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1. Carta del
President

Després de més de 20 anys de feina, ens plantegem
un nou repte: “hem de millorar la qualitat de
vida dels pacients, però, sobretot, trobar una
curació 100% definitiva per a la leucèmia”. Per
aquest motiu, la Fundació ha decidit iniciar amb la
Generalitat de Catalunya un projecte històric i
incomparable: el primer centre de recerca de l’Estat
espanyol exclusivament focalitzat en la leucèmia i
altres malalties hematològiques malignes i un dels
únics que existeixen arreu del món.
L’Institut Internacional Josep Carreras de
Recerca contra la Leucèmia serà un centre
sense precedents que, amb la feina i el rigor
d’investigadors d’arreu del món, utilitzarà les
tecnologies més innovadores per guanyar-li
la batalla a la leucèmia.
Mentre treballem per aconseguir aquest objectiu,
també és fonamental millorar l’atenció dels pacients i
intentar millorar la seva qualitat de vida. En resposta
a aquest desafiament, la Fundació ha presentat
enguany dos programes pioners a l’Estat espanyol
que tracten d’afavorir la situació dels pacients de
leucèmia i d’ajudar a agilitzar la gestió hospitalària:

el pis de trasplantaments domiciliaris i
l’Oficina de Sang de Cordó Umbilical.

Aquest any també hem renovat el nostre conveni
amb el Ministeri de Sanitat que reafirma una
voluntat comuna en un Acord Marc. El nostre
objectiu és millorar el servei de recerca de donants de
progenitors hemopoètics (medul·la òssia, sang
perifèrica i sang de cordó umbilical) que ofereix la
Fundació per a pacients amb leucèmia o altres
malalties hematològiques que necessiten un
trasplantament i no tenen un donant entre els seus
familiars. Actualment, la Fundació Josep Carreras, a
través del seu programa REDMO treballa amb els 30
hospitals
públics
espanyols
que
realitzen
trasplantaments de medul·la òssia. A més la
Fundació té accés als més de 14 milions de
donants de medul·la i a les més de 400.000
unitats de sang de cordó umbilical
disponibles arreu del món (més de 80.000 i
unes 40.000, respectivament, són de donants
espanyols).
En aquestes pàgines podran conèixer amb més detall
aquests projectes que serveixen per intentar
aconseguir que, algun dia, tots els malalts superin la
leucèmia i puguin fer realitat els seus plans de futur.
Volem que aquests pacients facin realitat els
seus somnis i il·lusions i que tots els hi
ajudem. Per aquest motiu, enguany també
hem creat diverses plataformes digitals que
permeten que la societat pugui conèixer amb
més detall els testimonis dels pacients i, per
tant, unir-se, en la mesura de les seves
possibilitats, a la lluita contra la leucèmia.

Josep Carreras
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2. Josep
Carreras i la
lluita contra la
leucèmia

Ha rebut la distinció de Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Barcelona, per les Universitats de
Loughborough i Sheffield (Gran Bretanya), per la
Universitat Mendeleyev de Moscou (Rússia), per la
Universitat de Camerino (Itàlia), per la Universitat
Napier d’Edimburg (Escòcia), per la Universitat
Rutgers (Estats Units), per la Universitat Miguel
Hernández d’Elx, per la Universitat de Coimbra
(Portugal) , por la Universitat de Música de Bucarest
(Rumania), per la Universitat de Marburg
(Alemanya) per la Universitat de Pécs (Hongria), per
la Universitat de Porto (Portugal) i, recentment, ha
rebut el Rectorat d’Honor de la Universitat de
Hyunghee a Corea i la Medalla d’Or del Liceu.

“ Sempre vaig creure que si
hi havia una oportunitat
entre un milió, aquella 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. Segons les seves
pròpies paraules, “jo vaig iniciar aquest
projecte fa més de 20 anys per agraïment.
Quan vaig emmalaltir, la societat va bolcar-se
amb mi. Volia tornar totes aquestes mostres
d’afecte tant a la gent com a la ciència”.

És Membre d’Honor de la European Society for
Medicine, del Leukaemia Support Group, de la
European Haematology Association i de la Societat
Alemanya d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica.
També és Patró d’Honor de la European Society for
Medical Oncology. Ha rebut la Medalla d’Or de la
Societat Catalana de Trasplantaments, el Diamond
Tulip Award de la Fundació Stichting Day by Day
d’Holanda i el premi St. Boniface General Hospital
Research Foundation 1996 International Award.

És Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres i
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de la
République Française, Gran Croce di Cavaliere i
Grande Ufficiale della Reppublica Italiana, Medalla
d’Honor de Baviera, Gran Ordre del Mèrit de la
República d’Àustria, Creu de Comendador de l’Ordre
al Mèrit de la República de Polonia, Comendador de
la Medalla de Sahametrei del Govern Real de
Cambotja i Ambaixador de Bona Voluntat de
l’UNESCO. Al 2004 va rebre la Creu d’Or de l’Ordre
Civil de la Solidaritat Social entregada per Sa
Majestat la Reina, Doña Sofía, l’Ordre Nacional
Steaua Romaniei (Étoile de la Roumanie) de
Rumania en grau de Gran Oficial i la Gran Creu de
l’Ordre del Mèrit de la República Federal d’Alemanya.
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3. Més de 20 anys
lluitant contra la
leucèmia
Des de l’any 1988, la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia lluita contra aquesta terrible malaltia a
través de diferents línies d’actuació.

1. El suport a la recerca científica

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 professor 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 inestimable tasca va ser
mereixedora del Premi Nobel en Fisiologia i
Medicina l’any 1990.

Beques de recerca
Aquest any, la beca internacional de la Fundació
Josep Carreras ha recaigut en el Dr. Jean François
Rual de la Harvard Medical School (Estats Units).
El seu projecte és el següent: Molecular and Genetic
definition of the Notch signalling network, a major
factor in T-ALL.
El Dr. Stephan Fröling ha estat el guanyador de la
Beca European Hematology Association/Fundació
Josep Carreras. Aquest desenvoluparà el projecte
Identifying Therapeutic Targets in CDX2-Positive
Acute Myeloid Leukemia by Transcriptional
Profiling and Functional Genomic Approaches a
l’Hospital Universitari d’Ulm (Alemanya).

