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Quan 
acabis de 

llegir-me, no em 
llencis…deixa’m
en algun loc en el

que pugui sensibilitzar a 
més persones sobre 

la lluita contra la 
leucèmia!

5.000cors
“Repte aconseguit!

contra la leucèmia”

Reportatge…

Un dia amb el
Dr. Navarro, molt més
que un hematòleg.

Coneguem a…

La María, pacient de 
leucèmia.

En record de…

Alèxia… una petita
gran lluitadora.



Rebent aquest butlletí via email, en lloc de en paper, pots 
ajudar-nos a minimitzar despeses i a preservar el medi 
ambient. 

Si estàs d’acord, pots enviar-nos un correu electrònic avi-
sant-nos a info@fcarreras.es o truca’ns al telèfon gratuït 
900 32 33 34

Moltes gràcies!
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Editorial  ||

Benvolgut/uda amic/ga,

L’acceptació no és un acte de covardia, 
sinó de valor: valor per lluitar, afrontar i 
acceptar el que la vida, de vegades sense 
compassió, ens imposa. En aquesta revista 
hem volgut compartir amb vostè les històries 
de molts pacients que accepten la seva situació 
dia a dia i que estan disposats a continuar en-
davant per a superar la malaltia.

Desgraciadament, no tots ho aconsegueixen. 
Amb tot el respecte i admiració per la seva fa-
mília, hem volgut que coneguis la història de 
l’Alexia, una nena que no va poder superar la 
malaltia malgrat que va lluitar amb totes les 
seves forces. El seu pare, soci de la Fundació, 
és també un exemple d’acceptació. Amb molta 
humanitat ha sabut transmetre amb les seves 
paraules les ganes de viure i una lliçó de supe-
ració d’una gran lluitadora.

Amb la campanya “Cors contra la leucèmia” 
moltes persones d’arreu del món també han 
volgut contagiar-nos de vitalitat i transmetre al 
món una atenció especial per la lluita contra la 
leucèmia. Més de 5.000 persones ens han 
enviat els seus cors. Simbòlicament, un per 
a cada persona que emmalalteix de leucèmia 
cada any en el nostre país. D’aquesta forma, 
hem aconseguit difondre una mica més el nos-
tre missatge de solidaritat. Moltes gràcies a 
tots ells.

Espero que aquestes pàgines siguin del seu in-
terès i, una vegada més, li agraeixo que sigui 
sensible a la lluita contra la leucèmia.

Afectuosament,

Josep Carreras

Editorial
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A principis del 2010 proposàvem un gran 
repte: aconseguir 5.000 cors contra la leu-
cèmia per obtenir, simbòlicament, un per 
a cada persona a la qual diagnostiquen 
aquesta malaltia cada any a l’Estat espa-
nyol. Més de 26.000 persones s’han bolcat 
amb aquesta iniciativa fent-se fans a tra-
vés de Facebook. Hem vist de tot: cors de 
nens, d’animals, de dibuixos animats, de 
pacients, de papiroflèxia, etc., però hem 
aconseguit una cosa més important: 
que cada vegada siguem més les per-
sones sensibilitzades en la lluita con-
tra aquesta malaltia.

Com a mostra d’agraïment, hem sortejat 
250 samarretes ÚNIQUES que comme-
moren l’èxit d’aquesta campanya. I, a par-
tir d’ara, 250 persones d’arreu del món 
llueixen orgulloses la lluita contra la leu-
cèmia.

És impossible decidir-nos per només un cor 
que resumeixi aquesta campanya. N’hem 
seleccionat uns quants però els pots veure 
tots a www.facebook.com buscant “Co-
razones contra la leucemia”.

Moltes gràcies a tots per fer que els paci-
ents de leucèmia i altres malalties hema-
tològiques malignes tinguin, cada nou dia, 
una mica més d’esperança.

