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Fa més de 30 anys que ens movem
pel desafiament d’aconseguir que la
leucèmia i altres malalties de la sang
siguin algun dia 100 % curables.
La Fundació Josep Carreras va néixer l’any 1988, moment en què el
tenor Josep Carreras es va recuperar de leucèmia, amb la intenció
de tornar a la societat i a la ciència tota l’ajuda i el suport rebuts
durant tot el període transcorregut des del seu diagnòstic fins a
la seva curació. La Fundació es crea amb l’objectiu fundacional
de trobar la curació definitiva a aquesta malaltia i altres malalties
oncològiques de la sang, i millorar la qualitat de vida de les
persones afectades.

Els programes a través dels quals duu a
terme la seva acció són:
1. Finançament d’infraestructures
hospitalàries i de recerca
Entre els programes de la Fundació,
destaca el de dotar els centres sanitaris
dels mètodes terapèutics més avançats
i millorar les infraestructures de recerca.
En aquest sentit, la Fundació ha fet
aportacions a centres acreditats perquè
tant pacients com equips assistencials
obtinguin millors condicions.

Nacional de Salut, gràcies a un acord amb
el Ministeri de Sanitat.

3. Suport als pacients i a les seves
famílies
Pisos d’acollida per a pacients amb
recursos econòmics limitats que s’han
de desplaçar lluny del seu domicili
habitual per rebre tractament. Disposem
de sis pisos d’acollida situats a prop
dels principals centres de referència que
fan trasplantaments de medul·la òssia a
l’àrea de Barcelona, i que estan adequats
a les necessitats dels pacients i les seves
2. Registre de Donants de Medul·la
famílies.
Òssia (REDMO)
Serveis de consulta mèdica en línia. La
L’any 1991, la Fundació crea el REDMO,
Fundació ofereix un servei a distància de
amb l’objectiu d’aconseguir que cap
consultes mèdiques per a pacients amb
pacient espanyol es quedi sense la
hemopaties malignes a través del qual
possibilitat d’accedir a un trasplantament
poden resoldre els seus dubtes sobre les
per no tenir cap donant familiar compatible. diferents malalties oncològiques de la sang
Fins aleshores, no podien accedir a
i els seus tractaments.
donants no emparentats dels registres
d’altres països. Des del 1994, el REDMO
està integrat en el Sistema

4. Recerca científica
La Fundació Josep Carreras, en
col·laboració amb les seves fundacions
germanes als Estats Units, Suïssa i
Alemanya, ha invertit més de 200 milions
d’euros en recerca científica, i ha finançat
més de 1.000 beques i projectes de recerca
durant els seus 30 anys de trajectòria.
L’any 2010, la Fundació Josep Carreras
decideix anar un pas més enllà en la
seva aposta per la recerca científica
creant l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, juntament amb
la Generalitat de Catalunya. Es tracta del
primer centre de recerca europeu focalitzat
en la leucèmia i les hemopaties malignes i
un dels únics que hi ha al món.
5. Sensibilització
Cada any, del 21 al 28 de juny se celebra
la Setmana contra la Leucèmia.
Durant aquesta setmana, la Fundació porta
a terme una campanya de sensibilització
en els mitjans per donar a conèixer la
malaltia i la importància de la recerca

científica. L’acte central de la Setmana
contra la Leucèmia és EL DIA DEL
PACIENT, un dia festiu en el qual es dona
veu a pacients que han patit, o pateixen,
la malaltia i a amics i familiars, i els
converteix en altaveu de la causa: la lluita
perquè la leucèmia sigui una malaltia
curable en tots els casos. El 2021 vam
celebrar la 10a edició, tot i que de manera
virtual a causa de la pandèmia.