2. El finançament d’infraestructures
hospitalàries
Actualment, la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia ja ha destinat més de 7,5 milions
d’euros a la recerca, finançant més de 150
projectes científics. El Comitè Científic de la
Fundació, presidit pel professor Ciril Rozman, defensa
que la millor manera d’aconseguir una cura definitiva
per a la leucèmia és promoure la recerca entre els joves
científics. Per aquest motiu, la Fundació atorga
beques anuals a joves investigadors tant de
l’àmbit nacional com internacional.
La Fundació Josep Carreras a Alemanya finança amb
600.000 euros un projecte de col·laboració entre
PETHEMA (Programa espanyol per l’Estudi de la
Terapèutica en Hemopatia Maligna) i GMALL
(German Multicenter Trials). Aquest projecte, dirigit
pel Dr. Josep Mª Ribera, cap del Servei d’Hematologia
de l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospital Germans
Trias i Pujol (Badalona), i pel Dr. Hoelzer, cap
d’Hematologia de la Clínica Universitària de Frankfurt,
se centra a optimitzar les teràpies contra la leucèmia
limfoblàstica aguda, la més comuna en el cas dels
nens. Aquest projecte conjunt es porta a terme a més
de 40 hospitals espanyols i a més d’un centenar
d’hospitals alemanys.
La Fundació també finança una càtedra de recerca
clínica a través de la seva seu d’Estats Units

La Fundació també col·labora amb centres de recerca i
clínics per tal d’apropar la tecnologia més innovadora
als pacients. Un dels nostres objectius és
contribuir a accelerar la introducció dels
mètodes terapèutics més avançats en els
centres
sanitaris
i
a
millorar
les
infraestructures de recerca. Per aquest motiu, en
la mesura de les nostres possibilitats, realitzem
aportacions a centres acreditats i d’accés públic perquè
els pacients i els equips assistencials puguin
beneficiar-se d’unes millors condicions d’atenció i de
feina.
Uns exemples d’aquests projectes són la creació de la
Unitat de Tractament Intensiu Hematològic a
l’Hospital Clínic de Barcelona i la creació de la Unitat
de Trasplantaments de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona.
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 de Recerca 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.
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Ocasionalment, i amb motiu de la celebració d’actes i
concerts benèfics o de sensibilització, la Fundació i
el seu president donen suport a països en els
quals els sistemes sanitaris encara presenten
mancances importants. Alguns dels centres
sanitaris i col·lectius que han rebut aquest tipus
d’ajuda són, entre d’altres, la Croatian Lymphoma and
Leukaemia Foundation, el Departament d’Oncologia
de l’Hospital Infantil de Zagreb, la University Medical
Center a Ljubljana, i el Departament de Pediatria de la
University of Medicine de Budapest.

UN PACIENT, MOLTS DONANTS
El desenvolupament complet del Registre i la seva
integració amb la xarxa assistencial pública del
Sistema Nacional de Salut arribà, al 1994, amb la
signatura 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 a pacients
estrangers
cursades
pels
mateixos
registres
internacionals.

3. Registre de donants de medul·la
òssia
UN LLARG CAMÍ, UN GRAN PAS
L’any 1991, la Fundació va crear el Registre oficial de
Donants de Medul·la Òssia a l’Estat espanyol
(REDMO) per aconseguir que cap pacient de
leucèmia es quedés sense la possibilitat
d’accedir a un trasplantament pel fet de no
disposar d’un donant familiar compatible. Per
3 de cada 4 pacients que requereixen un
trasplantament, la donació de medul·la òssia a
partir d’un donant no emparentat és l’única
possibilitat de curació.

El REDMO està interconnectat amb la xarxa
internacional i, per tant, pot accedir als 14
milions de donants voluntaris i a les més de
400.000 unitats de sang de cordó umbilical
disponibles a qualsevol lloc del món. Arreu del
món existeixen 63 registres homòlegs al
REDMO en 44 països diferents.

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 ja havien creat.
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MÉS RECURSOS, NOVES EXPECTATIVES
La Fundació Josep Carreras ofereix als hospitals
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, i el seu objectiu és millorar
el 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.
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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 en el 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 l’Oficina de
Sang de Cordó Umbilical, la Fundació Josep Carreras
oferia als hospitals un llistat amb les característiques
dels cordons cercats i era el mateix hospital el que
s’encarregava de dur a terme un estudi per a
seleccionar la millor unitat disponible de sang de
cordó umbilical, l’bjectiu de la qual és la millora de
l’eficiència dels centres hospitalaris.

Evolució del núm.
de donants de medul·la òssia
Donantes
a l’Estat espanyol des de 1992.
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Uns tancs per la criopreservació de les unitats de
sang de cordó umbilical.

Durant l’any 2009, s’han iniciat 687 recerques de
progenitor hemopoètic (medul·la òssia, sang
perifèrica o sang de cordó umbilical) per a pacients
espanyols, 117 més que l’any 2008.

Evolució del núm. de trasplantaments de
progenitors hemopoètics procedents de donant
no emparentat realitzats a pacients espanyols
des de 1993.
Sang de cordó umbilical
Sang perifèrica

Aquest any, també s’han fet 354 trasplantaments
de donant compatible no emparentat amb el
pacient (76 de medul·la òssia, 147 de sang
perifèrica i 131 de sang de cordó umbilical).