Repte
aconseguit!
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“El cor de la Maryam”

“El cor de la Laura”

“Ana, una de les guanyadores de la samarreta”

“Els cors dels nens de l’escola General Navarro de Badajoz” “El cor de la Isabel, expacient de leucèmia, i els seus fills”
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“El cor de la Maryam”

“El cor de la Laura”

“Ana, una de les guanyadores de la samarreta” “La Clàudia va enviar un cor per a la seva germana petita Gabriela, malalta de leucèmia”

“La Raquel i el seu futur bebè, guanyadors de la samarreta” “El cor de la Sandra”

“El cor de la Yoli, germana del Raúl, de 5 anys, pacient de leucèmia”

“El cor de la Teresa, expacient de leucèmia, i el seu fill l’Alejandro”

“La Cristina, una de las guanyadores de la samarreta”   

“Els cors de la Xus”“El cor de la Isabel, expacient de leucèmia, i els seus fills”
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Dr. Navarro 
Un dia amb el Dr. Navarro, molt més que 
un hematòleg.

No són ni les 8h del matí i ell ja és al seu des-

patx, al peu del canó. La seva consulta no co-

mença fins a les 9 en punt però abans ha de 

fer alguns aspirats medul·lars de diferents pa-

cients.

Podríem dir que el Dr. Tomás Navarro és un 

membre més del Servei d’Hematologia de 

l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 

(Barcelona) però estaríem mentint. El Dr. 

Navarro no “només” és hematòleg, tam-

bé és investigador, una persona molt 

estimada a l’hospital i un metge molt 

apreciat pels seus pacients. És tímid, però 

li hem demanat si podem “seguir-lo” durant 

un dia i, malgrat que no l’apassiona que el fo-

tografiem, hi ha accedit. Prepara’t per conèixer 

un dia en la vida d’un hematòleg.

Poc abans de les 9 apareix per la consulta n. 8 

de la sisena planta de l’Hospital Germans Trias 

i Pujol una noia jove, no arriba als 30 anys. És 

la seva primera visita després del diagnòstic: 

*Limfoma no-Hodgkin. “Encara està molt im·

pressionada. Millor que ens deixeu sols”, ens 

diu el Dr. Navarro. Després de la consulta, la 

noia marxa i el Dr. ens explica com n’és de di-

fícil donar un diagnòstic de càncer, sobretot a 

la gent jove.

L’Elías és el seu següent pacient. “Ara al·

lucinareu amb els avenços de la ciència en 

els últims anys”, ens assegura el doctor. “Si a 

aquest home li haguessin diagnosticat fa 10 

anys s’hauria d’haver sotmès a un trasplan·

tament no emparentat i les possibilitats d’èxit 

haguessin estat molt baixes”. L’Elías té 56 anys 

i “només” pren una pastilla al dia per contro-

lar la leucèmia mieloide crònica que pateix. 

És el famós Imatinib. L’Elías ve a la consulta 

amb la seva dona, la Montse. Ha de fer-se una 

revisió cada 6 mesos per controlar la malaltia 

mínima residual en el seu cos. El Dr. Navarro 

està encantat de donar-los la bona notícia: “Tot 

sota control, segueixes fantàstic”. L’Elías i la 

Montse marxen a casa i el Dr. Navarro ens ex-

plica, emocionat, que amb el medicament amb 

el qual es tractava aquests pacients abans (l’In-

El Dr. Navarro no 

“Només” és un hematòleg, 

també és investigador



il·lusió el projecte de l’Institut Josep Carreras 

contra la leucèmia. Segur que aconseguim 

grans coses”.