Les nostres fites
L’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras

5.672.356 €
invertits
en recerca
el 2021

298

39

investigadors nacionals
i internacionals

grups
de treball

258
papers en revistes
indexades en
publicacions científiques

El Registre de Donants de Medul.la Òssia (REDMO)
des del seu inici el 1992
+ d’11.000

452.552

pacients d’arreu del món han
rebut un trasplantament de
donant no emparentat

donants
disponibles
al REDMO

385
donacions
coordinades
pel REDMO

Els nostres Imparables

112.706
socis contra
la leucèmia

512
iniciatives
solidàries
gestionades

584
empreses
col·laboradores

Els nostres programes socials

1.518
consultes
mèdiques ateses

Datos correspondientes a 2021.

63
famílies acollides
als nostres pisos i hotels
amb conveni

4.022
consultes sobre
temes laborals,
socials...

Programa de pisos d’acollida
per a pacients amb leucèmia
i altres hemopaties malignes
«Una llar lluny de casa»
La Fundació Josep Carreras facilita un
allotjament gratuït a pacients i familiars
en risc d’exclusió social o econòmica, que
s’han de traslladar fora del seu domicili
habitual per rebre un tractament prolongat
contra la leucèmia o altres malalties
oncològiques de la sang.
Són moltes les persones que necessiten
estar en contacte directe i freqüent
amb l’hospital, després de rebre un
trasplantament. Aquest període oscil·la
entre els tres i els nou mesos, encara que
en alguns casos es pot perllongar. Aquesta
situació requereix llargs períodes d’estada
a prop del centre de trasplantament.
Així mateix, és aconsellable que, sempre
que sigui possible, el pacient pugui
estar acompanyat de la seva família, fet
imprescindible en el cas dels pacients
infantils o menors d’edat. Això suposa una
despesa per a les famílies que pot arribar a
ser inassumible, ja que inclou l’allotjament,
la manutenció i altres despeses derivades
de la seva estada lluny de casa.
El programa de pisos d’acollida de la
Fundació posa a disposició, a través
dels serveis d’assistència social dels
hospitals, sis pisos per assignar als qui

més ho necessitin, de manera totalment
gratuïta.

Els pisos de la Fundació Josep
Carreras es troben a Barcelona,
l’Hospitalet de Llobregat i
Badalona, sempre a prop dels
hospitals de referència per
facilitar el dia a dia dels pacients
i de les seves famílies.

Naïm, al costat de
l’Hospital Vall d’Hebron

Pirineus,
al costat de l’Hospital
Universitari Germans
Trias i Pujol
Villarroel,
al costat de l’Hospital Clínic

Bellvitge,
al costat de l’IC

Marquès de
Campo Sagrado,
a prop de l’Hospital Clínic

Sant Quintí, al costat de
l’Hospital Sant Pau)

Durant l’any 2021, fins al 31
de desembre, s’ha acollit
63 famílies, que hi han estat
un total de 1.672 dies.
Bellvitge
Pirineus

3 famílies
174 dies
Naïm

1 família
295 dies

2 famílies
305 dies

Marquès de Campo
Sagrado

6 famílies
280 dies

Villarroel

12 famílies
189 dies

D’altra banda, disposem d’aliances amb
hotels. Des del 2011, la cadena HN va
impulsar el projecte Hotels amb Cor, del
qual forma part la Fundació com a entitat
beneficiària. Gràcies a aquest acord, les
famílies i els infants tractats a l’Hospital
Sant Joan de Déu es poden allotjar al
seu establiment d’Esplugues Hotel Porta
Barcelona. Inclou l’habitació i l’esmorzar,
d’una a cinc nits.

Sant Quintí

2 famílies
261 dies

El Departament de Treball Social de
l’hospital s’encarrega de la selecció dels
pacients i la gestió de reserves amb l’hotel.
La Unitat d’Hematologia Pediàtrica atén
uns 400 casos anuals, dels quals entre un
20 i un 30 % poden necessitar allotjament
fora de casa.
Des del 2021, l’Hotel Porta Barcelona forma
part de la cadena Sercotel, amb qui hem
mantingut l’acord.