Medul·la òssia
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Durant aquest darrer any 2009 s’han localitzat 682
donacions compatibles per un total de 450
pacients que requerien un trasplantament. La
mitjana de temps de localització d’un donant
compatible ha estat de 50 dies.
D’altra banda, aquest any s’ha assolit la xifra de 41.771
unitats
de
sang
de
cordó
umbilical
emmagatzemades a l’Estat espanyol i disponibles per a
qualsevol pacient espanyol o estranger que les
necessiti. L’Estat espanyol és el 3er país del món
en nombre d’unitats de sang de cordó
umbilical emmagatzemades per darrere dels
Estats Units i Taiwan.
Durant el 2009, dels 223 trasplantaments de
medul·la òssia i sang perifèrica que s’han
realitzat a pacients espanyols, 126 procedien
de donants alemanys, 50 de donants d’Estats
Units, 17 de donants espanyols i 7 de donants
francesos. En menor mesura, donants de la Gran
Bretanya, Itàlia, Austràlia, Dinamarca, Portugal, el
Canadà, Xipre, Holanda, Israel, Lituània, la República
Txeca i Suècia també han fet efectives donacions per a
pacients espanyols.

Països de procedència de les donacions de sang
de cordó umbilical per pacients espanyoles al
2009.
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Països de procedència dels donants de medul·la
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2009.
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Imatge d’una extracció de sang de cordó umbilical.
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A més, dels 131 trasplantaments de sang de
cordó umbilical realitzats a l’Estat espanyol al
2009, 55 procedien de cordons umbilicals de
mares espanyoles, 40 d’unitats d’Estats Units i
13 de cordons francesos. En menor mesura també
s’han trasplantat cordons umbilicals d’Austràlia,
Alemanya, Bèlgica, Itàlia, la Gran Bretanya, Holanda,
la República Txeca i Suïssa.
La Fundació treballa amb els 7 bancs de cordó
umbilical espanyols que aglutinen els cordons extrets
en les 165 maternitats espanyoles acreditades per a la
donació de sang de cordó umbilical. Arreu del món
existeixen 43 bancs de sang de cordó umbilical ubicats
en 26 països diferents

La Rosario, una pacient trasplantada de sang de
cordó umbilical.
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4. Serveis socials per als pacients i
les seves famílies
PISOS D’ACOLLIDA DE LLARGA DURADA
El tractament de les leucèmies i de les malalties
hematològiques malignes és llarg i complicat.

Durant l’any 2009, els pisos de la Fundació
Josep Carreras han acollit a 19 pacients i els
seus familiars procedents de les províncies de:
Tarragona, Osca, Lleida, Tenerife, Navarra,
Las Palmas de Gran Canària, Girona i del Perú
i de Mèxic.

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 casos és molt important que
puguin comptar amb l’ajuda i companyia de la seva
família.
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
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.

Indrets de residència
dels pacients atesos en
els pisos d’acollida de
la Fundació

Indrets de residència dels pacients atesos en els pisos d’acollida .
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PIS DE TRASPLANTAMENTS DOMICILIARIS
Molts pacients de leucèmia que han de sotmetre’s a un
trasplantament resideixen a la mateixa ciutat en la
qual rebran el tractament o a les poblacions adjacents.
Però moltes vegades el seu habitatge es troba massa
allunyat en termes de temps per poder dirigir-se
ràpidament a l’hospital en cas d’urgència.
Normalment, que aquests pacients continuïn
ingressats a l’hospital comporta dos fets: l’ocupació
d’un llit hospitalari que podria ser destinat a un altre
pacient i que el pacient no pugui gaudir del confort
d’estar en un indret privat i més acollidor.
La Fundació Josep Carreras té a Barcelona a disposició
d’aquests pacients, el primer pis d’acollida de l’Estat
espanyol exclusivament dedicat als trasplantaments
domiciliaris. Amb aquest sistema, els pacients que se
sotmetin a un autotrasplantament de medul·la i que no
puguin tornar a casa seva a causa de viure massa lluny,
podran accedir a aquest habitatge durant la seva
convalescència. D’aquesta manera, aquests pacients
poden estar en un espai més íntim, amb la
presència continuada d’un familiar i d’un
equip d’infermeria, i amb tots els elements
propis d’una llar.

5. Institut Josep Carreras de
Recerca contra la Leucèmia
El projecte de l’Institut Internacional Josep Carreras
de Recerca contra la Leucèmia neix amb la voluntat
d’aprofundir en l’estudi dels mecanismes pels
quals es desenvolupa la leucèmia i altres
càncers hematològics amb la finalitat de
generar processos de diagnòstic i tractaments
cada cop més precisos. Aquests mecanismes han
de dirigir-se cada cop més concretament a resoldre o
evitar els danys que generen el creixement i la
proliferació de les cèl·lules malignes mitjançant la
identificació de noves dianes terapèutiques i
l’aplicació de nous tractaments.

Tres grans forces estan en el nucli del naixement del
Projecte:

José Mª, primer pacient acollit en el pis de
trasplantaments domiciliaris.

1. La voluntat de Josep Carreras, la seva
família i la Fundació que duu el seu nom, de
perpetuar la lluita iniciada fa més de 20 anys
amb l’objectiu d'eradicar la leucèmia.
2. L’excel·lent nivell científic ja existent al
nostre país i, molt especialment, en el camp
de l’hematologia.
3. La voluntat de la Generalitat de Catalunya
de consolidar Catalunya com un espai pioner
en biotecnologia i biomedicina.
Aquest projecte s’erigeix com el primer centre de
l’Estat espanyol i un dels únics arreu del món,
focalitzat exclusivament a fomentar la
recerca sobre les hemopaties malignes.

SERVEI DE CONSULTA MÈDICA
La Fundació posa a disposició dels pacients amb
hemopaties malignes un servei a distància de consulta
mèdica gratuïta en el que podran resoldre els seus
dubtes sobre la malaltia i els seus tractaments.
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EL NOSTRE REPTE
4. SABER FINS A QUIN PUNT HEM ERADICAT
LA MALALTIA
Per poder prendre decisions més concretes en relació
amb el tractament dels pacients hem de seguir
treballant per a conèixer millor la caracterització
molecular de cada malaltia. Per aquesta via es pot
identificar la malaltia mínima residual després del
tractament realitzat: saber exactament fins a quin punt
hem eradicat totalment la malaltia.
5. TROBAR UNA MEDICACIÓ PER A CADA
PACIENT

El concepte d’hemopaties malignes engloba un grup de
malalties heterogeni. En poques paraules, podem
incloure entre elles les leucèmies, els limfomes, els
mielomes i les síndromes mieloproliferatives i
mielodisplàsiques. Encara que cada malaltia requereix
uns reptes concrets, podem establir 7 objectius globals
que perseguim amb la creació de l’Institut Josep
Carreras de Recerca contra la Leucèmia.

