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1. La Fundació Josep Carreras
contra la leucèmia

1

En concret, els objectius de la Fundació són:
-Millorar la qualitat de vida dels malalts i els
seus familiars.
- Augmentar el número de donants de
medul·la òssia i sang de cordó umbilical
voluntaris i el número de persones associades
a la Fundació.
Potenciar els projectes de recerca científica.
-Potenciar
-Informar i conscienciar a la societat de què
és la leucèmia y les altres malalties
hematològiques malignes i el grau en què
afecten a la població.

Després de recuperar-se d’una leucèmia, el tenor
Josep Carreras decideix crear una fundació
contra
t aquesta
t malaltia
l lti per intentar
i t t tornar
t
a
la ciència tot el recolzament rebut i a la
societat totes les mostres d’afecte enviades.
Gràcies a un grup de reconeguts científics i
empresaris, i al suport incondicional de la seva
família, Josep Carreras crea la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia l’any 1988. Des de fa
més de 23 anys, l’entitat persegueix un
objectiu fonamental: aconseguir que, algun
di la
dia,
l leucèmia
l
è i sigui
i i una malaltia
l lti curable
bl en
tots els casos. Per aconseguir-ho, la Fundació
aposta fermament per la recerca científica, la pedra
angular per assolir la curació definitiva i millorar la
qualitat de vida d’aquests pacients.
Josep Carreras no només va decidir desplegar la seva
iniciativa benèfica a l’Estat espanyol sinó que,
progressivament, la Fundació que porta el seu
nom ha anat ampliant els seus projectes
mitjançant
itj
t
l
la
creació
ió
d
de
f d i
fundacions
homònimes i independents a Alemanya,
Estats Units i Suïssa.
A l’Estat espanyol, la Fundació Josep Carreras
compta amb un ampli suport social de més de 25.000
socis procedents de totes les comunitats autònomes.
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2. Josep Carreras i la lluita
contra la leucèmia
Ja ll'any
any 1988,
1988 el concert amb el qual tornava als
escenaris després de la seva leucèmia, a l'Arc de
Triomf de Barcelona davant 150 000 espectadors, va
tenir una fila zero que va permetre recaptar els fons
necessaris per establir la Fundació.
Des de llavors, el tenor ha ofert, i continua
oferint, concerts benèfics a favor de la lluita
contra la leucèmia a ciutats d’arreu del món.

“ Sempre vaig creure que si hi
havia una oportunitat entre
un milió,, aquella
q
era la
meva”
Josep Carreras ocupa avui un lloc privilegiat en el
món de la música. A banda de la seva carrera
professional, l’any 1987 Josep Carreras inicia una
lluita personal contra la leucèmia que, un any més
tard, acaba convertint-se en una creuada a nivell
mundial a través de la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia.
Leucèmia Segons les seves
pròpies paraules, “jo vaig iniciar aquest
projecte fa més de 23 anys per agraïment.
Quan vaig emmalaltir, la societat va bolcarse amb mi. Volia tornar totes aquestes
mostres d’afecte tant a la gent com a la
ciència”.
Des que va crear la Fundació l'any 1988, Josep
Carreras participa activament en el dia a dia de la
Fundació i en la presa de decisions. A més, cada any,
posa el seu talent artístic i el reconeixement del que
gaudeix a nivell mundial a la disposició de la
Fundació, oferint concerts benèfics amb els
quals aconsegueix recaptar quantiosos fons
que nodreixen el capital de la Fundació i permeten
que aquesta pugui seguir executant els seus
programes amb seguretat i independència de
subvencions públiques.

Cada any, Josep Carreras també visita
nombrosos
hospitals
nacionals
i
internacionals per donar ànims i mostrar el
seu afecte per les persones que pateixen
leucèmia o altres malalties malignes de la
sang.
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3. Des de 1988 lluitant contra la
leucèmia
Des de ll’any
any 1988,
1988 la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia lluita contra aquesta terrible malaltia a
través de diferents línies d'actuació.