Són les 9.30h del matí i l’Àngela és la seva se-

güent pacient. És una senyora d’uns 60 anys 

i és monja. Després de diagnosticar-li una in-

suficiència renal, en operar-la, es van adonar 

que les seves vies urinàries estaven obstruïdes 

per un limfoma. Aquesta tarda començarà la 

seva 2a tanda de quimioteràpia. El temps pas-

sa a poc a poc: ha d’estar 7 hores endollada a 

la màquina ja que un dels medicaments que 

li han de subministrar s’ha d’injectar a poc a 

poc. “És igual. Vinc ben preparada”, comenta 

l’Àngela mentre ens ensenya una bossa plena 

de revistes.

El següent pacient és el Mario, de 63 anys i té 

el mateix tipus de limfoma no-Hodgkin que 

l’Àngela encara que se sent menys preparat 

per aguantar 7 hores més a l’hospital. “És un 

rotllo”, ens comenta. Pel seu disgust, el Dr. 

Navarro li anuncia que després de la quimio 

li haurà de fer un aspirat medul·lar. “Això si 

que no! La posició de “bicho bola” és horrible”, 

diu el Mario. El Dr. Navarro somriu divertit. 

“Però, et fa mal quan et punxo?”, li diu. “No, 

és només que la posició és super desagrada·

ble”, contesta el Mario. El cas del Mario és es-

pecial perquè, a més de patir un limfoma, és 

seropositiu. “Li hem d’administrar uns factors 

de creixement per a ajudar·lo a mantenir les 

seves defenses i administrar·li quimioterà·

pia en el sistema nerviós central mitjançant 

una punció lumbar perquè el seu limfoma és 

agressiu”, ens explica el Dr. Navarro. Aquesta 

és una de les seves especialitats ja que va fer 

la tesi doctoral sobre els limfomes en pacients 

infectats per l’VIH. “Fa uns anys era diferent. 

Ara un pacient amb limfoma es tracta igual, 
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“M’agrada molt el 
tracte amb els pacients”

El Dr. Navarro, durant la consulta amb l’Elías.

terferón) només es curava un 10% dels paci-

ents i ara, la resposta positiva a l’Imatinib és 

d’un 90%.

I és que l’activitat científica és una de les prio-

ritats del Dr. Navarro. Després d’haver passat 

els dos últims anys de la seva vida a Boston, in-

vestigant a la Harvard Medical School al costat 

del reconegut Dr. Robert Sackstein, té moltes 

ganes de continuar la tasca de recerca que ha 

començat. “M’agrada molt el tracte amb els 

pacients però m’encantaria tenir més temps 

per a investigar”, ens comenta. “Em fa molta 

El Dr. Navarro, durant la consulta amb el Mario.



És una persona amb una capacitat pedagògica 

tremenda. 

Després de passar consulta a altres 2 pacients, 

la Rosario, de 69 anys, també malalta de lim-

foma no-Hodgkin, i l’Òscar, de 30 anys i amb 

una anèmia per deficiència de la vitamina B12, 

el Dr. Navarro marxa a dinar amb la seva resi-

dent, una noia paraguaiana de la qual està molt 

satisfet. “És molt llesta i aprèn ràpid. M’ajuda 

amb els aspirats medul·lars i ho fa perfecte”, 

ens confessa.

A les 15 h té sessió conjunta. Menja ràpid per 

a preparar-se els casos. Cada dia tot l’equip 

d’hematòlegs de l’hospital es reuneix per a po-

sar en comú els casos més difícils i contrastar 

opinions sobre el tractament o els possibles ris-

cos. “Cada membre de l’equip té una es-

pecialitat i és molt interessant saber la 

seva opinió. Per exemple, el meu són els 

limfomes i la citologia, el Dr. Ribera és 

especialista en leucèmies agudes, etc.”, 

explica el Dr. Navarro. “Les sessions duren 

uns 45 minuts. Uns dies també comentem els 

protocols de tractament o nous assajos clínics. 

Està molt bé per a posar·se al dia i decidir 

amb el major rigor possible”.

 Més tard, continuarà revisant els resultats dels 

aspirats medul·lars (inclòs el “bicho bola” del 

Mario!) i verificarà els casos més complicats 

amb els residents.

