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Aquest any hem localitzat 768 donants de

1. Carta del President

Aquest any, hem localitzat 768 donants de
medul·la òssia i/o sang de cordó umbilical per
a pacients que requerien un trasplantament de
cèl·lules mare i no disposaven d’un familiar
compatible. Gràcies a l’activitat de REDMO, durant
el 2010 s’han aconseguit realitzar a l’Estat espanyol
404 trasplantaments de medul·la òssia i sang
de cordó umbilical.

En l’àmbit de la sensibilització, durant la nostra 
campanya anual,  hem pogut donar a conèixer els 
plans de futur de molts pacients. El tema del càncer, 
moltes vegades tabú en la nostra societat ha pogut 
exposar-se només penjant cintes d’una paret. En 
cada una, un pacient de leucèmia ha expressat els 
seus plans, les seves il·lusions o les seves pors. 
D’aquesta manera  mitjançant milers i milers de 

L’any 2010 la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia ha fet un dels passos més importants de la
seva història: amb la Generalitat de Catalunya, hem
constituït l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras.

Aquest serà un centre sense precedents que, amb la D aquesta manera, mitjançant milers i milers de 
retalls de cotó, hem aconseguit expressar 
ESPERANÇA.

Estem convençuts que la informació de rigor és 
fonamental per entendre bé les malalties 
hematològiques i els seus tractaments. Aquest 
any també hem creat diversos materials informatius 
digitals que permeten que la societat pugui accedir a 
informació seriosa i rigorosa de manera pràctica.

q p q
tasca i rigor d’investigadors de tot el món, utilitzarà
les tecnologies més innovadores per guanyar la
batalla a la leucèmia. Hem de millorar la qualitat
de vida dels pacients, però sobretot, trobar
una curació el 100% definitiva per a la
leucèmia. Per aquest motiu, la Fundació ha decidit
iniciar aquest projecte: 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 al món Moltes gràcies.un dels únics que existeixen al món.

També m’agradaria destacar un altre programa de
servei al pacient com és REDMO, el Registre de
Donants de Medul·la Òssia.
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2. Josep Carreras i la lluita
contra la leucèmia

Membre d'Honor Vitalici d'aquest mateix Teatre ésMembre d Honor Vitalici d aquest mateix Teatre, és
Membre d'Honor de la Royal Academy of Music de
Londres, ha rebut la Medalla d'Or del Spanish
Institute de Nova York, la Medalla d'Or de la Ciutat
de Viena, la Medalla d'Or de Belles Arts atorgada per
La seva Majestat el Rei d'Espanya, la Medalla d'Or de
la Ciutat de Barcelona, la Medalla d'Or de la
Generalitat de Catalunya, la Medalla d'Or del Gran
Teatre del Liceu, la Medalla d'Honor de la Ciutat de
Leipzig i el Premi Príncep d'Astúries 1991. És
President d'Honor de la London Arts Orchestra. Ha
rebut entre uns altres el premi Albert Schweitzer
Music Award 1996 i el Classical Brit Award 2009.

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 Gran 
Ufficiale della Reppublica Italiana, Medalla d'Honor 
de Baviera, Gran Ordre del Mèrit de la República 
d'Àustria  Cruz de Comendador de l'Ordre al Mèrit de d Àustria, Cruz de Comendador de l Ordre al Mèrit de 
la República de Polònia, Comendador de la Medalla 
de Sahametrei del Govern Real de Camboia i 
Ambaixador de Bona Voluntat de la UNESCO. En el 
2004 va rebre la Creu d'Or de l'Ordre Civil de la 
Solidaritat Social lliurada per La seva Majestat la 
Reina  Sofia, l'Ordre Nacional Steaua Romaniei
(Etoile de la Roumanie) de Romania en grau de Gran 
Oficial i la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit de la 
República Federal d'Alemanya. Ha rebut la distinció 

“ Sempre vaig creure que si hi 
havia una oportunitat entre 

Josep Carreras ocupa 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

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 
Universitat de Música de Bucarest (Romania), per la 
Universitat de Marburg (Alemanya)  per la 

havia una oportunitat entre 
un milió, aquella era la 
meva”

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”.

H t t d t b b i i

Universitat de Marburg (Alemanya), per la 
Universitat de Pécs (Hongria), per la Universitat de 
Porto (Portugal) i, recentment, el Rectorat d'Honor 
de la Universitat de Hyunghee a Korea. 

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 Hematología Pediàtrica. Així 
mateix, és Patró d'Honor de la European Society for 

Ha estat condecorat amb nombrosos premis i
distincions, nacionals i internacionals, incluent el
Gran Premi del Disc de l’Acadèmia de París, el Premi
Luigi Illica, el Premi Grammy 1991 i el Premi Sir
Lawrence Olivier per la seva interpretació de
“Stiffelio” en la Royal Opera House Covent Garden.
És Kammersänger de la Staatsoper de Viena així com

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. 
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3. Des de 1988 lluitant contra la 
leucèmia

Des de l’any 1988  la Fundació Josep Carreras contra El tenor i president de la Fundació Josep Des de l any 1988, la Fundació Josep Carreras contra 
la Leucèmia lluita contra aquesta terrible malaltia per 
mitjà de diferents línies d'actuació. 

El tenor i president de la Fundació Josep 
Carreras ha insistit que aquest centre és “una 
nova via d'esperança per 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 

1. La recerca científica

1. 1 Institut de Recerca contra la 
inclou una ampliació i millora dels espais de recerca 
del Servei d’Hematologia; l’altra, en un edifici de 
nova construcció al 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 recerca i potenciarà el traspàs del nou coneixement 
obtingut cap a millores en la pràctica clínica  bé sigui 

1. 1 Institut de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras

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 

b  d   b l' bj i  d'i l  novembre de 2010 amb l'objectiu d'impulsar 
la recerca 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 
recerca biomèdica, en l'àmbit de les 
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recerca biomèdica, en l àmbit de les 
hemopaties malignes i, especialment, de la 
leucèmia. Es pretén fer un pas més cap a una 
recerca 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 molts nens.