«Em dic
Vanesa i
soc una
IMPARABLE»
«El 2013 em van diagnosticar un limfoma
fol·licular, un tipus de limfoma “crònic” i de difícil
curació. Al cap de cinc anys, al limfoma s’hi va unir
una leucèmia mieloide aguda secundària.
El 28 de novembre de 2019 em vaig sotmetre a un
trasplantament d’un donant anònim. Una persona
desconeguda que m’ha salvat la vida.
Com que visc a 200 km de l’hospital, m’he quedat
en un pis d’acollida de la Fundació.
I aquí estic, recuperant-me amb l’ajuda i l’amor del
meu marit, en Jordi, i de les meves meravelloses
filles, l’Emma i la Carla.»

Vanesa Redo Sabater
Pacient de limfoma fol·licular i leucèmia secundària.
És de Tortosa. Ha estat al pis de Sant Quintí el 2019 i el 2020.

Clic aquí per veure el vídeo

Justificació del projecte
La leucèmia infantil és el càncer infantil més freqüent a Espanya i suposa
el 30 % de tots els càncers en edat pediàtrica. Una vegada rebut el
diagnòstic, els pacients s’hauran de desplaçar a hospitals de referència per
fer-se proves mèdiques i rebre tractament. Molts resideixen a la mateixa
ciutat en la qual rebran el tractament o a les poblacions del voltant. Hi
ha casos, però, en què el seu habitatge és massa lluny per poder anar
ràpidament a l’hospital en cas d’urgència, tractament ambulatori, etc.
Normalment, el fet que aquests pacients continuïn ingressats a l’hospital
comporta dues coses: l’ocupació d’un llit hospitalari, que es podria
destinar a un altre pacient i que el pacient no pugui gaudir del confort
d’estar en un lloc privat i més acollidor.
Els pacients poden estar en un
espai més íntim, amb la presència contínua
d’un familiar i amb tots els elements propis
d’una llar. Així mateix, per a qualsevol
urgència, el pacient es beneficia de la
curta distància entre el pis de la Fundació i
l’hospital, a més de l’atenció contínua d’un
equip d’infermeres.
Quan el tenor Josep Carreras va emmalaltir
de leucèmia i es va desplaçar a Seattle
(Washington) per rebre tractament l’any
1987, es va allotjar en un pis a prop del
seu hospital, on va poder passar les
festes de Nadal amb la seva família. El
seu agraïment i el fet de viure en primera
persona la necessitat de disposar d’un pis
a prop de l’hospital el va portar el 1994 a
crear aquest projecte. Va començar amb
un habitatge i actualment la Fundació
ja disposa de sis pisos a prop dels
hospitals de referència.

Des del 1994, s’han beneficiat
d’aquest servei més de
450 famílies, des de l’inici
del projecte, procedents de
diferents punts d’Espanya,
Romania, Andorra, el Marroc,
l’Argentina, el Paraguai, el
Perú, Mèxic i Rússia.

Durant l’any 2021 hem acollit 26 famílies en els nostres allotjaments,
cosa que suposa un total de 1.504 nits de pernoctació.
Percentatge d’ocupació
dels pisos d’acollida

71,8 % 72,6 %

70,1 %
64,5 %

68,0 %

65,1 % 67,4 %

64,0 %

68,7 %

55,1 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lloc i residència dels pacients
en aquests anys

Astúries

Pontevedra

Lleó

Ourense

Pamplona
Burgos

Osca
Saragossa

Salamanca
Terol
Madrid

Barcelona
Tarragona
Castelló

València

Jaén
Sevilla

Santa Cruz de
Tenerife
Las Palmas de
Gran Canaria

Menorca
Mallorca

Alacant

Albacete

Badajoz

Girona

Lleida

Múrcia
Almeria

Màlaga
Cadis

* En els nostres pisos, també hem
acollit pacients d’Andorra, l’Argentina,
Anglaterra, el Marroc, Mèxic, el
Paraguai, el Perú, Romania i Rússia.

Procedència de les famílies
en pisos d’acollida 2021

22

Comunitat Valenciana

17

Catalunya

* Aragó, Castella i Lleó, Illes Canàries,
Extremadura, el País Basc, Andalusia, Andorra.