1. La recerca científica
1. 1 Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras

El tenor i president de la Fundació Josep
Carreras ha insistit que aquest centre és “una
nova via d'esperança per a combatre la
leucèmia”. “Com a pacient agraït veig que
ara s'obre una porta extraordinària, un
somni que fa 23 anys no se'ns podia ni haver
ocorregut”.
El nou institut tindrà dues seus; una se situarà a
l'Hospital Clínic, en el marc d'un projecte que
inclou una ampliació i millora dels espais de recerca
del Servei d’Hematologia. L’altra, en un edifici de
nova construcció en el campus de l'Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, a Badalona,
en uns terrenys que han estat cedits per
l'Ajuntament.
La situació privilegiada d’ambdós Campus facilitarà
la investigació i potenciarà el traspàs del nou
coneixement obtingut cap a millores en la pràctica
clínica, bé sigui en la prevenció, el diagnòstic o el
tractament de les hemopaties malignes.

L'Institut de Recerca Contra la Leucèmia
Josep Carreras ha estat constituït, el 30 de
novembre
b de
d 2010, amb
b l'objectiu
l' bj
i d'impulsar
d'i
l
la
investigació
biomèdica
i
el
desenvolupament
de
la
medicina
personalitzada de les hemopaties malignes i,
especialment, de la leucèmia.
El centre neix d'una iniciativa conjunta entre la
Generalitat i la Fundació Internacional Josep
Carreras, que pretén aconseguir que aquest projecte
sigui un centre de referència mundial en
investigació biomèdica, en l'àmbit de les
hemopaties malignes i, especialment, de la
leucèmia. Es pretén avançar un pas més cap a
una investigació biomèdica de qualitat, entre
els quals destaca la lluita contra el càncer i les
hemopaties malignes. Aquestes afeccions estan entre
els grans grups de malalties causants de morbiditat i
mortalitat, i afecten a molts nens.
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1. 2 La promoció de joves investigadors

2. El finançament
d’infraestructures
hospitalàries
El nostre objectiu principal és aconseguir
que, algun dia, la leucèmia sigui una malaltia
100% curable. Mentre treballem dia a dia a
arribar a aquest repte,
repte no podem perdre de
vista la qualitat de vida dels pacients, moltes
vegades afeblida a causa dels efectes
secundaris dels tractaments.

La recerca científica és la
pedra angular de la lluita
contra la leucèmia.
La Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia ja ha destinat més de 7,5 milions
d'euros a la investigació, finançant més de
150
5 p
projectes
j
científics. El President del Comitè
Científic de la Fundació, el Prof. Ciril Rozman,
defensa que la millor manera d'aconseguir una cura
definitiva per a la leucèmia és promoure la
investigació entre els joves científics. Per aquest
motiu, la Fundació atorga beques anuals a
joves investigadors.
Aquest any, el guanyador de la beca European
Hematology Association/Fundació Josep Carreras ha
estat Robert S.
S Welner Ph.D
Ph D Aquest desenvoluparà el
projecte“β-catenin maintains leukemic stem cells by
suppressing transcription factors required for
differentiation ” en el Beth Israel Deaconess Medical
Center de Boston. Aquesta beca està dotada de
50.000€ per cada any (3 anys).
La Fundació també finança una Càtedra
d'investigació clínica a través de la seva seu d'Estats
Units. Aquesta
q
es troba en el Fred Hutchinson
Cancer Research Center de Seattle, rep el nom de
Josep Carreras/E. Donnall Thomas i està dotada amb
1.000.000 de dòlars. El Prof. Thomas va ser el
primer científic a realitzar un trasplantament de
medul·la òssia a nivell mundial, tractament que cada
any salva la vida de milers de persones malaltes de
leucèmia. La seva encomiable labor li va valer el
Premi Nobel en Fisiologia i Medicina en l'any 1990 .