1. 2 La promoció de joves investigadors

2. El finançament 

El nostre objectiu principal és aconseguir 
que, algun dia, la leucèmia sigui una malaltia 
el 100% curable. Mentre treballem dia a dia 
per arribar a aquest repte  no podem perdre 

d’infraestructures 
hospitalàries

per arribar a aquest repte, no podem perdre 
de vista la qualitat de vida dels pacients, 
moltes vegades afeblida a causa dels efectes 
secundaris dels tractaments. 

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 

La recerca científica és la 
pedra angular de la lluita 
contra la leucèmia.

aportacions a centres acreditats i d'accés públic a fi 
que els pacients i els equips assistencials poguessin 
beneficiar-se d'unes millors condicions d'atenció i de 
treball. 

Alguns dels 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 Trasplantament de l'Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 

La Fundació Josep Carreras contra la 
Leucèmia ja ha destinat més de 7,5 milions 
d'euros a la recerca per finançar més de 150 
projectes 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 recerca 
entre els joves científics. Per aquest motiu, la 
Fundació atorga beques anuals a joves 

Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 
(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. 

investigadors. 

Aquest any, el guanyador de la beca European
Hematology Association/Fundació Josep Carreras ha 
estat Robert S. Welner Ph.D Aquest desenvoluparà el 
projecte“β-catenin maintains leukemic stem cells by 
suppressing transcription factors required for 
differentiation ” al Beth Israel Deaconess Medical
Center de Boston. Aquesta beca està dotada cada any
(2 anys) de 42 000€  El guanyador de la beca 

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 a països 
on els sistemes sanitaris presenten encara 
mancances 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 a Ljubljana  i el 

(2 anys) de 42.000€. El guanyador de la beca 
internacional E. D Thomas ha estat el Dr. Adlen
Foudi de la Harvard Medical School, Stem Cell
Institute (Boston, USA) que desenvoluparà el 
projecte, dotat amb 50.000 dòlars per cada any (3 
anys), “Role of Gfi-1 family of transcriptional
repressors in normal hematopoiesis and leukaemia.”

La Fundació també finança una càtedra de recerca 
clínica a través de la seva seu d'Estats Units. Aquesta 

b l d h h University Medical Center a Ljubljana, i el 
Departament de Pediatria de la University of 
Medicine de Budapest. 
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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 que 
va realitzar un trasplantament de medul·la òssia en 
l’àmbit 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 l'any 1990 . 



El 1991 la Fundació va crear el Registre Oficial de

3. El Registre de Donants de 
Medul·la Òssia

E l ió d l b  d  d d  d l lEl 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 pel fet de 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 l’única
possibilitat de curació.

Evolució del nombre de donants de medul·la
òssia a l’Estat espanyol des de 1992

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.

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 del primer acord marc entre lasignatura, el 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 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

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.

Registre rep sol·licituds de recerca per a pacients
estrangers cursades pels mateixos registres
internacionals.

REDMO està interconnectat amb la xarxa
internacional i, per tant, pot accedir als més
de 15 milions de donants voluntaris i a les
més de 500.000 unitats de sang de cordó
umbilical disponibles arreu del món.

Evolució del nombre de recerques de donant no 
emparentat per pacients espanyols iniciades a 

l’Estat espanyol des de 1991

A tot el món hi ha 63 registres homòlegs a
REDMO en 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.

Aquest any també s’han dut a terme 404

768
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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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des de 1993.

Durant l’any 2010, a l’Estat 
espanyol s’han realitzat 404 

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

d ió C f i l h i l

p y 4 4
trasplantament de progenitors 
hemopoètics (83 procedents de 
medul·la òssia, 179 de sang 
perifèrica i 142 de sang de cordó 
umbilical)

disponibles al món per cada 1.000 
habitants.

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. El seu objectiu és la
millora del procés de selecció de les unitats d’aquest
progenitor hemopoètic. Amb aquesta pionera
iniciativa, REDMO es converteix en un dels
pocs registres del món que la duu a terme.

Evolució de les unitats de sang de 
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 a 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 una llista amb les característiques
d l d b i l i h i l l

Evolució de les unitats de sang de 
cordó umbilical disponibles a l’Estat

espanyol des de 1997

47.324Augment unitats al 2010: 5.767

dels cordons buscats i era el mateix hospital el que
s’encarregava de dur a terme un estudi per
seleccionar la millor unitat disponible. Aquesta nova
iniciativa agilitza i millora l’eficiència dels centres
hospitalaris.
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Des de l'any 1994, s'han beneficiat d'aquest
servei més de 120 famílies procedents de

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

  El  i  d’ llid  l  i t 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 Terol) i de Romania,
Andorra, el Marroc, Argentina, Paraguai,
Perú i 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

4. 1 Els pisos d’acollida per als pacients

p q p g p
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 dep
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 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).

Molts pacients que poden sotmetre's a un
trasplantament ambulatori resideixen en la mateixa
ciutat en la qual rebran el tractament o en les

Pis de trasplantaments domiciliaris

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 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 la
tinguessin 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 contínua d'un familiar i d'un
equip d'infermeria. El 2010, aquest pis ha
acollit 8 famílies.
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Durant aquest any 2010, la Fundació Josep Carreras,
gràcies a les aportacions dels seus col·laboradors de

4. 2 Altres accions en els pisos d’acollida
per pacients

4. 3 Servei de consulta mèdica 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

gràcies a les aportacions dels seus col laboradors de
Facebook, ha dotat de bicicletes estàtiques els
pisos d'acollida per a pacients. Amb aquest
recurs, els pacients, molt afeblits pel tractament de
quimioteràpia i/o el trasplantament al qual s'han
sotmès, podran fer un exercici suau cada dia.