Múrcia

4

Balears

4

Madrid

3

Astúries

3

Altres*

10

Projecte en col·laboració amb cadenes
hoteleres: hotels solidaris
Total anual de famílies en pisos d’acollida
i a l’Hotel Sercotel Porta Barcelona*
* Aquest hotel presta servei per cobrir els allotjaments temporals de curta estada (ambulatoris) per a
pacients infantils que reben tractament a l’Hospital Sant Joan de Déu. L’Hotel Sercotel Porta Barcelona
ha estat absorbit per aquesta cadena hotelera; fins llavors, es col·laborava activament amb el projecte
Hotels amb cor de la cadena NH, amb qui estem ultimant una nova aliança.
Famílies en pisos
Total de famílies
Famílies a l’Hotel
Sercotel Porta Barcelona

Total de dies ocupats en pisos d’acollida
i a l’Hotel Sercotel Porta Barcelona
En pisos
Total de dies
A l’Hotel Sercotel
Porta Barcelona

La taxa d’ocupació
l’any 2021 ha
suposat un 68,7 %;
la resta del temps
s’ha dedicat a
processos de millora
i manteniment.

«En alguns casos
s’ha mantingut la
relació fins i tot
quan havien acabat
el tractament,
cosa que ens omple
de felicitat.»
Marta
Cap de recepció de Sercotel Porta Barcelona.

«Fa anys que el projecte de donar habitacions
per a la Fundació Josep Carreras en
col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de
Déu va arribar a l’Hotel Porta Barcelona.
Des d’aleshores, a totes les persones que
treballem a l’hotel ens va suposar una gran
motivació forma-ne part. Treballar en una
empresa compromesa amb la nostra societat
i solidaritzar-se amb aquelles famílies que
passen el dur tràngol d’una malaltia dels més
petits de la casa han fet que la nostra feina
adquireixi un sentit més emocional.
Des d’aleshores, han estat moltes les famílies
que hem allotjat, i cadascuna d’elles ha deixat
en tots nosaltres una petjada inesborrable.
Intentem amb cadascuna treure el millor de

nosaltres mateixos, empatitzant amb la seva
situació i procurant que se sentin com a casa.
En alguns casos, s’ha mantingut la relació fins
i tot quan havien acabat el tractament, cosa
que ens omple de felicitat.
També m’agradaria destacar el tracte des de la
Fundació i l’hospital cap a nosaltres, d’extrema
amabilitat i disposició. És un plaer treballar
amb tots ells.
Esperem continuar col·laborant durant molts
anys i aportant el nostre gra de sorra per
facilitar a les famílies una estada més càlida.»

Acord amb hotels
IMPARABLES
contra la leucèmia
Des de fa anys, el nostre programa de
pisos d’acollida té una estreta relació
amb els programes que diferents hotels
han ofert per als nostres pacients.
La intenció d’aquest recurs és poder
oferir un «allotjament fora de casa»
amb la màxima atenció possible al
pacient i la seva família.
La Fundació ha establert aliances amb
l’Hotel Sercotel Porta Barcelona i amb NH
Group per oferir servei d’allotjament de
curta durada a pacients i donants.
Això ens permet continuar donant
cobertura a aquest servei més enllà dels
nostres pisos d’acollida.

Gràcies, Sercotel i NH,
per oferir una llar
lluny de casa!

Metodologia de derivació
L’hospital en el qual el pacient rebrà el tractament sol·licita a la Fundació
un pis d’acollida per a ell i la seva família o persona cuidadora. L’equip
de treball social de l’hospital presenta informes justificatius sobre
la valoració de la necessitat i la qualificació econòmica de la família
mitjançant informes socials del municipi d’origen. Una vegada feta
l’entrevista d’ingrés, el pacient i els familiars (o persona cuidadora) signen
un contracte d’ocupació, en el qual s’inclou un inventari dels mobles i els
electrodomèstics de què disposa el pis. El personal de la Fundació, durant
les visites setmanals, acompanya els que ho sol·licitin a dur a terme
gestions o resoldre aquelles necessitats que els facin arribar i, a la vegada,
supervisa el bon funcionament i manteniment del pis.