Cap a les 18h marxarà a casa ja que no li toca 

guàrdia, suposem que cansat però satisfet. I és 

que no és un hematòleg  és molt més.
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tingui o no VIH. Com que mantenen bé el ni·

vell de defenses amb els antirretrovirals, to·

leren les quimioteràpies igual que una altra 

persona. Cal tenir una mica més de cura en 

el control de les defenses i punt”, afirma el Dr. 

Navarro. El nostre metge no permet que 

se’ns escapi res i no li sap greu detenir-

se a explicar-nos algun detall.

“Cada membre 
de l’equip té una 

especialitat i és molt 
interessant conéixer la 

seva opinió”

Comentant els casos amb la seva resident.
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Testimoni de la família de la Maria:

“La Maria tenia 5 anys, estava pàl·lida i el seu 
pediatre, sempre tan eficaç, li va demanar una 
analítica com a precaució. El dia de l’analítica 
ens van trucar dient que la portéssim a l’Hos·
pital Niño Jesús de Madrid de seguida per re·
petir l’analítica, alguna cosa havia alarmat 
el laboratori de la Seguretat Social. Aquesta 
mateixa nit, el 15 d’octubre de 2009, ens in·
gressaven a oncologia. El diagnòstic: “leucè·
mia”. Dos dies més tard ens confirmaven que 
tenia Leucèmia Mieloide Aguda (LMA) i 
van començar el tractament de quimio. Serien 
5 cicles d’un mes aproximadament i duraria 
uns sis mesos.

Per als pares, les primeres 48 hores són un in·
fern, així de clar, i cal passar·lo. Una vegada 
superat l’esglai, havíem d’agrair que vivíem 
a prop d’un hospital com el Niño Jesús, tan 
preparat per a aquest tipus de malalties. Ve·
nia gent de tot Espanya. L’equip oncològic és 
meravellós, els metges, les infermeres i auxi·
liars, els voluntaris, tots ells professionals in·
creïbles. Encara en moments tan vulnerables, 
et fan creure en l’ésser humà. Des del primer 
moment van prendre el control de tot, men·
tre tu seguies les seves indicacions, intentant 
assumir que estàs vivint un dels malsons més 
terribles que poden tenir uns pares. L’excel··
lent equip mèdic ens va intentar tranquil·
litzar: “És una malaltia que té tractament i, si 
fes falta, queda l’opció del trasplantament 
de medul·la”. 

Poc després, ja vam saber més detalls de la 
seva malaltia, era un tipus M2 amb la trasl·
locació 8;21. La M2 volia dir que, si no havia 
complicacions, en principi no seria necessari 
el trasplantament de medul·la, ‘només’ amb la 
quimio podria guarir·se. La trasl·locació 8;21 
volia dir que una vegada guarida la malaltia, 
era probable que no tornés a recaure, enca·
ra que tampoc hi havia cap garantia. Amb 
aquestes positives notícies no podíem fer altra 
cosa que donar gràcies per la sort que està·
vem tenint. Molts altres no tenien aques-
ta sort. Vam intentar ser al més positius 
possible per mantenir a la Maria feliç i 
que el seu cos pogués lluitar bé contra 
la malaltia amb totes les seves forces. 
Això va ser fàcil perquè ella té molt bon 
caràcter i feia que nosaltres ho pogués-
sim portar millor. 

Coneguem a…
La María, pacient de leucèmia i
al Luis Antonio, donant de medul·la òssia.

la Maria vol ser 
infermera i estel en les 

seves estones lliures



Fèiem mil manualitats, a Halloween vam de·
corar la seva habitació, per Nadal semblava 
un mercat nadalenc, es disfressava, gravàvem 
en vídeo totes les coses divertides que feien les 
infermeres i voluntaris de la nostra planta. Li 
fèiem entrevistes i m’explicava la seva vida a 
l’hospital, parlava de “les seves” infermeres, 
metges, professores i coses que feia, perquè ho 
tingués com a record. Celebrava bodes de 
Barbie i feia classes de ball (ella era la 
professora), cantava, pintava ungles al 
seu saló de bellesa i els dies que estava 
cansada, es quedava al llit sense mou-
re’s veient la tele tranquil·leta, un des-
cans que necessitava el seu cos.