4 3 g

Durant l'any 2010, aquest servei, liderat pel Dr. Enric
Carreras, Director mèdic de la Fundació i Director del
Registre de Donants de Medul·la Òssia, ha atès
1.565 consultes mèdiques.

A aquest projecte s‘hi ha sumat la Fundació DIR,
dissenyant un programa d'exercicis que ajuda els

5. Docència: Programa 
“Farreras Valentí”

Des de 2009, la Fundació Josep Carreras 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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y p g q j
pacients a recuperar-se, tant físicament com
anímicament. Al costat de cada bicicleta els pacients
tenen un exemplar d'aquest programa.

Gràcies a l'Editorial Beta també hem pogut posar
molts llibres a disposició dels pacients en els nostres
pisos d'acollida.



L'any 2010 es va tancar amb 23.662 socis. Des

4. El nostre suport social

y 3
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 les persones que mantenen la
lluita contra la leucèmia Moltes gràcies a totes

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

32%7%
3%

10%

SOCIOS

COMUNITAT DE MADRID
CATALUNYA

lluita contra la leucèmia. Moltes gràcies a totes
elles.

32%

21%16%
11%

% 10% 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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5. Campanya de sensibilització 2010

La recepció de l'Hospital de Sant Pau va acollir una
instal·lació amb cintes que donaven a conèixer els
plans de malalts de leucèmia de totes les edats.
Simbòlicament, representaven un missatge
d'esperança per a aquests pacients. En una lona
habilitada, les persones que s‘hi acostaven podien
deixar-hi el seu missatge d'ànim.

Les campanyes de la Fundació són l’oportunitat de
mobilitzar emocions per lluitar contra la leucèmia i
per informar a la societat sobre la
importància de col·laborar-hi. Es pretén
promoure una participació activa i fomentar
un moviment solidari ciutadà. El 2010
l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va acollir la
presentació de la campanya de la Fundació Josep
Carreras. El president de la Fundació va explicar-ne
els objectius i el futbolista Rafa Márquez i el tècnic
del FC Barcelona, Txiki Begiristáin van donar suport
a aquesta causa amb la seva presència i mostrant
molt afecte per als pacients.

Les empreses que han col·laborat el 2010 amb
aquesta campanya :aquesta campanya :

Amb aquesta campanya, la Fundació va poder donar
a conèixer els plans de les persones que estan lluitant
contra una leucèmia perquè la societat s‘hi uneixi
ajudant-nos a continuar invertint en recerca
científica.

Els agraïm de tot cor la seva ajuda i
implicació amb la nostra causa.

També volem agrair la col·laboració de Promedios iTambé volem agrair la col laboració de Promedios, i
de l'Empresa Municipal de Transports de Madrid que
van facilitar la difusió d'aquesta campanya.
L'empresa de mitjans Carat ens va ajudar, de manera
gratuïta, a planificar la difusió d'aquesta campanya a
la televisió i les agències publicitàries Seisgrados es
van encarregar de la producció de l’espot i altres
materials.
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6. Premsa, comunicació i xarxes
socials

La Fundació disposa d'un Departament de
Comunicació que informa puntualment els mitjans
de comunicació sobre les activitats de la Fundació i
del seu president. El departament 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
2010:

S’ha en iat l’anunci de la Fundació a 90 re istes i

La Fundació Josep Carreras també està activament
present a través de les xarxes socials i dels blocs.

Durant l'any 2010, més de 16.000 persones
s'han unit a la pàgina de Facebook. En el bloc

i h j í i i
La Fundació envia una revista quadrimestral amb les
d i f i b l ll i l

- S’ha enviat l’anunci de la Fundació a 90 revistes i
diaris
-S’ha enviat la falca radiofònica de la Fundació a 78
emissores de ràdio
- S’han enviat els banners de la Fundació a 300
webs i blocs.
- S’han enviat 8 comunicats de premsa

corporatiu hem penjat aquest any 227 notícies i
aquesta eina ha rebut més de 32.500 visites.

El bloc “Explica'ns el teu pla” que explica els plans
dels pacients on es poden trobar més de 110
històries de persones que pateixen o han patit
leucèmia o altres hemopaties malignes ha rebut
durant 2010 més de 34.500 visites. Així mateix, la
Fundació Josep Carreras també disposa d'un canal de
notícies a la xarxa Twitter i un de vídeos a Youtube.

darreres informacions sobre la lluita contra la
leucèmia a tots els seus contactes. Per rebre-la 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-hi, els fòrums, etc. Aquesta pàgina ha
rebut durant l'any 2010, més de 225.000

i i

Durant 2010, també hem posat en marxa un servei de

visites.

www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com

www.fundaciojosepcarreras.blogspot.com

Durant 2010, també hem posat en marxa un servei de
SMS solidari a través de Vodafone.
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Josep Carreras i Kiri Te Kanawa  junts a 

7. Activitats del President

Un any més, el públic alemany va demostrar la seva
immensa generositat i sensibilitat en la lluita contra
la leucèmia. La 16ª Gala benèfica de la Fundació

El passat 8 de desembre Josep Carreras va oferir un
espectacle al Royal Albert Hall de Londres a
benefici de la Fundació contra la leucèmia
que duu el seu nom i d’Asthma UK, una
organització anglesa sense ànim de lucre.