Com sabem cada pacient reacciona de manera diferent
a un mateix medicament i el metabolitza d’una o altra
manera. Si estudiem individualment com un pacient
pot metabolitzar un fàrmac, podrem ser més efectius i
aplicar una medicació menys tòxica. Per tant, també
tenim un repte en el camp farmacològic.

1. ACONSEGUIR LA CURACIÓ, NO CRONIFICAR
LA MALALTIA
En alguns casos s’han identificat nous tractaments
molt efectius que perllonguen la vida dels pacients
però no els guareixen. El nostre repte és arribar a la
base del problema: a les cèl·lules afectades. Si
comprenem el trastorn a nivell molecular podrem
desenvolupar noves teràpies curatives. Aquesta és una
de les oportunitats que s’aconsegueixen en el seu
moment mitjançant el trasplantament de progenitors
hemopoètics (medul·la òssia i sang de cordó
umbilical). És un tractament que pot guarir.
2. CARACTERITZAR LES MALALTIES EN ELS
SEUS DIFERENTS SUBTIPUS
Per progressar en el tractament diferenciat de cada
malaltia hem de conèixer els seus “noms i cognoms”.
Només així localitzarem tractaments individualitzats:
dianes terapèutiques.
3. DISMINUIR ELS EFECTES SECUNDARIS
D’ALGUNS TRACTAMENTS
Cada dia milloren els índex de curació de molts tipus
d’hemopaties malignes però els pacients paguen un
preu molt alt. Molts dels tractaments als que se
sotmeten són molt tòxics i comporten molts efectes
secundaris com la quimioteràpia, la radioteràpia, entre
d’altres. Hem d’aconseguir guarir amb el mínim de
complicacions possible.

6. CONÈIXER MILLOR LES COMPLICACIONS
HABITUALS
El problema no només recau a conèixer millor el
desenvolupament de cada malaltia, sinó també a
desenvolupar el control sobre les complicacions més
habituals, ja que molts pacients acaben morint a causa
d’una complicació, moltes vegades de tipus infecciós, i
no de la mateixa malaltia. El paradigma d’aquest
objectiu són les trombosis i les hemorràgies ja que són
bastant freqüents en els pacients hematològics.

7. PODER ARRIBAR-HI A TEMPS
Una de les línies de recerca es dedicarà als estudis
predictius de l’aparició de les malalties malignes de la
sang en base a les caracteritzacions genètiques de la
població. Sempre és millor anar per endavant que per
darrere de la malaltia.
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EL PROJECTE
El projecte de l’Institut Internacional Josep
Carreras de Recerca contra la Leucèmia es
materialitza en 2 Campus amb una tasca coordinada:
el Campus Clínic, ubicat en les dependències de
l’Hospital Clínic de Barcelona; de la Facultat de
Medicina de la UB i dels instituts de recerca IDIBAPS
(Institut d’Investigacions Biomèdiques Augustí Pi i
Sunyer); i el Campus Germans Trias i Pujol,
ubicat en l’entorn de l’Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol de Badalona, de la Facultat de Medicina
de la Universitat Autònoma de Barcelona i del
IMPPCC (Institut de Medicina Predictiva i
Personalitzada del Càncer).

La Generalitat de Catalunya es compromet, per la seva
banda, a una aportació anual suficient per a garantir el
funcionament de l’Institut Internacional Josep
Carreras de Recerca contra la Leucèmia.

Imatge de l’Hospital Clínic de Barcelona.
El Campus Clínic comptarà amb els laboratoris de
recerca dels Serveis d’Hematologia, de la Unitat
d’Hemopatologia, del CIBEK i de la Facultat de
Medicina.
Per establir el Campus Germans Trias i Pujol,
l’Ajuntament de Badalona ha cedit un terreny adjacent
a l’Hospital en el qual la Fundació Internacional
Josep Carreras construirà un nou edifici d’uns
4.000 m2 i dotarà ambdós campus de recerca
dels equipaments necessaris.
Aquesta aportació s’ha valorat en 9.000.000€.
Les primeres ajudes pel projecte per part de la societat
civil de Badalona han vingut de la mà del Rotary Club
de Badalona i de la Fundació Badalona contra el
Càncer.

Assolint el desplegament total dels 8 a 10
equips
de
recerca
previstos,
l’Institut
comptarà amb 100 col·laboradors, incloent
investigadors i personal auxiliar.
A més dels Campus propis, l’Institut establirà acords
de col·laboració amb altres centres de recerca,
tant nacionals com internacionals.
La direcció científica de l’Institut Josep
Carreras de Recerca contra la Leucèmia es
convocarà també a nivell internacional amb la
intenció d’atraure als investigadors més
destacats en el camp de l’hematologia.

Imatge de l’Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona (Barcelona).
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4. El nostre suport
social
L’any 2009 va tancar-se amb 19.639 socis.
Des de l’inici de l’any, són 11.528 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 i
planificar les nostres activitats preveient-les a
llarg termini, són els que mantenen la lluita
contra la leucèmia. Moltes gràcies a tots ells. SOCIOS
Distribució dels recursos de la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia.
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5. Campanya de
Sensibilització ‘09

Les empreses patrocinadores d’aquesta campanya
van ser:

Les campanyes de la Fundació representen una
ocasió per mobilitzar emocions respecte a la lluita
contra la leucèmia i per informar a la societat sobre la
importància de col·laborar. Es pretén promoure una
participació activa i fomentar un moviment solidari
ciutadà.
Al 2009 l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid va
acollir la presentació de la campanya de la Fundació
Josep Carreras. El president de la Fundació va
explicar els objectius de la mateixa i els actors Paula
Echevarría, Michelle Jenner, Carles Francino i Iván
Sánchez van recolzar aquesta causa amb la seva
presència i mostrant molta estima als pacients. L’acte
va comptar amb una madrina d’excepció, la Sra.
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunitat de
Madrid.