És imprescindible contribuir a accelerar la
introducció dels mètodes terapèutics més
avançats en els centres sanitaris i a millorar
les infraestructures de recerca. Per això, en la
mesura de les nostres possibilitats, realitzem
aportacions a centres acreditats i d'accés públic a fi
que els pacients i els equips assistencials puguin
beneficiar-se d'unes millors condicions d'atenció i de
treball.
Uns exemples d'aquests projectes són la creació de la
Unitat de Tractament Intensiu Hematològic en
l'Hospital Clínic de Barcelona i la creació de la Unitat
de Trasplantament de l'Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).
(Barcelona)
Altres centres espanyols perceptors d'ajudes han
estat l'Hospital del Mar i l'Hospital Duran i Reynals
de Barcelona, el Centre Regional de Transfusió de
Madrid, la Fundació d'Investigació Biomèdica de
l'Hospital Vall d’Hebron, el Banc de Sang de Cordó
Umbilical de Màlaga, el Centre de Transfusió
d'Alacant, i l'Associació Grup d'Estudis Neonatals de
Barakaldo, al País Basc.
Ocasionalment, i amb motiu de la celebració d'actes i
concerts benèfics o de sensibilització, la Fundació i
el seu President presten el seu suport en
països on els sistemes sanitaris presenten
encara manques importants. Alguns dels centres
sanitaris i col·lectius que han rebut aquest tipus
d'ajuda són, entre uns altres, la Croatian Lymphoma
and Leukaemia Foundation, el Departament
d'Oncologia de l'Hospital Infantil de Zagreb, la
University Medical Center en Ljubljana,
Ljubljana i el
Departament de Pediatria de la University of
Medicine de Budapest.
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3. El Registre de Donants de
Medul·la Òssia

El ple desenvolupament del Registre i la seva
integració amb la xarxa assistencial pública del
Sistema Nacional de Salut va culminar amb la
signatura el 1994,
signatura,
1994 del primer Acord Marc entre la
Fundació i el Ministeri de Sanitat. La Fundació té
subscrits convenis de col·laboració amb totes
les Comunitats Autònomes per a coordinar
les tasques de promoció de la donació i
garantir el correcte funcionament dels
processos de recerca de donant no
emparentat.
El Registre col·labora amb més de 30 hospitals
espanyols trasplantadors. De la mateixa manera, el
Registre rep sol·licituds de recerca per pacients
estrangers cursades pels mateixos registres
internacionals.
El REDMO està interconnectat amb la xarxa
internacional i, per tant, pot accedir als més
de 17 milions de donants voluntaris i a les
més de 500.000 unitats de sang de cordó
umbilical disponibles arreu del món.
món
A tot el món existeixen 63 registres homòlegs
al REDMO a 44 països diferents.
Durant l’any 2010, s’han iniciat 768 recerques
de progenitor hemopoètic (medul·la òssia, sang
perifèrica o sang de cordó umbilical) per a pacients
espanyols, 81 més que el 2009.
En el darrer any també s’han dut a terme 404
trasplantaments de donant compatible no
emparentat amb el pacient (83 de medul·la
òssia, 179 de sang perifèrica i 142 de sang de
cordó umbilical).
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Fins al moment de la creació del Registre per part de
la Fundació, els pacients espanyols no podien accedir
als registres de donants que altres països occidentals
desenvolupats havien creat.

Evolució del nombre de donants de medul·la
ò i a l’Estat
òssia
l’
espanyoll des
d de
d 1992

Durant el 2010, 8.175 persones
s’han fet donants de medul·la
òssia a l’Estat espanyol. S’han
iniciat 768 recerques de donant
no emparentat per a pacients
espanyols.
Evolució del nombre de recerques de donant no
emparentat per pacients espanyols iniciades a
l’Estat espanyol des de 1991
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El 1991,
1991 la Fundació va crear el Registre oficial de
Donants de Medul·la Òssia a l’Estat espanyol
(REDMO) par a aconseguir que cap pacient de
leucèmia es quedés sense la possibilitat
d’accedir a un trasplantament per no
disposar d’un donant familiar compatible.
Per a 3 de cada 4 pacients que requereixen un
trasplantament, la donació de medul·la òssia
a partir d’un donant no emparentat és la
única possibilitat de curació.
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Evolució del núm. de trasplantaments de
progenitors hemopoètics procedents de donant
no emparentat realitzats a pacients espanyols
des de 1993.