Més de 6,6 milions d’euros recaptats per 
Josep Carreras en la XVI Gala televisiva 
contra la leucèmia a Alemanya

Josep Carreras i Kiri Te Kanawa, junts a 
Londres contra la leucèmia

la leucèmia. La 16 Gala benèfica de la Fundació
Internacional Josep Carreras contra la Leucèmia va
recaptar donacions per un import de 6,6
milions d'euros. Aquesta marató televisiva se
celebra anualment a Leipzig i s'emet a través de la
televisió pública alemanya ARD.

Per aconseguir aquest èxit, Josep Carreras, que co-
presenta el programa, va comptar amb la
col·laboració de molts artistes de renom que van
actuar durant la Gala com Michael Bolton o Sting,

Josep Carreras va interpretar melodies de les òperes
de Manon o El Cid, entre d’altres, al costat de la
reconeguda soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa.
En el concert solidari també van participar la Royal
Philharmonic Orchestra del Regne Unit, conduïda
pel Mestre David Giménez; la companyia britànica
d'òpera de càmera Diva Opera; els estudiants de
l'Acadèmia Solti Te Kanawa; la violinista Ikuko
Kawai i el tenor català Sergi Giménez, entre d’altres.actuar durant la Gala com Michael Bolton o Sting,

entre molts altres.

Les setze gales benèfiques que ha organitzat la
Fundació Josep Carreras a Alemanya han permès
recaptar més de 89 milions d'euros a benefici de la
lluita mundial contra la leucèmia.

g ,

Al setembre es va celebrar la 5ª edició dels Premis

Josep Carreras rep el premi "Save the
Children" per la seva tasca humanitària
contra la leucèmia.

Al setembre es va celebrar la 5 edició dels Premis
Save The Children en la qual es va reconèixer la
solidaritat de Shirin Ebadi, activista iraniana i Premi
Nobel de la Pau; Mira Sorvino, actriu i ambaixadora
de Nacions Unides; Danielle Mitterrand, presidenta
de la Fundació France-Libertés, Sebastiao Salgado,
President de l'Institut Terra, i Josep Carreras,
President de la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia.

“Vull compartir el premi amb els protagonistesVull compartir el premi amb els protagonistes
anònims d'aquesta lluita: amb científics, metges i
personal sanitari, que amb la seva vocació i esforç
diari fan possible els avenços en mètodes de
diagnòstic i tractament i en la millora de la qualitat
de vida dels pacients; amb tots els donants de
medul·la òssia voluntaris que de forma altruista es
presten per a donar a altre ésser humà l'oportunitat
de seguir vivint; i per descomptat amb els pacients i
les seves famílies, perquè ells s'enfronten cara a cara
amb la malaltia i li donen sentit a aquesta lluita
col·lectiva per a acabar amb ella i amb el patiment
que ocasiona", va dir Josep Carreras durant el seu
discurs.
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Al febrer Josep Carreras va iniciar una petita gira de

Josep Carreras promou la lluita contra la 
leucèmia al ritme de melodies
espanyoles, catalanes i italianes.

Concert benèfic de Josep Carreras al p p g
3 concerts benèfics a Pesaro (Itàlia). L'Auditori
Pedrotti de Pesaro va acollir amb èxit al tenor
acompanyat del reconegut pianista Lorenzo Bavaj.

En la ciutat italiana de Brescia va oferir el concert
"Carreras for Children", a benefici de la
Fundació que duu el seu nom i de l'ONG italiana
Essere Bambino, dedicada a ajudar als nens
hospitalitzats i a les seves famílies. En aquesta ocasió,
Carreras no només va estar acompanyat per Lorenzo

El passat mes de juny, Josep Carreras va
protagonitzar una vetllada solidària a la ciutat de
Hereford (Regne Unit) que també va comptar amb la
interpretació de "Die Fledermaus" de Johann Strauss
(fill) per part del grup d'òpera de càmera Diva Òpera.

Regne Unit

p y p
Bavaj; el reconegut Nuovo Quartetto Italiano també
va interpretar les melodies de Francesco Paolo Tosti,
Gaetano Llepi o Pietro Mascagni.

De tornada a Espanya, l’Auditori de Girona va
acollir un nou concert benèfic de Josep Carreras,
patrocinat per la Cambra de Comerç de Girona amb
motiu del seu 100 Aniversari, en el qual va oferir
cançó espanyola, catalana i italiana.

El tenor va comptar amb una audiència d'excepció jaEl tenor va comptar amb una audiència d excepció ja
que Les Seves Majestats els Prínceps d'Astúries i el
President de la Generalitat, el Sr. José Montilla, van
anar a aquest concert a benefici de la Fundació Josep
Carreras contra la leucèmia.
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El Prof. Ciril Rozman, Vice-President de 

8. Activitats solidàries fins a la 
medul·la

REDMO rep el primer premi de la 
Fundació Farmaindustria

El jurat dels Premis de Fundació Farmaindustria a les
"Millors Iniciatives de Servei al Pacient 2010" va
atorgar en el passat mes de desembre el primer premi
a la candidatura de la Fundació Josep Carreras, que
h i l i d l fi li d l

La Universitat Catòlica de València 'Sant Vicenç
Màrtir' ha concedit el títol de Doctor Honoris Causa
al Prof. Ciril Rozman, considerat un dels grans
referents internacionals de la medecina i de

,
la Fundació Josep Carreras, nomenat
Doctor Honoris Causa per la Universitat
Catòlica de València

havia estat seleccionada entre els 10 finalistes de la
categoria "Pacients", en la secció de "ONG's i altres
col·lectius organitzats" amb el projecte REDMO
(Registre de Donants de Medul·la Òssia).

El Dr. Enric Carreras, Director de REDMO, va 
recollir personalment el Premi, dotat amb 
30.000€.

l’hematologia en concret.