Els agraïm de tot cor la seva ajuda i implicació amb la
nostra causa.
També volem agrair la col·laboració de Transports
Metropolitans de Barcelona, Empresa Municipal de
Transportes de Madrid i Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya que van facilitar la difusió
d’aquesta campanya.
La empresa de mitjans Carat ens va ajudar, de
manera gratuïta, a planificar la difusió d’aquesta
campanya en televisió i l’agència publicitària SCPF va
encarregar-se de la producció de l’espot i altres
materials. I per suposat, comptem amb tota la
col·laboració de la Conselleria de Sanitat de la
Comunitat de Madrid.

Amb aquesta campanya, la Fundació pot donar a
conèixer els plans de les persones que estan lluitant
contra una leucèmia per a què la societat s’uneixi a
aquests ajudant-nos a continuar invertint en recerca
científica. Aquest és el pla de la nostra entitat:
aconseguir que els pacients compleixin els seus
somnis i, per això, hem d’aconseguir que la leucèmia
sigui una malaltia 100% curable.

Gràcies també a tots els diaris, revistes i ràdios que
ens publiquin i emetin periòdicament anuncis de
manera gratuïta.
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6. Premsa i
Comunicació

7. Internet i Xarxes
socials

La Fundació disposa d’un Departament de
Comunicació que informa puntualment als mitjans
de comunicació sobre les activitats de la Fundació i
del seu President. El Gabinet de Premsa i
Comunicació també té com a objectiu sensibilitzar a
la societat sobre la malaltia, i sobre la necessitat
d’implicació i d’ajuda en la lluita, etc. Durant l’any
2009:

Aquest any, la Fundació Carreras ha volgut
desenvolupar-se més i millor a través de les noves
tecnologies. Per aquest motiu, hem establert un grup
de Facebook, amb més de 5.000 membres; un bloc
corporatiu en el que hem penjat aquest any quasi 100
notícies i que ha rebut més de 17.000 visites; i un
bloc anomenat “Cuéntanos tu plan” que explica els
plans dels pacients en el que es poden trobar més de
50 històries de persones que pateixen o han patit
leucèmia, i que ha rebut més de 30.000 visites.

- S’ha enviat l’anunci de la Fundació a 128 revistes i
diaris
- S’ha enviat la falca radiofònica de la Fundació a 135
emissores de ràdio
- S’han enviat 14 comunicats de premsa

També s’ha establert un canal de notícies a la xarxa
Twitter i un de vídeos a Youtube.

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

La Fundació envia un butlletí quadrimestral amb les
darreres informacions sobre la lluita contra la
leucèmia a tots els seus contactes. Per 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. Aquesta pàgina ha rebut
durant l’any 2009, més de 125.000 visites.
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8. Nova identitat
corporativa
Després de més 20 anys d’història creiem que la lluita
contra la leucèmia ha avançat en molts aspectes. En
el transcurs d’aquest combat, la Fundació també ha
millorat. Cada cop som més persones treballant en
aquesta causa, el Registre de Donants de Medul·la
Òssia ha crescut considerablement, ens hem obert al
món amb les campanyes de sensibilització anuals...
però, entre altres coses, ens quedava un element molt
important per canviar: la nostra imatge corporativa.
Ens semblava que actualitzar-nos en tots els sentits
anava acompanyat de mostrar a la societat una
imatge nova, més moderna i propera que continuarà
mantenint els valors de serietat, rigor i transparència.
Ens complau compartir amb vostès alguns dels
elements que conformen aquesta nova imatge i
desitgem que els agradi.
Un nou color i la voluntat d’estalviar en
impressions.

Color antic

Nou color

Colors de suport

La nova identitat corporativa de la Fundació presenta
també un nou color corporatiu. Volíem allunyar-nos
de l’antic color turquesa que referia massa a
l’ambient mèdic i hospitalari i donava poca sensació
“d’esperança”. A més, el nou color, està format
només per una tinta i, per tant, a l’hora d’imprimir
materials estalviarem despeses i garantirem que
sempre quedi de la mateixa tonalitat.

ABC abc
1234567
La Georgia és una tipografia amb serifa transitòria
dissenyada l’any 1993 per Matthew Carter per
Microsoft. Està feta per mantenir una gran claredat
en monitor inclús en mides petites. La tipografia rep
el seu nom por un prova de tabloide d’un
encapçalament trobat a l’estat de Georgia, als Estats
Units.

El nou logotip permet una millor capacitat de
reproducció i més visibilitat. També destaca el nom
del nostre President, Josep Carreras, amb l’objectiu
de millorar la identificació de la marca. Com es pot
veure en les imatges següents, també s’han previst
diferents aplicacions del logotip per poder-ho
adequar a cada suport i a cada qualitat d’impressió.
Aquesta nou identitat corporativa ha estat dissenyada
per l’estudi gràfic Aire
(http://www.airecsg.com/).
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9. Activitats del
president
La recerca de donants de medul·la òssia i
sang de cordó umbilical en bones mans.
Trinidad Jiménez, Ministra de Sanitat i Política
Social, i Josep Carreras van signar un Acord Marc
amb l’objectiu de renovar el servei de recerca de
donants de progenitors hemopoètics (medul·la òssia,
sang perifèrica i sang de cordó umbilical) per a
pacients amb leucèmia o altres malalties
hematològiques que necessiten un trasplantament i
no tenen un donant compatible entre els seus
familiars, que duu a terme la Fundació Josep
Carreras en l’àmbit espanyol.