Durant l’any 2010, a l’Estat
espanyol
p y s’han realitzat 404
4 4
trasplantament de progenitors
hemopoètics (83 procedents de
medul·la òssia, 179 de sang
perifèrica i 142 de sang de cordó
umbilical)
La Fundació
d ió Josep Carreras
C
ofereix
f i als
l hospitals
h
i l
espanyols trasplantadors un nou sistema, inclòs en el
Pla Nacional de Sang de Cordó Umbilical del
Ministeri de Sanitat i Política Social, que s’anomena
Oficina de Sang de Cordó Umbilical. El seu
objectiu és la millora del procés de selecció de les
unitats d’aquest progenitor hemopoètic. Amb
aquesta pionera iniciativa, el REDMO es
converteix en un dels pocs registres del món
que la duu a terme.
Els trasplantaments de sang de cordó umbilical són
cada cop més freqüents en nens i en adults malalts de
leucèmia. Al voltant d’un 70% de les recerques
de donant compatible que es fan al REDMO
inclouen la possibilitat de buscar, a més de
medul·la òssia, també una unitat de sang de
cordó umbilical. Fins a la creació de la Oficina de
Sang de Cordó Umbilical, la Fundació Josep Carreras
oferia
f i als
l hospitals
h
i l un llistat
lli
amb
b les
l característiques
í i
dels cordons buscats i era el mateix hospital qui
s’encarregava de dur a terme un estudi per a
seleccionar la millor unitat disponible. Aquesta nova
iniciativa agilitza i millora l’eficiència dels centres
hospitalaris.

Unitats de sang de cordó umbilical
disponibles al món per cada 1.000
habitants.

Evolució de les unitats de sang de
cordó umbilical disponibles a l’Estat
espanyol des de 1997
Augment unitats al 2010: 5.767

47.324
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4. Els serveis socials per als
pacients i les seves famílies

4. 1 Els
El pisos
i
d’
d’acollida
llid pels
l pacients
i t

Sovint, el pacient ha de sotmetre’s a un
trasplantament de medul·la òssia o sang de cordó
umbilical. Per aquest motiu, els pacients romanen
llargues temporades a l’hospital. En aquests
p
que p
q
puguin
g
comptar
p
casos és molt important
amb l’ajuda i companyia de la seva família.

Des de l'any 1994, s'han beneficiat d'aquest
servei més de 120 famílies procedents de
diferents punts de l’Estat espanyol (Mallorca,
Burgos, Vigo, Albacete, Saragossa, Pontevedra,
Girona, Lleó, Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Màlaga,
Tarragona, Las Palmas de Gran Canària, Pamplona,
Ourense, Astúries, Menorca, Jaén, Murcia, Càdis,
Badajoz, Castelló i Teruel) i de Romania,
Andorra, El Marroc, Argentina, Paraguai,
Perú i Mèxic.

La Fundació disposa de 6 pisos d’acollida adequats a
les necessitats dels pacients i dels seus familiars amb
pocs recursos econòmics o que han de desplaçar-se
lluny de la seva residència (previ informe de
l’assistent social de cadascun dels hospitals en els
quals estan rebent tractament). Aquests pisos es
troben a prop dels principals centres que realitzen
trasplantaments
p
a
Barcelona.
Concretament,
l’Hospital Clínic, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital de
la Vall d’Hebron, l’Hospital de Bellvitge i l’Hospital
Germans Trias i Pujol, aquest últim a Badalona.
Durant l’any 2010, els pisos de la Fundació
Josep Carreras han acollit a 25 pacients i els
seus familiars procedents de Las Palmas, Astúries,
Orense, Andorra, Mèxic i de diferents localitats
catalanes (Torredembarra, Sabadell, Montornès del
Vallès, Centelles, Cervià de Ter, Vic, Mollet del
Vallès, Palamós i Malgrat de Mar).

Pis de trasplantaments domiciliaris

Molts pacients que han de sotmetre's a un
trasplantament resideixen en la mateixa ciutat en la
qual rebran el tractament o en les poblacions
adjacents. Però moltes vegades el seu habitatge es
troba massa allunyat en termes de temps per a poder
dirigir-se ràpidament a l'hospital en cas d'urgència.
Per aquest motiu, sovint es queden ingressats quan
podrien estar a casa seva si aquesta estigués més prop
de l'hospital.
Des de l'any 2009, la Fundació Josep Carreras té a
Barcelona a la disposició d'aquests pacients, el
primer pis d'acollida de l’Estat espanyol
exclusivament
dedicat
als
trasplantaments
domiciliaris. Amb aquest sistema, aquests pacients
poden recuperar-se en un espai més íntim, amb
la presència continua d'un familiar i el suport
d'un equip d'infermeria. El 2010, aquest pis
ha acollit a 8 famílies.
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4. 3 Servei de consulta mèdica g
4
gratuïta

La Fundació té, a la disposició dels pacients amb
hemopaties malignes, un servei a distància de
consulta mèdica gratuïta en el qual poden resoldre
els seus dubtes sobre la malaltia i els seus
tractaments. Durant l'any 2010, aquest servei, liderat
pel Dr. Enric Carreras,, Director mèdic de la Fundació
p
i Director del Registre de Donants de Medul·la Òssia,
ha atès 1.565 consultes mèdiques.