…segueix llegint el testimoni complet de la 
María a la secció “Testimonis de pacients” 

del nostre web:
www.fcarreras.org

“FUENTE OVEJUNA, todos a una”

La famosa dita inspirada en l’obra de Lope de 
Vega avui és absolutament certa. El poble de 
Cuenca, a Fuenteovejuna (Còrdova), no té més 
de 250 habitants, però molts d’ells es van fer 
donants de medul·la fa uns 6 anys, ja que un 
dels seus veïns va emmalaltir de leucèmia.

L’estiu passat, el Luis, de 40 anys i ramader de 
professió, va rebre una trucada sorprenent: era 
compatible amb un pacient i aquest necessita-
va que donés la seva medul·la. “Que bé! Seguim 
endavant”, va contestar, “si es pot ajudar una 
persona…”

La donació del Luis no va ser precisament 
habitual. Normalment el donant sol·licita un 
permís a la feina per fer la donació i, habi-
tualment, no hi ha més problema. Però en el 
cas del Luis, qui cuidaria de les seves ovelles 
durant el temps que ell estigués a Còrdova? 
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“Todos a una” amb la 
donació de medul·la òssia!

Concretament, el Luis havia de desplaçar-se 
113 km fins a l’Hospital Reina Sofia de Còrdova 
per fer efectiva la donació. La Cecilia i la Mavi, 
companyes del Registre de Donants de Medul-
la Òssia de la Fundació Josep Carreras contra 
la Leucèmia i responsables d’aquesta donació, 
van solucionar aquest problema de transport i 
van assistir al Luis perquè pogués deixar algú a 
càrrec del seu bestiar.

El Luis es va sotmetre a l’extracció de medul-
la i, encara que reconeix que després va ser 
una mica molest, està encantat d’haver tingut 
l’oportunitat de salvar la vida d’algú. Li pre-
guntem què diria a la gent sobre la donació de 
medul·la òssia: “Que ho pensin en positiu”, diu, 
“després se n’alegraran, tant per ells mateixos 
com per la persona a la qual han ajudat. Jo ho 
tornaria a fer”.

Doncs això: “¿Quién mató al Comenda-
dor? / Fuenteovejuna, Señor / ¿Quién es 
Fuenteovejuna? / Todo el pueblo, Señor, 
todos a una”.

“TODOS A UNA” AMB LA DONACIÓ 
DE MEDUL·LA ÒSSIA!
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En record de…
L’Alèxia: una ballarina valenta. 

Gairebé totes les històries que apareixen sem-
pre en aquestes pàgines “són de solidaritat, 
lluita, amor i supervivència, com ha de ser, 
ja que l’objectiu de la Fundació és principal·
ment aquest, la difusió i el coneixement de la 
malaltia, per donar esperança i il·lusió a tots 
aquells que estan lluitant a vida o mort con·
tra aquesta cruel malaltia. Però també hi ha 
moltes històries de lluita, amor, somnis, que 
no acaben bé”, ens comenta l’Albert Schoenen-
berger, soci de la Fundació.

I és que la seva història és trista i no aca-
ba bé però també ens demostra que hem 
de continuar lluitant perquè, algun dia, 
la leucèmia sigui una malaltia curable 
en tots els casos. Encara que va lluitar 
com una campiona, desgraciadament, 
l’Alèxia, la filla d’Albert, no va poder su-
perar la malaltia.