Les universitats d’Oporto i Hyunghee i
Farmaindustria distingeixen a Josep
Carreras per la seva inestimable
dedicació a la lluita contra la leucèmia.
Aquest any, Josep Carreras ha estat nomenat Rector
d’Honor de la Universitat de Hyunghee a Corea i
Doctor Honoris Causa de la Universitat d’Oporto a
Portugal. També ha rebut el Premi a la trajectòria
personal de Farmaindustria en els Premis 2009 a les
millors iniciatives de servei al pacient.
Josep Carreras ha rebut la distinció de Doctor
Honoris Causa per la Universitat de Barcelona, per
les Universitats de Loughborough i Sheffield (Gran
Bretanya), per la Universitat Mendeleyev de Moscou
(Rússia), per la Universitat de Camerino (Itàlia), per
la Universitat Napier d’Edimburg (Escòcia), per la
Universitat Rutgers (Estats Units), per la Universitat
Miguel Hernández d’Elx, per la Universitat de
Coïmbra (Portugal), per la Universtdat de Música de
Bucarest (Rumania), per la Universitat de Marburg
(Alemanya) i per la Universitat de Pécs (Hongria). A
les fotos, Josep Carreras rebent el guardó de la
Universitat Hyunghee i el seu germà Albert Carreras,
tresorer de la Fundació, recollint el premi de
Farmaindustria.

Recital benèfic de Josep Carreras, a
l’Opernhaus de Zurich.
Amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra
la leucèmia, Josep Carreras, acompanyat al piano pel
Mestre Lorenzo Bavaj, va oferir en el mes de juny un
recital benèfic a l’Opernhaus de Zurich.
La marca suïssa de rellotgeria i joieria Chopard va
patrocinar aquesta vetllada solidària. L’aportació de
Chopard ha estat íntegrament destinada a la
Fundació Josep Carreras per a la lluita contra la
leucèmia. La marca Chopard i la Fundació Carreras
mantenen una estreta relació des dels inicis de la
Fundació.

Belcanto en el cinema
Josep Carreras va oferir la gala “Belcanto en el
cinema” a l’Auditori de Vila-Seca que porta el seu
nom a benefici de la Fundació. El jove tenor Sergi
Giménez i la soprano Pilar Jurado el van acompanyar
a l’escenari a ritme de l’Orquesta de l’Acadèmia del
Liceu, dirigida pel Mestre David Giménez.
“Belcanto en el cinema” va ser la VII Gala Lírica a
benefici de la lluita contra la leucèmia que organitza
anualment la Fundació Auditori de Vila-seca des de
l’any 2002. En aquesta ocasió la producció de la Gala
va ser patrocinada per la Fundación AXA.
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Josep Carreras s’uneix als esforços
europeus per a lluitar contra el càncer
Josep Carreras va participar en la reunió del
European Partnership for Action Against Cancer
que es va celebrar el passat mes de setembre a
Brussel·les. Entre altres personalitats, la trobada va
comptar amb la presència del President de la
Comissió Europea, Sr. José Manuel Durao Barroso,
Sa Majestat, la Princesa Mathilde de Bèlgica i la
Comissària de Salut de la Unió Europea, la Sra.
Androulla Vassiliou. La Unió Europea pretén enfortir
el compromís a llarg termini en la lluita contra el
càncer a través de l’organisme European Partnership
for Action Against Cancer.
En referència a aquesta cita, Josep Carreras comenta:
“L’afecte, l’esperança, la companyia, el coratge, la
dedicació, la feina… són grans aliats per a lluitar
contra aquesta malaltia. Però, el nostre aliat més
segur és el coneixement derivat de la recerca
científica per a conèixer a fons la base mol·lecular del
càncer. El càncer no és una realitat espanyola, belga,
francesa o italiana, és una realitat mundial. És una
realitat humana. Ens afecta a tots com a éssers
humans. Per aquest motiu, aquest projecte em
sembla molt apropiat donat que tracta d’al·liances
estratègiques per a lluitar contra un mal comú”. Pot
veure el discurs de Josep Carreras al nostre web:
www.fcarreras.org

Josep Carreras, Medalla d’Oro del Liceu.
El passat 26 d’octubre Josep Carreras va rebre la
Medalla d’Or 2009 del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. La distincció, que no s’entregava des de
1979, ha premiat els 50 anys de trajectòria artística
del tenor i la seva vinculació amb aquest teatre que el
va veure debutar.
Gràcies Alemanya!
Un cop més, el públic alemany va demostrar la seva
immensa generositat responent a la lluita contra la
leucèmia. La 15ª Gala benèfica de la Fundació Josep
Carreras a Alemanya va recaptar donacions per un
import de 6,4 milions d’euros. Aquesta marató
solidària es va celebrar el 18 de desembre a Leipzig i
va ser emesa per la televisió pública alemanya ARD.
Les quinze gales benèfiques que ha organitzat la
Fundació Josep Carreras a Alemanya han permès
recaptar més de 82,4 milions d’euros a benefici de la
lluita contra la leucèmia.

El passat 25 de setembre, Josep Carreras va
inaugurar a la Universitat de Marburg (Alemanya) un
nou centre de recerca de la leucèmia, al qual la seu de
la Fundació Carreras a Alemanya ha atorgat 1,6
milions d’euros. El nou centre disposa de 16 llits i
està equipat amb moderns laboratoris, amb la
finalitat de servir de pont entre la recerca i l’atenció
al pacient.
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10. Activitats
solidàries fins a la
medul·la
Pigment en estat pur
La Fundació ja disposa de la seva 5ª carpeta d’Obra
Gràfica Original a benefici de la lluita contra la
leucèmia. El reconegut artista Lluís Lleó signa
aquesta obra a mig camí entre la figuració i
l’abstracció que té com a particularitat la utilització
de pigment en estat pur. L’obra de Lleó es troba en
nombroses col·leccions internacionals: al Museu
Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, el
Banc d’Espanya a Madrid, el Museu de Nagoya al
Japó, al Museo Sofía Imbere a Caracas o al World
Bank de Washington, entre d’altres.