La contralto polaca Ewa Powdles va 

El Prof. Emili Montserrat rep el Doctorat
Honoris Causa de la Universitat d’Atenes

El Prof. Emili Montserrat, membre destacat de
l’equip d’hematologia de l’Hospital Clínic de
Ba celona i pat ó de la F ndació Josep Ca e as

La contralto Ewa Podles, juntament amb Ania
Marchwinska al piano, va oferir el passat 10 de
desembre un concert a benefici de la Fundació

La contralto polaca Ewa Powdles va 
actuar en la gala benèfica de l’Auditori
Josep Carreras de Vila-Seca a benefici de 
la lluita contra la leucèmia

Barcelona i patró de la Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia, ha estat investit Doctor Honoris
Causa per la Universitat d’Atenes.

Carreras contra la leucèmia a l'Auditori Josep
Carreras de Vila-seca (Tarragona), un equipament
musical que ja ha acollit 404 concerts amb
l’assistència de 119.000 persones, des de la seva
inauguració al novembre de 2002. Durant 2010, la
Fundació de l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca
també va donar a la nostra entitat 12.000€ recaptats
en la Gala anterior.
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La joieria catalana Sorigué Joiers s’uneix
a la lluita contra la leucèmia

La joieria catalana Sorigué Joiers s'uneix a la lluita
contra la leucèmia donant el 5% de cada peça de la

El maillot del guanyador de La Vuelta 
ciclista a España 2010, subhastat a 

El ‘maillot' del guanyador de La Vuelta ciclista a
España 2010 de Vincenzo Nibali va ser subhastat per
la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia a
través de Socialbid, entitat dedicada a les subhastes
d'objectes a benefici de diferents entitats sense ànim
de lucre. Amb aquesta subhasta es va aconseguir

seva col·lecció Joies plata Fundació Josep Carreras-
Sorigué 925 .

benefici de la lluita contra la leucèmia

q g
recaptar 202,5€.

Volem agrair a la família Rodríguez la sevaCasaments solidaris

Sensibilització a San Sebastián de los 
Reyes

El casament de la Lia i el Pau no va ser precisament
convencional. Ell és pacient de Leucèmia Mieloide
Crònica i, junts, van decidir que el seu enllaç tingués
un significat addicional: animar als seus amics i
familiars a aportar el seu donatiu per a la lluita
contra la leucèmia. I així va ser.

La Lia i el Pau van donar 1 300 euros a la

dedicació i il·lusió per sensibilitzar cada dia a més
persones en la lluita contra la leucèmia. El Carlos i la
Rosa són els pares de l’Alejandro, de 4 anys, pacient
de leucèmia i van aprofitar les festes majors de San
Sebastián de los Reyes per a col·laborar amb la
Fundació Josep Carreras instal·lant un estand per a
ajudar-nos a informar sobre la donació de medul·la
òssia i la importància de col·laborar perquè
continuem invertint recursos econòmics en recerca
científica

Casaments solidaris

La Lia i el Pau van donar 1.300 euros a la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

Els Srs. Jaume Rius Mas i Mercé Guilera
Mayol van celebrar les seves noces d'or aquest
any a la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona). Aquests col·laboradors també
van decidir fer que aquest esdeveniment fos encara
més especial sol·licitant que els convidats fessin
donatius per a la lluita contra la leucèmia.
Finalment el resultat va ser un èxit: 3 300€

científica.

Finalment, el resultat va ser un èxit: 3.300€.
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Aniversari solidari

La Maria, de Manresa (Barcelona) va celebrar el seu
80 aniversari de forma solidària. En aquesta especial
celebració va aconseguir recaptar més de

Solidaritat al Delta de l’Ebre

El passat mes de juliol, La Musclera del Delta va
organitzar la III edició de la musclada popular
d'Amposta. En aquesta ocasió, aquesta
famosa degustació de musclos de les terres de l'Ebre
va ser solidària. El benefici de totes les racions
servides i la venda de les gorres de La
Musclera ha estat donat a la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia. En total es van
recaptar més de 2 500€

4.000€ que va donar a la Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia.

recaptar més de 2.500€.

.

Al desembre de 2009 vam proposar un gran repte:
aconseguir 5.000 cors contra la leucèmia i així
obtenir, simbòlicament, un per a cada
persona a la qual diagnostiquen aquesta
malaltia cada any a l’Estat espanyol Més de El d j li l l i d T lli

5.000 cors contra la leucèmia

Capoeira “fins a la medul·la”

malaltia cada any a l’Estat espanyol. Més de
26.000 persones es van bolcar fent-se fans d'aquesta
iniciativa a Facebook. Hem vist de tot: cors de nens,
d'animals, de dibuixos animats, de pacients, de
papiroflèxia, etc. però hem aconseguit una cosa més
important: que cada vegada siguem més les
persones sensibilitzades en la lluita contra
aquesta malaltia.

Com a mostra d'agraïment, al juliol de 2010 vam
sortejar entre els participants 250 samarretes

El passat 10 de juliol la ciutat de Tarragona va acollir
un espectacle solidari de capoeira en el qual van
participar més de 300 persones a través del grup
ABADÁ CAPOEIRA TARRAGONA sota el lema
DONA VIDA, DONA MEDUL·LA i amb la intenció de
sensibilitzar sobre la donació de medul·la òssia.

Per cada km, 1€ contra la leucèmia
sortejar, entre els participants, 250 samarretes
ÚNIQUES que commemoraven l'èxit
d'aquesta campanya. El passat mes d'agost, el Paco Portero, marit d'una

ex-pacient de leucèmia va participar a la Ironman de
Regensburg (Alemanya) que suposa 3,8 km nedant,
180km amb bicicleta i 42,2km corrent. En total: 226
km solidaris.