“L’Alèxia va morir fa ja un any i mig en no po·
der superar un transplantament de medul·la 
del seu germà Pau. A l’Alèxia li van diagnosti·
car leucèmia mieloide aguda i va ser tractada 
a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona”, 
explica l’Albert. “A Sant Joan de Déu l’anome·
nen La casa dels cent ulls, en paraules de la 
Tina Parayre, coordinadora del Departament 
de Voluntaris de l’hospital. Darrere de les ha·
bitacions no hi ha pacients, hi ha molts nens 
i nenes malalts, alguns d’ells en una situació 
molt greu, però que miren per les finestres el 
nou dia cada matí esperançats, i que se senten 
estimats i ben tractats, se senten que formen 
part de l’hospital, d’una gran família, se sen·
ten gairebé com a casa”. 

Durant gairebé mig any rebent quimioteràpia 
intensiva, l’Alèxia va tornar a casa seva a prin-
cipis del 2008. Complia llavors 13 anys i es 
va reincorporar a l’escola i es va dedicar 
a estudiar amb il·lusió per recuperar el 
temps perdut (encara que a l’hospital mai va 
perdre el contacte amb l’escola). Als 4 mesos, 
desgraciadament, va patir una recaigu-
da de la seva malaltia, quan se n’havia 
d’anar de colònies i es prometia un es-
tiu de pel·lícula després d’haver superat 
amb nota el curs de 1r d’ESO.

“Quan la meva veu calli 
amb la mort, el meu cor

et seguirà parlant”

L’Alèxia, molt somrient, estudiant.

L’Alèxia amb el seu pare.

…segueix llegint el testimoni complet de 
l’Alèxia a la secció “Testimonis de pacients” 

del nostre web: 
www.fcarreras.org
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Josep Carreras rep el premi 
“Save the Children” per la seva 
tasca humanitària contra la 
leucèmia

Amb els premis Save the Children aquesta 
entitat vol reconèixer la feina realitzada a fa-
vor de la infància en el món i, especialment, 
l’esforç que destacades personalitats 
dediquen per aconseguir un món mi-
llor en el qual tots els nens i nenes 
tinguin esperança i igualtat d’oportu-
nitats.

  

El 29 de setembre passat es va celebrar a 
Madrid la cinquena edició dels Premis Save 
the Children amb els quals es va reconèixer 
el compromís solidari de Shirin Ebadi, acti-
vista iranià pels drets humans i Premi Nobel 
de la Pau; Mira Sorvino, actriu i ambaixado-
ra de les Nacions Unides contra el tràfic de 
persones; Danielle Mitterrand, presidenta 
de la Fundació France-Libertés (que no va 
poder anar a recollir el premi); Sebastiao 
Salgado, president de l’Institut Terra, i Jo-
sep Carreras, president de la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia. 

Concert benèfic de Josep 
Carreras al Regne Unit

El 5 de juny passat, Josep Carreras va pro-
tagonitzar una vetllada solidària a la ciutat 
de Hereford (el Regne Unit). Amb l’objectiu 
de recaptar fons per a la lluita contra la 
leucèmia, Josep Carreras, acompanyat del 
prestigiós pianista Lorenzo Bavaj, va oferir 

un recital participant com a convidat d’honor 
en una vetllada en benefici de la Fundació 
contra la leucèmia que duu el seu nom i de 
la Combat Stress i Headly Court, per a per-
sones discapacitades.

Entrevista a Josep Carreras 
i Bianca Sisa, expacient de 
leucèmia a La Vanguardia

Durant la Setmana Europea contra la 
Leucèmia, La Vanguardia va publicar una 
entrevista a Josep Carreras i a Bianca Sisa, 
una expacient de leucèmia a El Magazine 
dominical. Més que una entrevista es tracta 
d’una conversa entre dues persones que han 
patit una situació molt similar: el Sr. Carreras 
fa més de 22 anys i la Bianca el 2008. Malgrat 
la diferència generacional, ambdós coinci-
deixen en una cosa: són dos grans lluitadors.