El Vice-President de la Fundació, el Prof.
Ciril Rozman, personalitat sanitària de
l’any
El professor Ciril Rozman ha rebut el premi
Personalitat sanitària de l’any atorgat per Ediciones
Mayo després de tota una vida dedicada a la medicina
científica i divulgativa. Els organitzadors del guardó
van destacar que el Prof. Rozman ha coordinat 9
edicions del tractat Farreras-Rozman: Medicina
Interna en els darrers 40 anys, així com la seva tasca
com a editor de la revista Medicina Clínica. També
van reconèixer la seva tasca en recerca sobre la
leucèmia limfàtica crònica, de la que se’l considera un
expert mundial, i el fet d’haver realitzat amb els seus
col·laboradors el primer trasplantament de medul·la
òssia al·logènic a l’Estat espanyol al 1976.

La Fundació disposa de 75 litografies de l’obra en
carpetes signades per Josep Carreras.

La lluita contra la leucèmia també és
cosa de …taxistes.

Gràcies Rotary Club de Badalona
La Fundació va rebre un donatiu de més de 56.000
euros procedent de la Gala “Nit Paul Harris” que va
organitzar el Club Rotary de Badalona (Barcelona)
pels seus membres.Aquest donatiu anirà destinat a
l’Institut Josep Carreras de Recerca contra la
Leucèmia. Moltes gràcies!

El Fernando Dávila és un taxista de Palma de
Mallorca conscienciat en sensibilitzar a la població
sobre la leucèmia. A més de ser soci de la Fundació, el
Fernando va pensar com podia difondre la nostra
causa d’una manera diferent i convincent. Així va
sorgir la idea d’utilitzar el seu propi entorn laboral
per a dur a terme el seu objectiu: el seu taxi. El nostre
col·laborador ha encarregat un dispensador de
díptics informatius pel seu vehicle i està animant a
tots els taxistes de Palma de Mallorca per ajudar-lo
en la seva particular “creuada contra la leucèmia”.
Fernando, moltes gràcies per la teva ajuda.

III edició del Torneig de Golf benèfic
Rocío Mendoza
Des de fa dos anys, els familiars i amics de Rocío
Mendoza, pacient que desgraciadament no va
superar una leucèmia, es reuneixen per organitzar un
campionat de golf solidari. Aquest any el Club de Golf
La Envía d’Almeria ha acollit la tercera edició d’
aquest “torneig- homenatge” en el que s’han recaptat
12.000 euros que la Fundació Josep Carreras
destinarà als seus programes científics i socials. Us
agraïm de nou la vostra implicació.
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Rumba i flamenc solidaris

Un amic per sempre

La Mª Carmen Smith és una persona molt especial.
El seu pare va morir de leucèmia i ella va decidir
bolcar-se en recaptar fons per a la recerca científica.
Art, rumba, flamenc, fandangos, ball, etc. Aquests
són elements centrals per a la Mª Carmen i la seva
família i, per aquest motiu, va decidir ajudar a la
lluita contra la leucèmia des del seu entorn més
proper. Així va nèixer el Festival Flamenc de Sant
Andreu de la Barca (Barcelona) que aquest any ha
celebrat la seva segona edició recaptant 2.000 euros.
Aquest any el Casino de Sant Andreu de la Barca ha
acollit a Los Sobraos, Samueliko y los Sentaos, Voces
de Bohemia, Alejandro Conde, Antonio Granada i el
grup de ball de la Penya Bètica de la localitat. Tots els
artistes van participar desinteressadament.

Totes i cadascuna de les persones que formem part
de la Fundació Josep Carreras, i especialment el
nostre president Josep Carreras, estem desolats per
la defunció del nostre col·laborador i amic, Alfons
Gómez.

Gràcies a l’equip de futbol sala femení Cádiz F.S que,
per iniciativa del Pablo, pare del Raúl, pacient de
leucèmia, han volgut solidaritzar-se amb la curació
de la leucèmia posant-se les samarretes de la
Fundació abans dels partits i durant els seus
entrenaments.

L’Alfons no només ha estat una persona solidària
sinó una BONA persona, en majúscules. Cada any es
desvivia per organitzar diverses trobades a benefici
de la lluita contra la leucèmia, per apropar-se a
l’Hospital Josep Trueta de Girona per a donar ànims
a les persones que estaven vivint, com ell mateix,
aquesta terrible malaltia, per alegrar a qui tenia més
a prop. Des del principi, els seus “dinars de
germanor” van convertir-se en grans actes
multitudinaris en els quals l’alegria era el plat
principal. Como ell, la seva dona, la Fina, podia
passar-se nits senceres sense dormir preparant paella
per a 200 comensals, organitzant rifes solidàries o
pensant en noves maneres de sensibilitzar a la
societat. Així, treballant fort i amb il·lusió, l’Alfons va
aconseguir recaptar, en aquests 9 anys, més de
80.000 euros per a la lluita contra la leucèmia.
Al final la malaltia el va vèncer. Gràcies a ell i a tota la
seva família per bolcar-se amb nosaltres i amb la
nostra causa i per ensenyar-nos tantes coses.

Gràcies a l’Associació Aula d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran de Sant Cugat del Vallès que va
organitzar unes xerrades sobre la leucèmia i va
recaptar 1.600 euros.
El nedador basc Carlos Peña porta 20 anys nedant
com a activista per a diferents causes. En aquesta
ocasió, va superar un nou repte contra la leucèmia:
travessar nedant el Canal de Castella (130km) per a la
curació de la leucèmia i a benefici de la Fundació
Josep Carreras.

L’Alfons amb Josep Carreras en l’acte de celebració
dels 20 anys de la Fundació.

Arrel del cas del Joel, un nen de Cambrils
(Tarragona) afectat d’aplàsia medul·lar i en espera de
sotmetre’s a un trasplantament de medul·la òssia,
aquest any la Marató de sang de Cambrils (28 de
setembre) va incloure la possibilitat de donar sang i
de fer-se donant de medul·la òssia.
La campanya va comptar amb la presència de la
Regidora de Polítiques Socials i Salut de
l’Ajuntament de Cambrils, Maricel Llaveria; de la
Núria Marieges, Coordinadora del Registre de
Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació
Josep Carreras contra la Leucèmia i del Dr. Enric
Contreras, Director del Banc de Sang i Teixits de
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.
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Agraïm la col·laboració de l’hotel Casa Fuster de
Barcelona que ens va cedir les seves meravelloses
instal·lacions i ens va acollir molt amablement per a
realitzar una sessió de fotos amb el Sr. Josep
Carreras.