Persones destinatàries
Pacients, procedents de tot el territori
espanyol o de l’estranger, en risc
d’exclusió social o econòmica i les
seves famílies que s’hagin de traslladar
a Barcelona per poder dur a terme un
trasplantament de medul·la o per
seguir un tractament contra la leucèmia
o una hemopatia maligna i continuar el
procés de recuperació a prop del centre
hospitalari que l’ha atès.

Objectius

del projecte
L’objectiu general del projecte és proporcionar un allotjament
gratuït a pacients i familiars amb escassos recursos econòmics i
en risc d’exclusió social, que s’han de traslladar a Barcelona, lluny
del seu domicili habitual, per rebre un tractament prolongat contra
la leucèmia o una hemopatia maligna.
A la vegada, s’han definit un conjunt d’objectius específics:

Millorar la qualitat de vida*
dels pacients i de les seves
famílies o acompanyants durant
el tractament contra la leucèmia.

Facilitar una xarxa de
suport* a pacients i familiars.
Acompanyar* el pacient i
la seva família durant tot el
procés de tractament.

Oferir informació o
assessorament* sobre les
qüestions que puguin sorgir
a qui s’ha diagnosticat la
malaltia, a la família i als
cuidadors i cuidadores.

Facilitar* un acompanyament
a aquelles persones que el
sol·licitin per poder dur a terme
gestions en el seu dia a dia.

Fundació

JOSEP
CARRERAS

contra la leucèmia
* Recurs 100 % gratuït per als pacients i el seu acompanyant principal o família.

La creació de la xarxa de pisos d’acollida
va néixer de l’especial preocupació de
la Fundació Josep Carreras pel benestar
del pacient i la seva família durant el
tractament. Des del 1994 oferim sis
pisos d’acollida a aquells pacients (i els
seus familiars) amb recursos econòmics
limitats.
Moltes vegades, una persona que s’ha
sotmès a un tractament ha de passar
llargues temporades lluny de casa. Els

nostres pisos estan situats molt a prop
dels principals hospitals de referència
en el tractament de leucèmies i altres
hemopaties malignes a Barcelona. A
més, des del 2012, la Fundació també
té una habitació disponible per als
pacients i les seves famílies a l’Hotel NH
Porta Barcelona, gràcies a un conveni
de col·laboració signat entre l’Hospital
Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona i la
cadena NH Hotels.

Pressupost del projecte
Despeses
Reparació i conservació dels sis pisos
21.300 €
Recursos humans					 24.041 €
Subministraments					 4.270 €
Assegurances					
472 €
Desplaçaments				
220 €
Neteja					
4.325 €
Comunitat					
5.074 €
Material de fidelització de pacients
2.381 €
Amortitzacions				
24.717 €
Altres						
500 €
TOTAL						
87.300 €

Ingressos

Aliances amb empreses o organitzacions
Altres fundacions				
Iniciatives solidàries				
Fons propis				
TOTAL					

25.000 €
25.000 €
10.000 €
27.300 €
87.300 €

Manteniment aproximat per pis d’acollida de 15.000 euros anuals.
Ens ajudes a aconseguir-ho?

Et necessitem per
continuar Imparables!

«Podem
saber poc del
futur, però
prou per
adonar-nos
que hi ha
molt per fer.»
Mario
Pacient de limfoma desplaçat d’Astúries al
pis de Bellvitge, i Laura, la seva parella.