Si vols llegir aquesta entrevista pots fer-ho 
a la secció “Mediateca: Reportatges que 
volem compartir amb tu” del nostre web 

www.fcarreras.org

Els guardonats amb el premi “Save the Children 2010”.



SANOFI AVENTIS, una 
empresa compromesa amb la 
lluita contra la leucèmia

El mes de juliol passat, Sanofi Aventis va 
fer un donatiu de 5.000 € a la nostra Funda-
ció a fi de col·laborar a promoure la recerca 
científica de la leucèmia.

LEROY MERLIN de Puerto 
Real (Càdis), un establiment 
molt solidari

Del 16 al 27 de setembre, la botiga Leroy 
Merlin de Puerto Real (Càdis) va dur a terme 
una campanya de sensibilització a favor de la 
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. 
Durant aquests dies, totes les treballadores 
encarregades de les caixes i del punt d’Aten-
ció al Client van lluir samarretes de la nostra 
entitat i van repartir díptics per a sensibilitzar 
sobre la lluita contra la leucèmia.

El món empresarial s’uneix a 
la Setmana Europea contra la 
Leucèmia 2010 (21-28 de juny)

Volem expressar el nostre més sincer 
agraïment a totes les empreses “solidàries fins 
a la medul·la” que ens han donat suport de 
diferents maneres durant la Setmana Europea 
contra la Leucèmia, ajudant-nos a difondre 
amb més força la nostra causa. La Casa 
del Libro, Yell Publicidad, els Clubs de  
fitness DIR, Hewlett Packard, Banesto, 
Zeltia Pharmamar, Inibsa, Arbora 
Ausonia, Indra, Becton Dickinson, 
Global System, Sony, Wurth, Janssen 
Cilag, Carat, Bayer Healthcare, Bon 
Preu, Deutsche Bank, Laboratorios 
Esteve, Fundación Renta Corporación, 
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Mango, Laboratorios AstraZéneca, 
Enagás, PromoCaixa, Canal Català 
Tv, Grupo Godó, Radio teletaxi, Radio 
Marina, Cadena Dial, M80, Onda 
Jerez, Ona Valls, Diari de Sant Cugat, El 
Mundo, Diario de Navarra, ADN, i La 
Prensa Hoy.

BANCAJA ens ajuda a oferir 
pisos d’acollida als pacients de 
leucèmia i als seus familiars

El 14 de juliol va tenir lloc, al Palau de la 
Música Catalana de Barcelona, l’acte de 
lliurament de les ajudes que ha concedit el 
2010 l’Obra Social de Bancaja. L’entitat 
ha atorgat 4.000 € a la Fundació Josep Car-
reras contra la Leucèmia pel manteniment 
dels pisos d’acollida per a pacients.

CELGENE col·labora en la difusió 
de la donació de medul·la òssia

L’empresa farmacèutica Celgene va acollir 
a la seva seu el Dr. Enric Carreras, director 
del Registre de Donants de Medul·la Òssia 
de la Fundació Josep Carreras contra la 
Leucèmia, per  oferir una xerrada informa-
tiva als seus empleats sobre la donació de 
medul·la òssia. Per cortesia de Celgene, va 
ser possible oferir a tots aquells que volien 
registrar-se un pioner sistema de tipificació 
de donants mitjançant la presa de mostres 
de saliva.

Empreses solidàries



El món de l’esport contra la 
leucèmia

En els últims mesos Ebay ha acollit la sub-
hasta solidària de les botes de la final de la 
Champions de 2006 del porter del FC Barce-
lona Victor Valdés i del maillot del guanya-
dor de La Volta ciclista a Espanya d’aquest 
any, Vincenzo Nibali. Donem les gràcies a 
aquests esportistes i a l’empresa de subhas-
tes solidàries Socialbid, que han fet possible 
aquestes iniciatives.