Solidaritat en el Madrid Open de Tennis

L’any 2010 el Madrid Tennis Open ha estat tennis i
una mica més: ens van ajudar a sensibilitzar cada
vegada a més persones sobre la lluita contra la
leucèmia. Durant el torneig, es van repartir díptics
informatius i cartells, així com una guardiola en la
qual els visitants podien fer un donatiu a la nostra
entitat. 16



Sopar benèfic a l’hotel Le Méridien de 
Barcelona

L’1 de juliol es va celebrar el primer sopar benèfic
contra la leucèmia, organitzat per les nostres
col·laboradores Sara Codina i Sylvia Obach, a

Víctor Valdés va subhastar les seves
botes de la final de la Champions de col laboradores Sara Codina i Sylvia Obach, a

l’hotel Le Méridien de Barcelona.

Aquest esdeveniment va ser un èxit i es va
aconseguir recaptar més de 3.500€ a benefici
de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

El porter del FC Barcelona i un dels guardametes de
la selecció espanyola, Víctor Valdés va regalar les
botes de futbol que va utilizar en la final de la
Champions de Paris (Barça – Arsenal) el 2006 a
benefici de la lluita contra la leucèmia i l’esclerosi

úl i l

París a benefici de la lluita contra la 
leucèmia i l’esclerosi múltiple

múltiple.

A través d’aquesta acció solidària, auspiciada per
Canal +, es van recaptar 1.400€.

El club esportiu Manteka de Jerez de la Frontera és
un exemple de solidaritat i humanitat. Aquesta
entitat, activa col·laboradora de la Fundació Josep

L’autèntic esperit “Manteka” contra la 
leucèmia

, p
Carreras contra la Leucèmia, va organitzar de nou, en
el mes de juliol, un altre esdeveniment solidari: la I
Marxa solidària Manteka Bike contra la
Leucèmia, que es va desenvolupar des de Jerez fins
a Càdis. Aquesta acció es va tenyir de taronja, el color
de la prova solidària, ja que Manteka Bike va posar a
la venda un maillot solidari els beneficis del qual es
van destinar a la lluita contra la leucèmia .

La dissenyadora de joies Lucía Canabal ha iniciat una
col·laboració amb la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia, en el disseny i comercialització d'una
polsera solidària contra la leucèmia La polsera

Polseres solidàries de Lucía Canabal a 
benefici de la lluita contra la leucèmia

Amb motiu de la Setmana Europea contra la
Leucèmia, l'associació Domena (Associació Eduardo
Domezáin) de Navarra va organitzar unes jornades
per a informar a la població sobre la prevalença de la

Sensibilització sobre la donació de 
medul·la

polsera solidària contra la leucèmia. La polsera
solidària Fundació Josep Carreras by LC està
disponible en dues versions. Ambdós models duen
una placa amb la llegenda “NO LEUCÈMIA”. El 15%
de la venda de les polseres va destinat als
projectes que porta a terme la Fundació contra la
Leucèmia Josep Carreras. Les polseres poden
adquirir-se través de la pàgina web de la
dissenyadora.

p p p ç
leucèmia i la donació de medul·la òssia. Amb el lema
"TU POTS EVITAR QUE S'APAGUIN MÉS VIDES“.
La coordinadora del Registre de Donants de Medul·la
Òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras,
Núria Marieges, va participar en la conferència
"Fundació Josep Carreras, 20 anys treballant pels
malalts de leucèmia" .
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Piruletes solidàries

L'empresa Sueño de Hadas es dedica a la venda de
detalls originals perquè els convidats recordin
aquestes ocasions especials i han volgut aprofitar la

Dinar popular contra la leucèmia

seva línia de treball per a aportar el seu donatiu a la
curació de la leucèmia: per cada piruleta de sabó "Joc
de nens" que venen, aporten un euro a la nostra
lluita.

En el mes d'abril es va celebrar a Figueres un dels
tradicionals dinars populars contra la leucèmia que
organitzava Alfons Gómez. A causa de la seva
defunció i la del seu col·laborador, Jaume Compte,
aquest any van prendre el relleu en l'organització la
seva dona i el seu fill, la Fina Capel i l’Alfons Gómez
Capel.

Francesc, ex-pacient de leucèmia, 
recòrre el camí de Santiago informant
sobre la donació de medul·la òssia

En el mes d’abril, el Francesc va culminar els últims 4
kilòmetres del seu Camí de Santiago solidari,
concienciant a molts peregrins sobre la importància
de fer-se donant de medul·la òssia.

Fallers solidaris

La lluita contra la  leucèmia arriba a 
l’Antàrtida

El 12 de març va fer-se un sopar benèfic organitzat
per la Falla Teodoro Llorente El Cano, amb el que es
va aconseguir recaptar 2.180 euros.

El 3 d’abril es va celebrar el IV Torneig de Golf en

El José Luis és veterinari integrant de la Campanya
Antàrtica de l’Exèrcit de Terra 2009/2010 i pare de
família. Arrel de la malaltia del Raúl, pacient de 4
anys, i de l’amistat amb la seva família, va decidir

Golfistes solidaris

memòria de Rocío Mendoza, que ja s’ha convertit en
una de las cites ineludibles de l’any i va aconseguir
15.000 euros per a la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia.

portar simbòlicament la lluita contra la leucèmia fins
als confins de la terra!
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Amb aquest recurs, els pacients, molt afeblits pel

11. Empreses solidàrias

Des de 2006, els clients de BonPreu ens demostren la
seva solidaritat i confiança a través de la cessió dels

q , p , p
tractament de quimioteràpia i/o el trasplantament al
qual s'han sotmès, poden fer un exercici suau cada
dia.