«En el meu cas, l’arribada de la pandèmia
i el confinament de març ens va agafar
pràcticament acabats d’instal·lar a Barcelona.
Acabava de començar un assaig clínic i ens
allotjàvem en un pis d’acollida de la Fundació.
Afortunadament, el tractament gairebé no va
tenir efectes secundaris i vam poder passar
un confinament semblant al de la resta de les
famílies i dins de la nova “normalitat”. Vam
aprofitar per llegir, fer sessions de cinema amb
crispetes, organitzar quedades virtuals i fins i
tot ens vam atrevir amb la reposteria, que no
ens va sortir gens malament.
Des d’un punt de vista més personal, el suport
familiar va ser fonamental per passar aquests
mesos. La pandèmia també va portar una cosa

positiva per a mi i la meva parella, ja que,
gràcies a l’estat d’emergència sanitària,
l’empresa li va permetre teletreballar i
vam poder passar el confinament i els
mesos següents junts. Va arribar l’estiu,
acompanyat de les millors notícies que
podíem rebre: estava preparat per sotmetre’m
al trasplantament. A causa de la pandèmia,
vaig haver de passar molts dies en aïllament
amb visites molt restringides. Però, gràcies al
pis de la Fundació, la meva família i jo sempre
vam tenir la tranquil·litat de poder estar a prop
de l’hospital.»

Gràcies a la Fundació
La Caixa tenim
un paquet «Benvinguda»
+ manual en els pisos
d’acollida
Una guia útil per tenir informació bàsica de la ciutat, el barri, les
instal·lacions, els telèfons de contacte, els detalls d’interès, els punts
de mercat, les farmàcies, el metro, etc., per fer més senzilla la vida
del pacient i el seu acompanyant.

Mapa interactiu

Per què una llar lluny
de casa? Beneficis
intangibles del projecte
Per a la millora del pacient, no només es
necessiten cures mèdiques, sinó que també
és molt important que aquesta persona
tingui la garantia de poder continuar, en
la mesura de les seves possibilitats, amb
les seves activitats de la vida diària.
Procurar que el pacient no senti que «la
seva vida s’atura del tot» és fonamental
per afavorir una bona gestió emocional
i mental.

El factor biològic és
determinant per a la
salut del pacient, però el
psicològic i el social són
complementaris. Si un
falla, l’altre també.
Perquè aquestes premisses es compleixin,
és bàsic que el pacient pugui estar envoltat
del seu entorn social més immediat (amics
o família propera), que pugui normalitzar
les seves rutines, que se senti acompanyat,
que fins i tot pugui tenir un espai que faci
sensació d’amplitud... En definitiva, que
pugui tenir una vida tan normalitzada com
sigui possible.
El diagnòstic d’una malaltia com la
leucèmia o el càncer en general és una
experiència traumàtica que no sols afectarà
el pacient, sinó també tot el seu entorn.
Imaginem que aquesta família/entorn té

unes condicions econòmiques limitades i
necessita un gran desplaçament per poder
rebre el tractament. En aquest cas, es
desfermaria una situació d’ansietat davant
el desconcert de com afrontar el dia a dia.
Els pisos d’acollida per a pacients poden
ajudar a «calmar» aquest nivell d’estrès i a
no empitjorar la situació econòmica de la
família.
I és que, perquè un pacient estigui bé,
també ho ha d’estar el seu entorn o la seva
família. És bàsic oferir un recurs que també
faciliti la quotidianitat de les persones que
estiguin a càrrec del pacient. Si no estan
bé, això repercutirà de manera directa en el
malalt. Molts dels acompanyants principals
del pacient, a causa de l’estrès que suposa
«viure en un hospital» (canvis d’horaris,
canvis d’alimentació, preocupació pel
diagnòstic, enfrontar-se a un trauma,
gestionar el xoc inicial de la notícia...),
arriben a patir la síndrome del cuidador
cremat o burn-out.
Els pisos d’acollida de la Fundació són
una part fonamental de la recuperació
dels pacients. No sols aporten
tranquil·litat, sinó també recolliment,
intimitat i la possibilitat de viure un
moment crucial de la vida en família.

«El paper dels
pisos d’acollida
és fonamental
per a una millor
recuperació
dels pacients.»
Clàudia
Pacient de limfoma de Hodgkin.