També volem agrair la col·laboració de les 
famílies del Raúl i l’Alejandro, pacients de 
leucèmia de 4 anys, que ens han representat 
en aquests actes d’entrega.
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Històries
“solidàries fins a la medul·la”

L’Alejandro i la seva família amb el ciclista Abraham Olano.
El Raúl amb el seu maillot commemoratiu.

San Sebastián de los Reyes, 
municipi solidari contra la 
leucèmia

Gràcies a l’Ajuntament de San Sebastián de 
los Reyes i a la família Rodríguez que s’han 
volgut unir a la lluita contra la leucèmia sensi-
bilitzant els seus ciutadans. El desplegament 
d’informació també ha estat possible gràcies 
al Carlos i la Rosa, pares de l’Alejandro.

Unes celebracions molt especials

La Maria, de Manresa (Barcelona) va cele-
brar el seu 80 aniversari de forma solidària. 
En aquesta especial celebració va aconse-
guir recaptar més de 4.000€ que ha donat 
a la Fundació Josep Carreras contra la Leu-
cèmia.

De la mateixa forma, Juan Fernández, de 
Sevilla, va demanar als seus pares que tots 
els regals de la seva comunió fossin donatius 
per a invertir més recursos en recerca cien-
tífica sobre la leucèmia. D’aquesta manera, 
el Juan ha aconseguit recaptar 3.000 €! 

El Paco, un altre dels nostres col·laboradors, 
i marit de la Rosa, expacient de leucèmia, 
també ha aconseguit 476 € per a la nostra 

La Rosa i el Carlos amb els seus fills, el Carlos i l’Alejandro.
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Capoeira “fins a la medul·la”

El 10 de juliol passat la ciutat de Tarragona 
va acollir un espectacle solidari de capoeira 
en el qual van participar més de 300 perso-
nes a través del grup ABADÁ CAPOEIRA 
TARRAGONA sota el lema DONA VIDA, 
DONA MEDUL·LA i amb la intenció de sen-
sibilitzar sobre la donació de medul·la òssia. 
Des de la Fundació Josep Carreras contra la 
Leucèmia hem col·laborat en aquesta inicia-
tiva oferint una conferència sobre com fer-se 
donant de medul·la òssia.

Sopar benèfic contra la leucèmia a 
l’hotel Le Méridien de Barcelona

L’1 de juliol es va celebrar el primer sopar 
benèfic contra la leucèmia, organitzat per les 
nostres col·laboradores Sara Codina i Sylvia 
Obach, a l’hotel Le Méridien de Barcelona. 
Aquest esdeveniment va ser un èxit i es van 
aconseguir recaptar més de 4.000 € en bene-
fici de la Fundació Josep Carreras contra la 
Leucèmia. Moltes gràcies pel vostre suport!

Formació dels capoeiristes.

D’esquerra a dreta, Toni García Prat, gerent de la Fundació 
Josep Carreras; Sara Codina, sòcia de la nostra entitat; Tina 
Grau, responsable de Socis i Donatius de la Fundació, i Pep 
Plaza, actor català que va col·laborar durant el sopar amenit·
zant la vetllada.

La Maria, el dia del seu aniversari, envoltada de tots els seus néts.

causa implicant els seus amics a apostar per 
ell en la prova d’atletisme Ironman de Re-
gensburg. 

Sensibilització contra la 
leucèmia a Amposta

El 4 de juliol passat La Musclera del Delta va 
organitzar la III edició de la musclada popu-
lar d’Amposta. En aquesta ocasió, aquesta 
famosa degustació de musclos de les terres 
de l’Ebre va ser solidària. El benefici de to-
tes les racions servides i la venda dels bar-
rets de La Musclera s’ha lliurat a la Funda-
ció Josep Carreras contra la Leucèmia. En 
total s’han recaptat més de 2.500€ que es 
destinaran a les activitats que porta a terme 
la nostra entitat.