En concret, la Fundació DIR ha preparat un
programa d'exercicis amb diferents nivells de
dificultat, adaptat als pacients de leucèmia o altres
hemopaties malignes que s'estan recuperant en els
nostres pisos d'acollida. L'objectiu és incorporar
l'esport en el seu procés de recuperació i convertir-lo

Els clients dels supermercats
BonPreu aporten més de 
21.000€ per a continuar 
lluitant contra la leucèmia.

seva solidaritat i confiança a través de la cessió dels
punts acumulats a través de la targeta client
BonPreu/Esclat en les seves compres, que la
Fundació destina a la recerca científica per a la
curació de la leucèmia.

Durant aquest any 2010, aquests punts han arribat
a la xifra de 21.448€ que se sumen als dels
anys anteriors. En total, des de 2006, BonPreu
ha facilitat que els seus clients aportin més de

p p p
en un hàbit saludable i de millora de la seva qualitat
de vida. Practicar un exercici físic suau durant
la recuperació d'una malaltia hemato-
oncològica és un benefici tant físic com
psicològic i emocional pel pacient.

q p
72.000€ per a la lluita contra la leucèmia.

El passat 24 de novembre, l'empresa Indra va

Informació sobre la 
donació de medul·la òssia
a Indra

El passat 24 de novembre, l empresa Indra va
organitzar una sessió informativa pels seus empleats
sobre diversos projectes socials, entre els quals
s'incloïa la nostra fundació. El Carlos, treballador
d’Indra i pare de l’Alejandro, pacient de leucèmia de
5 anys, va participar voluntàriament explicant els
projectes de la nostra entitat. El Jorge, també
company d’Indra i donant de medul·la òssia va
explicar la importància de la donació.

MANGO ofereix una 
conferència sobre la 
donació de medul·la òssia

MANGO, empresa col·laboradora de la Fundació
Josep Carreras des de 2007, va organitzar el passat 5
de novembre una xerrada informativa sobre la
donació de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical a la seva seu de Palau Solità i
Plegamans. Al finalitzar la xerrada els empleats van
tenir l'oportunitat de registrar-se allà mateix com a
donants, gràcies a un sistema pioner que permet la

La Fundació DIR 
col·labora en la campanya
de Nadal 2010 de la 
FundaciónJosep Carreras

La Fundació DIR col·labora en la campanya de
Nadal 2010 de la Fundació Josep Carreras contra la
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tipificació a partir d'una mostra de saliva i que
actualment està en fase de prova pilot.

D'aquesta manera, MANGO se suma a les empreses
solidàries fins a la medul·la, que ens obren les seves
portes per a sensibilitzar als seus empleats
sobre la importància de la donació per a la
curació de la leucèmia.

Nadal 2010 de la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia, oferint assessorament esportiu als
pacients que s'allotgen en els pisos d'acollida de
l'entitat.

A través de la campanya de Nadal "Amb 5 i sobre
rodes", la Fundació Josep Carreras ha dotat de
bicicletes estàtiques els seus 6 pisos d'acollida
per a pacients amb hemopaties malignes i les
seves famílies.



L’empresa de capacitació professional Global System

Global System
sensibilitza als seus
alumnes

Celgene col·labora en la 
ió d  l  d ió d  L empresa de capacitació professional Global System

es va fer sòcia de la Fundació Josep Carreras al 2010
mitjançant una aportació periòdica. A més ha volgut
fer un donatiu de 6.000€ i sensibilitzar sobre
la lluita contra la leucèmia als seus
nous alumnes brindant-los l'oportunitat de cedir les
seves dades de contacte a la Fundació perquè
puguem mantenir-los informats de les nostres
activitats. Global System té actualment setze
centres de formació a tot l’Estat espanyol.

promoció de la donació de 
medul·la òssia

L'empresa farmacèutica Celgene va acollir el passat 1
de setembre a la seva seu al Dr. Enric Carreras,
Director del Registre de Donants de Medul·la Òssia
de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia,
per a donar una xerrada informativa als seus
empleats sobre la donació de med l la òssia

En el mes de setembre la botiga Leroy Merlin de

LEROY MERLIN, un 
establiment molt solidari

empleats sobre la donació de medul·la òssia.
Per cortesia de Celgene, va ser possible oferir a tots
aquells que volien registrar-se un pioner sistema
de tipificació de donants, que permet la presa
de mostres de saliva i evita així haver de
punxar per a obtenir sang del donant.

Des de 2010, Celgene és Empresa Col·laboradora de
la Fundació Josep Carreras.

En el mes de setembre la botiga Leroy Merlin de
Puerto Real (Càdis) va realitzar una campanya de
sensibilització en favor de la Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia.

Durant aquests dies, totes les treballadores
encarregades de les caixes i del punt d’Atenció al
Client van lluir samarretes de la nostra entitat i van
repartir díptics per a sensibilitzar sobre la lluita
contra la leucèmia. En el marc de la seva reunió de Directors Generals

d'Europa, l'empresa farmacèutica Sanofi Aventis va

Sanofi Aventis 
col·labora en la recerca 
científica

d Europa, l empresa farmacèutica Sanofi Aventis va
fer el passat 2 de juliol un donatiu de 5.000€ a la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia,
col·laborant així en la recerca científica d'aquest tipus
de càncer, que cada any afecta a 5.000 persones a
l’Estat espanyol i suposa el 70% dels càncers
pediàtrics.

Sanofi Aventis reafirma d'aquesta forma el seu
compromís amb la millora de la salut i la qualitat de
vida de les persones i, especialment, dels pacients

L’Obra Social de Bancaja
ofereix més recursos pels
pacients de leucèmia

En el mes de juliol va tenir lloc, en el Palau de la
Música Catalana de Barcelona, l'acte de lliurament de d d p o , p , d p

més petits: els nens.les Ajudes que ha concedit en 2010 l'Obra Social de
Bancaja. En el marc de la “Convocatòria d'ajudes a
entitats d'interès públic i social”, Bancaja ha
atorgat 4.000 € a la Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia pel manteniment dels
pisos d'acollida per a pacients i els seus
familiars amb pocs recursos econòmics.
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Moltes col·laboracions
en la Setmana Europea 
contra la Leucèmia 2010 
(21-28 de juny) Aportacions solidàries d’Enagás, 

Fundación Renta, Laboratorios 
E t  M  L  C i  B

Moltes empreses ens han recolzat de diferents
maneres durant la Setmana Europea contra la
Leucèmia, ajudant-nos a difondre amb més
força la nostra causa.