«Soc la Clàudia, tinc 33 anys i el 2014 vaig
ser diagnosticada d’un limfoma de Hodgkin.
El 23 de desembre del 2015 em vaig sotmetre
a un autotrasplantament de medul·la òssia
a l’Hospital Clínic de Barcelona. Com que
no visc a prop de l’hospital, l’equip mèdic
em va oferir la possibilitat de recuperar-me
en un pis de la Fundació Josep Carreras
durant les tres primeres setmanes després de
l’autotrasplantament.
Encara recordo aquest Nadal com a únic. No és
gens fàcil celebrar les festes lluny de casa, sense
la família i més quan… acabes de tornar a
néixer! Però gràcies al gran equip d’Hematologia
de l’Hospital Clínic de Barcelona i a la Fundació
Josep Carreras, em vaig poder recuperar a poc
a poc en un pis d’acollida, amb els meus pares.
No hauria imaginat mai que passaria aquests
dies tan especials d’aquesta manera, però va ser
una experiència més per sumar en aquesta vida.
No vaig tenir sensació de tristesa ni

d’enyorança en cap moment, ja que l’única
preocupació en aquests moments és la de
recuperar-se bé com més aviat millor. A més,
vaig tenir la sort d’estar acompanyada cada
dia dels meus pares i rebre sovint la visita del
meu germà i el meu avi. Al cap d’uns quants
anys vaig tenir una recaiguda i vaig tornar
a ser usuària d’un altre dels pisos d’acollida
de la Fundaciò, ja que tornava a necessitar
un trasplantament de medul·la òssia, aquesta
vegada el donant seria el meu germà. El paper
dels pisos d’acollida és fonamental per a una
millor recuperació dels pacients i ajuda que tant
el malalt com la seva família puguin sentir-se
com a casa i oblidar, en certa manera, el procés
que estan passant. Des d’aquí vull donar les
gràcies a tots els qui ho feu possible.»

Parts interessades o agents
involucrats en el projecte
Les persones, els col·lectius, les entitats i les institucions afectats pel programa són:
els pacients, les famílies dels pacients, el responsable de pisos de la Fundació, l’Hospital
Clínic, Hospital Sant Pau, l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital
de Bellvitge, l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Hotel HN i l’Hotel Sercotel Porta Barcelona.

Metodologia de mesurament
dels resultats
Per valorar l’impacte es té en compte
tant el percentatge d’ocupació dels pisos
d’acollida i l’hotel durant l’any com les
notes que deixen els pacients i els seus
familiars en els llibres de visites dels
habitatges.
Cada pis d’acollida de la Fundació
disposa d’un llibre de visites perquè els
pacients i els seus familiars puguin deixar
un missatge d’ànim per als pacients que
hauran de passar per aquest habitatge
més endavant, una nota d’agraïment o,
simplement, la seva vivència.
La Fundació compta amb una figura que
és la persona responsable dels pisos.
Aquesta persona és un referent per a les
famílies que viuen acollides, que tenen el
seu contacte, i setmanalment els visita per
comprovar que tot està bé.

Les funcions que fa la persona
responsable dels pisos són:
1. Coordinació amb els serveis socials dels
hospitals per a la selecció de malalts.
2. Benvinguda a les famílies, lliurament
del contracte d’ocupació i inventari del pis.
3. Explicació i lliurament de normes de
funcionament.
4. Visites, revisió i contacte setmanal per a
control d’ús i assistència.
5. Control de neteja, bugaderia i
manteniment del pis quan surt una família.
6. Relació amb administradors i comunitats
de veïns.
7. Reportar indicadors d’ocupació i
incidències a Gerència.

Declaració de
verificació d’impacte
EQA* ha verificat els indicadors
d’impacte de la Fundació Internacional
Josep Carreras per al període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2020.
Els indicadors verificats són els següents:

Nombre de famílies acollides
als pisos i a Sercotel
Porta Barcelona, 48; dies
d’ocupació dels pisos i de
l’Hotel NH, 1.504.
El nostre procés de verificació s’ha limitat
a revisar la informació seleccionada
continguda a l’informe, la qual representa
els resultats d’impacte del període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2020. Així mateix, el nostre encàrrec ha
implicat la comprensió de la metodologia
de mesurament aplicada per la Fundació
Internacional Josep Carreras. El nostre
procés de verificació no implica la visita
in situ a cap de les instal·lacions de la
Fundació Internacional Josep Carreras.

