suport a la
nostra entitat mitjançant l’organització
de diversos actes benèfics a l’Empordà
on celebra des de fa 3 anys un campionat
anual de botifarra.
El diumenge 6 d’abril Alfons Gómez va
organitzar un dinar solidari al centre
cívic d’El Far d’Empordà amb un gran
èxit d’assistència. El Dr. Enric Carreras,
director del REDMO, va assistir a l’acte
en representació de la Fundació.

Des que es va inaugurar, el desembre de
1999, ha dut a terme 108 trasplantaments
de progenitors hematopoètics. D’aquests
108 trasplantaments, 93 han estat
autòlegs (de cèl·lules del propi pacient)
i 15 al·logènics de cèl·lules de germà
compatible.

Inauguració de la Unitat, desembre de 1999

Des de l’u de juliol de 2003, la Unitat està acreditada per realitzar trasplantaments
al·logènics no emparentats. Per aquest motiu, el centre estarà connectat en xarxa
mitjançant el REDMO amb donants de tot el món.
Fins arribar a rebre aquesta acreditació, la unitat ha hagut de passar per diferents
fases. El 20 d’octubre de 1999, l’hospital Germans Trias va rebre del REDMO
l’acreditació per realitzar trasplantaments autòlegs de progenitors hemopoètics
i, poc després, el 14 de desembre de 1999, es va inaugurar la Unitat, co-finançada
per la Fundació Internacional Josep Carreras. El primer trasplantament es va
realitzar el 25 de febrer de 2000. El 29 de juny de 2001, el centre va rebre l’acreditació
per realitzar trasplantaments al·logènics a partir de germans histocompatibles.
La majoria dels malalts que han estat sotmesos a un trasplantament de cèl·lules
mare de la sang patien limfomes, leucèmies o altres malalties de la sang. En alguns
casos, el trasplantament autòleg ha servit per tractar alguns tumors sòlids. La
supervivència dels pacients després de la intervenció se situa al voltant del 70%.
Els progenitors hematopoètics s’obtenen bàsicament de la donació de medul·la òssia
i de cordó umbilical, que es pot realitzar en ambdós casos a l’hospital Germans Trias.

En forma contra la leucèmia
El passat mes de març es va celebrar a Alcoy el
campionat del País Valencià de Kick-Boxing i SemiContact. En representació d’Elda i Petrer va participar
pel gimnàs En Forma Jesús Cosa, qui es va proclamar
subcampió en la modalitat de semi-contact.
Jesús Cosa Aznar fa només tres anys lluitava per la
seva vida, contra una aplàsia medul·lar greu i amb
una esperança de vida inferior a un any. Va estar
ingressat 6 mesos a la unitat de trasplantament infantil
de l’Hospital Universitari la Fe de València i va arribar
a pesar 26 kg. Avui, Jesús amb només 16 anys és un
dels grans esportistes del País Valencià.
El pare de Jesús, José Cosa, va crear el Grup Solidari
Amics de la Fundació per tal de donar suport a la
Jesús Cosa, un exemple de fortalesa lluita contra la leucèmia.

Conferència a la Seu
d’Urgell
Montse Guiu, familiar d’un afectat de
leucèmia, ha organitzat per tercer any
consecutiu una conferència sobre la
donació de medul·la òssia a la Seu d’Urgell.
L’acte va tenir lloc a l’IES Joan Brudieu
el 27 de març. El Dr. Gonzalo Caballero,
hematòleg de l’Hospital de la Seu
d’Urgell, va pronunciar la xerrada
acompanyat de testimonis de pacients.
Més de 75 estudiants de segon de
batxillerat van assistir a la conferència.
Degut a la gran sensibilitat despertada,
el REDMO coordina des de fa temps una
recollida diària de mostres de sang de
donants voluntaris de medul·la òssia.
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