Campanya de sensibilització 2013:
25 anys lluitant contra la leucèmia
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La Fundació Josep Carreras
compleix 25 anys en la seva lluita
contra la leucèmia amb més de
45.000 socis
● El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), creat per la Fundació
Josep Carreras, permet que els pacients de l’Estat espanyol puguin accedir
als més de 21 milions de donants en tot el món.
● El documental ‘La Fleur. Josep Carreras i la lluita contra la leucèmia’,
presentat en el Gran Teatre del Liceu, repassa l’evolució de la Fundació amb
tots els seus protagonistes i casos reals.
● La Fundació es finança amb els concerts benèfics del tenor i les donacions de
més de 45.000 socis.

Barcelona, 19 de setembre de 2013
La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ha presentat avui la seva campanya ‘25 anys lluitant
contra la leucèmia’ en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a fi de fer un repàs dels avenços assolits en
tot aquest temps per pal·liar els efectes de la malaltia i marcar els reptes de futur. S’ha progressat molt
però també és molt el que queda per fer, amb l'objectiu de que algun dia la leucèmia sigui una malaltia
curable i amb el compromís de millorar els tractaments i el benestar dels pacients i de les seves famílies.
L'aniversari de la Fundació es commemora amb la presentació del documental ‘La Fleur. Josep Carreras
i la lluita contra la leucèmia’, dirigit per Xavier Bosch, que explica la història d'aquests 25 anys a
través de diversos testimonis: el propi Josep Carreras, personal de l'entitat, metges i investigadors i, per
suposat, pacients i donants de medul·la òssia, que són els veritables protagonistes. L’acte tindrà lloc
aquesta tarda en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, teatre emblemàtic pel tenor, i davant de
més de 1.800 persones que formen part de l'ampli col·lectiu que lluita diàriament per fer front a
la leucèmia i altres hemopaties malignes. Comptarem amb la presència del Molt Honorable
President de la Generalitat, Artur Mas.
El documental estarà avui disponible per a tothom a partir de les 20 hores a la pàgina web
www.noleucemia.org. També s'emetrà en La 2 el dia 20 de setembre a la nit.

Registre de donants
Des que en 1988 la Fundació Josep Carreras iniciés el seu camí, un dels majors assoliments ha estat la
creació del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), una base de dades que permet que els
pacients espanyols puguin accedir als més de 21 milions de donants de medul·la òssia que hi ha al món.
Aquest Registre, gestionat d'acord amb el Sistema Públic de Salut, ha marcat un abans i un després en la
gestió d'aquesta malaltia a l’Estat espanyol. Durant aquest temps, des de la Fundació s'han localitzat més de
7.500 donants compatibles fent possibles més de 3.800 trasplantaments de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical a Espanya i més d'1.800 trasplantaments de donants espanyols en altres països.
Centre de recerca
Per seguir endavant amb la seva missió, la Fundació va crear en 2010, conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), un dels pocs centres en el
món monogràficament dedicat a la recerca de la leucèmia i que utilitza les tecnologies més avançades per
intentar guanyar la partida a la malaltia, juntament amb els investigadors més reconeguts a nivell nacional i
internacional.
“Encara un de cada quatre nens i la meitat dels pacients adults no aconsegueixen superar la
malaltia –ha assenyalat Josep Carreras– i molt sovint la mortalitat es deu a complicacions en els
tractaments, per la qual cosa encara queda molt camí per recórrer. És fonamental invertir en
recerca científica, perquè hem d'eradicar la malaltia i hem de millorar la qualitat de vida de les
persones que sofreixen leucèmia o qualsevol altra hemopatia maligna”.
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