11. Empreses
solidàries
Més
recursos
en
recerca
trasplantaments de medul·la òssia.

dels

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i
l’empresa de tecnologia mèdica BD (Becton,
Dickinson and Company) van signar un conveni de
col·laboració mitjançant el qual la companyia es
comprometia
a
col·laborar
com
empresa
patrocinadora de la Fundació oferint recolzament en
la recerca sobre els trasplantaments de medul·la
òssia. BD va donar 30.000 euros per a la lluita contra
la leucèmia que van sumar-se als més de 7,5 milions
que la Fundació Josep Carreras ja ha invertit en el
foment de la recerca científica per aconseguir un dia
la curació definitiva de la leucèmia.

José Luis Gómez, Director General de BD a Espanya i
Portugal, i Josep Carreras durant la signatura de
l’acord.

L’empresa AC Marca i la Fundació Josep Carreras
van signar un conveni per difondre la lluita contra la
leucèmia en més de 900.000 envasos de la coneguda
marca de detergents Norit. La campanya, anomenada
"Ayúdanos a cuidar” ha recaptat fons pels pisos
d’acollida per pacients de leucèmia amb escassos
recursos econòmics que gestiona la Fundació Josep
Carreras.

Agraïm que Lauren Cinemas hagi posat gratuïtament
el nostre espot a totes les seves sales durant els
mesos de març i abril per ajudar-nos a sensibilitzar
cada dia a més persones.

Gràcies a l’empresa d’auditoria KPMG que s’ha sumat
a la lluita contra la leucèmia donant a la Fundació
15.660 euros.

Gràcies a l’entitat bancària Caixa Girona que ha
donat 30.000 euros pels pisos d’acollida pels
pacients i els seus familiars.

Gràcies als supermercats BonPreu que han recaptat
21.000 euros a través dels punts dels seus clients.

La Fundació va establir un acord de col·laboració
amb Maddock Sports. Els nens d’aquesta escola de
futbol porten samarretes amb el logo de la Fundació,
aquest també està en el web d’aquesta empresa.
D’altra banda, també fan difusió de la lluita contra la
leucèmia a través dels seus mitjans i dels alumnes.

Matinée Group, promotora musical propietària de
diferents discoteques va organitzar una festa
solidària a favor de la Fundació el 24 de desembre de
2009, fent difusió de la nostra causa i donant
íntegrament els 13.702 euros recaptats.
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Les empreses apropen als seus emplears la
lluita contra la leucèmia.
L’empresa col·laboradora Mango va organitzar al
mes de setembre de 2009 una campanya de donació
de sang entre els seus treballadors. Fidel a la seva
col·laboració amb la Fundació Josep Carreras, Mango
va informar sobre la donació de medul·la òssia, un
procediment més senzill i important del què molta
gent creu.
D’altra banda, l’empresa patrocinadora Würth va
incloure un anunci de la Fundació en quatre números
de la seva revista mensual dirigida a empleats i amb
una tirada de 50.000 exemplars cada mes.
Finalment, la multinacional Sara Lee també va
decidir informar als seus treballadors sobre la
donació de medul·la òssia i de sang de cordó
umbilical i conscienciar-los a participar en solidaritat
amb les més de 5.000 persones que emmalalteixen
de leucèmia cada any al nostre país.

La Fundació Josep Carreras s’ha inclós a Social Bid,
una eina que ajuda a finançar projectes de les ONG
espanyoles a través de la venda a Internet de
productes solidaris. Des de www.socialbid.es podran
col·laborar d’una manera diferent en la lluita contra
la leucèmia comprant les nostres litografies solidàries
d’artistes reconeguts com Antoni Saura, Josep Mª
Riera y Aragó, Robert Vanderycken, Lluís Lleó o
Ramon Pujolboira.

La Fundació va establir un acord de col·laboració
amb l’empresa Eureka Kids que va distribuir
díptics de la Fundació en els seus 60 establiments
durant els mesos de novembre i desembre donant 3
euros
de
la
seva
joguina
Puzzle
Descubrimiento venuda durant aquests mesos.
Eureka Kids va inserir el banner de la Fundació al
seu web i va incloure un anunci en els seus catàlegs.

Altres empreses com Grupo Prosolar, Honda,
Cerco Educa o Elephant Seven també ens han
ajudat a difondre la nostra causa.
Gràcies a totes per
recolzament!

la vostra solidaritat i

Com en moltes altres ocasions, aquest any Mango,
Enagás, Laboratorios Esteve, Renta Corporación i El
Molí Vell ens han ajudat amb importants donatius.

Executius sense corbata…i contra la leucèmia.
Més de 50 executius de Barclays a Catalunya i Balears
van treure’s la corbata per participar en una gimcana
solidària contra la leucèmia a Barcelona.
Els treballadors de Barclays van participar en un
circuit de proves físiques, carrera de relleus i de sacs i a
més de recaptar fons per a la nostra causa, van passar
una bona estona. Cada participant va col·laborar amb
una aportació econòmica de 10 euros i la Fundació
Barclays va duplicar la suma final dels donatius.
Moltes gràcies Barclays!

Són moltes les entitats que ofereixen la possibilitat de
ser solidaris als seus clients. Per a la seva informació,
La Caixa, Banc Sabadell i el RACC disposen d’un
programa de punts solidaris a benefici de la
Fundació. Caja Navarra, d’altra banda, permet
escollir projectes de la Fundació a través del seu
programa de banca cívica “Tú eliges, tú decides”.
Caixa Penedès també disposa d’un fons solidari per la
nostra Fundació.
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Contacte
Si desitja rebre els Comptes Anuals de la Fundació, corresponents a l’exercici econòmic 2009
i per a qualsevol altra informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a:

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

Moltes gràcies!!!