5. Docència: Programa
“Farreras Valentí”

Des de 2009, la Fundació Josep Carreres inclou un
nou programa en les seves activitats denominat
“Programa Farreras Valentí”. Aquest, té com a
finalitat promoure i donar suport la docència en el
camp de l’hematologia i es va integrar a la nostra
Fundació arran de la fusió de la nostra entitat amb la
Fundació de l'Escola d’Hematologia Farreras Valentí,
vinculada a l'Hospital Clínic de Barcelona.
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4. Les Fundacions Carreras
arreu del món

El compromís i la dedicació de la Fundació Josep
Carreras aviat va sensibilitzar a altres investigadors de
notable reputació i personalitats d’arreu del món.
D’aquesta manera, ràpidament es van crear altres
Fundacions Josep Carreras contra la Leucèmia als
Estats Units i a Suïssa.
Després de 6 anys de recorregut de la Fundació Josep
Carreras a l’Estat espanyol, l’any 1995 neix una
fundació homònima a Alemanya.
Josep
Carreras
presideix
aquestes
organitzacions
amb
total
dedicació
i
entusiasme i està directament implicat en les
seves activitats diàries.
Des de fa 16 anys, la Fundació alemanya compta amb
una gala benèfica anual retransmesa a través de la
televisió
pública
germànica
ARD.
Aquest
esdeveniment mediàtic, en el que han participat de
manera altruista grans artistes com Elthon John, Liza
Minnelli, Luciano Pavarotti, Sting, Michael Bolton o
Plácido Domingo, ha permès recaptar més de 86
milions d’euros per a la lluita contra la leucèmia.

La Fundació també finança una Càtedra de recerca
clínica a través de la seva seu als Estats Units. Aquesta
es troba al Fred Hutchinson Cancer Research Center
de Seattle, rep el nom de Josep Carreras/E. Donnall
Thomas i està dotada amb 1.000.000 de dòlars. El
Prof. Thomas va ser el primer científic en realitzar un
t
trasplantament
l t
t de
d medul·la
d l l òssia
ò i a nivell
i ll mundial,
di l
tractament que cada any salva la vida de milers de
persones malaltes de leucèmia i d’altres hemopaties
malignes. La seva encomiable tasca li va valdre el
Premi Nobel de Fisiologia i Medecina l’any 1990.
Finalment, la Fundació Josep Carreras a Suïssa dedica
molts dels seus esforços a facilitar l’increment de les
unitats de sang de cordó umbilical recol·lectades en
maternitats d’aquest país.

Aquesta emissió, que sempre és copresentada pel propi
Josep Carreras, és un esdeveniment molt popular a
Alemanya i comporta moltes col·laboracions
solidàries. Aquestes han permès portar a terme més de
400 projectes
j t de
d recerca científica.
i tífi
P exemple,
Per
l un
dels últims projectes finançats per la Fundació Josep
Carreras a Alemanya ha permès la inauguració d’un
nou centre de recerca a la Universitat de Marburg. El
nou centre disposa de 16 llits i està equipat amb
moderns laboratoris amb la voluntat de servir de pont
entre la recerca i l’atenció al pacient.
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5. El nostre suport social
L'any
y 2010 es va tancar amb 23.6629
3
9 socis.
Des de l'inici de l'any, són 4.023 les persones
que s'han volgut sumar a col·laborar
periòdicament amb nosaltres en la lluita contra la
leucèmia. Per a la Fundació Josep Carreras
representen molt més que un donatiu desinteressat
cada mes, trimestre o any. Són la nostra base
social, el que ens permet desenvolupar les
nostres activitats i planificar-les a llarg
termini, són els quals mantenen la lluita
contra la leucèmia.
leucèmia Moltes gràcies a tots ells.
ells

Distribució dels recursos de la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia.