* European Quality Assurance Spain, SL (EQA) és una entitat
internacional de certificació i verificació d’estàndards ambientals,
socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès),
el propòsit de la qual és generar confiança en el mercat respecte a
la integració dels factors de sostenibilitat en l’estratègia i l’operació
de les organitzacions. EQA és el primer verificador espanyol aprovat
per Climate Bond Initiative (CBI).
EQA opera a escala global i proveeix de serveis de verificació
d’instruments financers sostenibles, verificació d’impacte i
verificació d’inversions socialment responsables. Així mateix,
proveeix de serveis de verificació en canvi climàtic, responsabilitat
social corporativa, compliance i R+D+I, entre d’altres.
EQA és una entitat que inclou l’excel·lència, la qualitat i la
independència dins de les seves polítiques i procediments. Es
compromet a oferir als seus clients productes i serveis amb un alt
valor afegit per als seus grups d’interès, com a resultat de la seva
competència tècnica i recerca científica, en col·laboració amb una
gran xarxa d’experts científics, universitats i centres de recerca arreu
del món.
Per a més informació, visiteu: https://eqa.es/

Futur del programa
Continuar enfortint
la relació amb els
treballadors socials
dels hospitals
per millorar la
comunicació i l’ús
dels pisos.

Renovar els convenis.

Treballar amb
aliances corporatives
per establir noves
aliances amb altres
cadenes hoteleres.

En procés: millores
com modernitzar
els televisors,
plataformes tipus
Netflix, temes de
mobiliari, etc.

En procés:
Manual de
benvinguda per
a tots els pisos.

«La Fundació Josep
Carreras ens va treure,
tant a la meva família
com a mi, una càrrega
immensa del damunt
posant a la nostra
disposició un pis
d’acollida a prop
de l’hospital.»
Irene
Pacient de leucèmia aguda.

«Soc la Irene i tinc 30 anys. Estic trasplantada
de medul·la òssia. El 13 de setembre de
2012 em van diagnosticar una leucèmia
aguda. Em vaig sotmetre durant set mesos
a quimioteràpies i aïllaments a l’hospital de
la meva ciutat. Al cap de deu mesos, gairebé
quan començava a veure la llum de la curació,
vaig tenir una recaiguda. La conseqüència
va ser que havia de ser sotmesa a un
trasplantament de medul·la òssia.
Al principi vaig tenir por de tots els riscos
dels quals em van informar, però m’ho vaig
empassar com vaig poder i vaig cridar al món
que no tenia por de res, i que me’n sortiria.
Els deia a tothom i a mi mateixa: «Aquesta
malaltia no sap en quin cos s’ha ficat!».
La Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia em va trobar un donant de medul·la
òssia 100 % compatible. Era una donant
alemanya de la meva edat. No és possible

conèixer-la, així que tant ella com jo només
ens vam poder enviar una carta molt emotiva
però de manera anònima.
El trasplantament me’l van haver de fer a
Barcelona, a l’Hospital Vall d’Hebron. La
Fundació Josep Carreras ens va treure, tant
a la meva família com a mi, una càrrega
immensa del damunt posant a la nostra
disposició un pis d’acollida a prop de
l’hospital per poder fer-me els controls cada
dia quan no estigués ingressada, i poder
recuperar-me del trasplantament.
La meva estada al pis d’acollida va ser de cinc
mesos. Era un pis acollidor i molt càlid per als
dies de fred que s’acostaven. A més, era a un
carrer de l’hospital i no havia de fer trajectes
llargs, ja que, amb el meu estat de salut, això
suposava moltíssim esforç.»

Clic aquí per veure el vídeo

Ens ajudes a mantenir
aquesta llar lluny
de casa peR Als nostres
IMPARABLES?
Per a més informació del projecte, escriu a
empreses@fcarreras.es
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