Creació de la Fundació
Internacional Josep
Carreras per a la Lluita
contra la Leucemia.
Concert benèfic a l'Arc
de Triomf de Barcelona
davant 150.000
espectadors.

Creació de las
fundacions Josep
Carreras als Estats
Units i Suïssa.

Inauguració de la Unitat
de Transplantaments de
l'Hospital Clínic de
Barcelona, finançada per
la Fundació Josep
Carreras.

Creació del Registre
de Donants de
Medul·la Òssia
(REDMO).

Primera Marató de TV3
a benefici de la
Fundació.

Acord Marc amb el
Ministeri de Sanitat
reconeixent el REDMO
com a part del Sistema
Nacional de Salut.

Creació de la Fundació
Josep Carreras a
Alemanya.
Primera Gal·la Josep
Carreras a la cadena de
televisió alemanya ARD
a benefici de la
Fundació.

Primera extracció de
medul·la òssia d'un
donant espanyol per a
un pacient estranger
(Austrália).
Es posa a disposició dels
malalts de leucèmia el primer
pis d'acollida per a pacients i els
seus familiars a Barcelona.

Inici del programa conjunt
entre el Banc de Cordó de
Barcelona i el de la
Universitat de Düsseldorf.

Concert commemoratiu del 10è
aniversari de la Fundació a les
Fonts de Montjuïc de Barcelona
davant 60.000 espectadores.

Entrega de la
Primera Placa
Josep Trueta de la
Generalitat de
Catalunya al mèrit
sanitari a la
Fundació.

Acord de la Fundació "La
Caixa" i la Generalitat de
Catalunya per a l'impuls
de les donacions de sang
de cordó umbilical.

Inauguració
de la Unitat de
Transplantam
ents Josep
Carreras a
l'Hospital
Germans Trias
i Pujol
(Badalona).

Acord amb la Fundació
Crèdit Andorrà i els
governs d'Andorra i la
Generalitat de Catalunya
per a la promoció de la
donació de medul·la
òssia a Andorra.

Inauguració de la
Factoria Cel·lular
Josep Carreras del
Centre de Transfusió
i Banc de Teixits del
Servei Català de
Salut (Barcelona).

Campanya de captació de socis d'àmbit
nacional amb un acte de celebració dels
1.000 transplantaments realitzats a tot el
país a l'Hospital Infantil Universitari del
Niño Jesús de Madrid.
Josep Carreras
visita els nens
dels Servei
d'Oncohematolog
ia infantil de
l'Hospital
Universitari La
Paz de Madrid
acompanyat del
futbolista Iker
Casillas.
S'arriba a la xifra de 100
famílies allotjades als
pisos d'acollida de la
Fundació Josep Carreras.
Els han ocupat famílies de
pacients procedents de
diferents parts d'Espanya i
de països com Romania,
Marroc, Argentina,
Paraguai i Rússia.

El programa REDMO de
la Fundació arriba a la
xifra de 1.000 donants
compatibles localizats
per a pacients a l'espera
d'un transplantament.

Programa La Noche Abierta
de TVE a benefici de la
Fundació.
La Fundació estableix convenis de
col·laboració amb les 17
Comunitats Autònomes, un cop
produïda la disolució de
l'INSALUD.

La Fundació amplia a
cinc la seva xarxa de
pisos d’acollida a
Barcelona.
La Fundació celebra el fet d'haver
arribat a la xifra de 10 milions de
donants de medul·la òssia a tot el món
amb un acte a l'Hospital Clínic de
Barcelona.
Josep Carreras visita els nens
del Servei d'hematologia
infantil de l'Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona
acompanyat del futbolista
Víctor Valdés.

Josep Carreras celebra la
Setmana Europea contra
la Leucèmia (21-28 de
juny) amb una visita als
nens de l'Hospital del
Niño Jesús de Madrid
amb l'actriu Belén Rueda.

Renovació de l'Acord
Marc amb el Ministeri de
Sanitat per al
reconeixement del
REDMO com a registre
oficial del Sistema
Nacional de Salut.
Els actors de televisió Paula
Echevarría, Michelle Jenner, Iván
Sánchez i Carles Francino,
acompanyen a Josep Carreras a la
presentació de la nova campanya de
la Fundació "Explica'ns el teu pla" a
un acte a l'Hospital Materno-Infantil
Gregorio Marañón de Madrid.

La Fundació Josep Carreras signa
un acord d'intencions amb la
Generalitat de Catalunya per crear
l'Institut Internacional Josep
Carreras de Recerca contra la
Leucèmia.
Fusió amb la
Fundació FarrerasValentí.

Josep Carreras presenta la nova
campanya de sensibilització de la
Fundació a l'Hospital de Sant Pau de
Barcelona amb el jugador de futbol Rafa
Márquez i el tècnic esportiu del F.C
Barcelona, Txiki Begiristáin.

Josep Carreras
presenta la nova
campanya de
sensibilització de
la Fundació a
l'Hospital Niño
Jesús de Madrid
amb els actors
Mario Casas i
María Castro.

25è Aniversari de la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia a l’Estat
espanyol. www.noleucemia.org

La Fundació viu un moment històric:
posem la primera pedra del nou edifici
de l'Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras en el Campus
ICO/Germans Trias i Pujol de Badalona.

El Registre de Donants de
Medul·la Òssia (REDMO),
gestionat per la Fundació,
assoleix els 100.000 donants
voluntaris de medul·la òssia.