SOCIOS

7%
%

3%
10%

32%

11%
16%

21%

COMUNITAT DE MADRID
CATALUNYA
ANDALUSIA
COMUNITAT VALENCIANA
GALÍCIA
ILLES CANÀRIES
ALTRES

Distribució dels socis de la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia segons les Comunitats Autònomes de residència.

Evolució del nombre de socis de la Fundació Josep Carreras entre 1996 i 2009.
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6. Les nostres empreses solidàries
Más de 20 años de colaboraciones
Són moltes les empreses que col·laboren en la lluita
contra la leucèmia de diverses formes: patrocinant
projectes, ajudant-nos a difondre el nostre missatge,
sensibilitzant als seus empleats, invertint en recerca
científica…
A totes elles, moltíssimes gràcies!

Empreses col·laboradores

També col·laboren amb la nostra entitat les
següents empreses:
Alfons Creacions
Amgen
Bancaja
Caixa Penedès
CAN
Carat
Casa del Libro
CET Auditores
Deutsche Bank
EMT
Enagas
Laboratoris Esteve
Fons d'art d'Olot
Fundació DIR
Fundación Auditori Josep Carreras de Vila-seca
Fundación Renta
Global System
Hewlett Packard
KPMG
La Caixa
Leroy Merlin
Mango
Matinée Group
Merendero de la Mari
Sanofi Aventis
Vodafone
Yell Publicidad

Al llarg dels nostres més de 23 anys de trajectòria,
són moltes les empreses i entitats que han confiat en
nosaltres i ens han recolzat. Per aquest motiu
mantenim viu aquest espai, on volem seguir
recordant i donant les gràcies per la seva ajuda.
Abertis
AGFA
Banc Sabadell
Bankinter
Barclays
Bassat Ogilvy
Bayer Health Care
BBVA
Bristol-Myers Squibb
Caja Madrid
Carrefour
Cerco Educa
Cordorníu
El Pais
Elephant Seven
Eureka Kids
Fundaciò Caixa Girona
Fundación AstraZeneca
Fundación Iberostar
Fundación Telefonica
Glaxo Smith Kline
Grupo Prosolar
Honda
Hotel Casa Fuster
IESE Buiness School
Inibsa
La Vanguardia
Marcilla
Mattel
Norit
RACC Automóvil club
Sara Lee
TV3
UBS
Venca Vivela

A la pàgina web de la
Fundació,
www.fcarreras.org, podràs
conèixer els detalls de cada
col·laboració de les nostres
empreses solidàries fins a la
medul·la.
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7. Materials de comunicació i
xarxes socials
La Fundació envia una revista quadrimestral amb
les darreres informacions sobre la lluita contra la
leucèmia a tots els seus contactes. Per a rebre'l de
forma digital només ha d'enviar-nos un email a
comunicacio@fcarreras.es.
La Fundació també disposa d'una pàgina web amb
informació sobre la malaltia, la donació de
progenitors hemopoètics, les diferents maneres de
col·laborar, els fòrums, etc.

La Fundació Josep Carreras també està activament
present a través de les xarxes socials i dels blocs.
De la mateixa manera, també disposem d'un canal
de notícies a la xarxa Twitter i un de vídeos a
Y
Youtube.
b

www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com
www.fundaciojosepcarreras.blogspot.com

Durant 2010, també hem posat en marxa un servei de
SMS solidaris a través de Vodafone.

La nostra pàgina web (apartat “Mediateca”) també
ofereix una sèrie de documents anomenats “Mini
que p
pretenen informar sobre les diferents
infos” q
malalties de la sang de forma concreta i pedagògica.
A més, també existeixen “Mini infos” de llibres i
pel·lícules que aborden el tema del càncer o la
leucèmia o un llistat de manuals divulgatius per a
recomanar.
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Contacte
Si desitja rebre els Comptes Anuals de la Fundació, corresponents a l’exercici econòmic 2010
i per a qualsevol altra informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a:

Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
C/Muntaner, 383 2on
08021 Barcelona
T. 900 32 33 34 F. 93 201 05 88
Email: info@fcarreras.es
Web: www.fcarreras.org