La Casa del Llibre va afegir un punt de llibre de la
Fundació Josep Carreras a tots els enviaments de
comandes online que va fer durant la Setmana.

Esteve, Mango, La Caixa, Banc
Sabadell, Caja Navarra, Gas 
Natural i Fundación Caja Madrid

Moltes empreses col·laboren cada any fent donatius
econòmics que invertim en les nostres diferents àrees
d’activitat. Durant el 2010, les següents empreses

També amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la lluita
contra la leucèmia, l’empresa Yell Publicidad,
companyia responsable de les Páginas
Amarillas online va difondre la Setmana Europea
contra la Leucèmia a través d’aquest magnífic portal
d’informació que tots coneixem.

Altres empreses com els clubs de fitness DIR o
l’empresa Hewlett Packard van optar
per informar i sensibilitzar sobre la donació de

han demostrat la seva solidaritat en la lluita contra la
leucèmia: Enagás (6.000€), Fundación Renta
(10.000€ pel programa de pisos d’acollida),
Laboratorios Esteve (6.000€ pel programa de
pisos d’acollida), Mango (6.000€), Punts estrella de
La Caixa (10.103€), Punts del Banc Sabadell
(2.665€), programa de Caja Navarra “Tú eliges.
Tú decides” (9.761,4€ per REDMO i els pisos
d’acollida), Punts de Gas Natural (9.032€) i
Fundación Caja Madrid (30 000€) per la becaper informar i sensibilitzar sobre la donació de

medul·la òssia als seus empleats o als seus clients.

EurekaKids ofereix regals
als pacients de leucèmia
més petits

Fundación Caja Madrid (30.000€) per la beca
espanyola de recerca científica. A totes elles, moltes
gràcies per la seva solidaritat.

Altres empreses també es van sumar a difondre amb
il·lusió i rigor entre els seus empleats la importància
de lluitar contra la leucèmia, una malaltia que afecta

p

L'empresa de joguines EurekaKids va oferir regals als
nens ingressats en la Unitat de Pediatria de l'Hospital
de Sant Pau durant la visita que van rebre de Josep
Carreras i del jugador del FC. Barcelona Rafa
Márquez al març de 2010 .

de lluitar contra la leucèmia, una malaltia que afecta
cada any a més de 5.000 persones en el nostre país.
Van informar als seus empleats a través de mailing,
intranet i/o penjant pòsters en les seves seus, les
següents empreses: Banesto, Zeltia Pharmamar,
Inibsa, Arbora Ausonia, Indra, Becton
Dickinson, Global System, Sony, Wurth,
Janssen Cilag, Carat, Bayer Healthcare, Bon
Preu, Deutsche Bank, Laboratorios Esteve,
Fundación Renta Corporación, Mango,
L b i A Zé E á i

La Fundació Josep Carreras ha signat aquest any un
conveni de col·laboració amb Deutsche Bank, pel

l l b ll d d l di i ió DB US I i

Call center solidari de 
Deutsche Bank

Laboratorios AstraZéneca, Enagás, i
PromoCaixa.

Canal Català Tv, Grupo Godó, Radio teletaxi,
Radio Marina, Cadena Dial, M80, Onda Jerez,
Ona Valls, Diari de Sant Cugat, El Mundo,
Diario de Navarra, ADN, i La Prensa Hoy van
oferir els seus canals de difusió com a mitjans de
comunicació. 21

qual els treballadors de la divisió DB US Interactius a
Barcelona ens ofereixen de forma voluntària els seus
serveis de Call Center Solidari, el que suposa un
gran suport. Durant la campanya de sensibilització i
en altres moments de l'any necessitem emetre
trucades i normalment hem de contractar una
empresa per a això.



A més dels materials de sensibilització i informatius

8. Materials de sensibilització

A més dels materials de sensibilització i informatius
que disposa la Fundació Josep Carreras (web, dossier
informatiu i revistes), aquest any 2010, hem volgut
fer un gran esforç per a informar més i millor sobre la
leucèmia i les altres malalties hematològiques
malignes. Per aquest motiu, sobretot a través de les
xarxes socials i els blocs, hem posat a disposició de la
societat diversos materials de difusió.

Materials descarregables

A la pàgina web de la Fundació Josep Carreras
(www.fcarreras.org) es poden trobar diversos
materials descarregables (banners, dossiers, pòsters,
fons d'escriptori, etc.) per a ajudar a difondre la lluita
contra la leucèmia

La família del Medulín

Amb l'objectiu d'entretenir als més petits, la
F d ió J C h j d

contra la leucèmia.

ABC dels dilluns

En el nostre bloc corporatiu trobaràs, cada dilluns,
un reportatge o article sobre el tractament de la
leucèmia, informació sobre altres hemopaties

li Fundació Josep Carreras ha creat un joc de
retallables anomenat “La família del Medulín”. Es
tracta d'una eina per als nens hospitalitzats i s'ha
enviat a tots els hospitals públics pediàtrics
espanyols.

malignes, etc.

www.fundaciojosepcarreras.blogspot.com 

Kit del captador de fons

Mini infos

Sovint moltes persones ens pregunten com
col·laborar amb nosaltres a més de fer un donatiu
periòdic. Per a proposar idees de com captar fons de
manera original i divertida, hem creat un “Kit del
captador de fons” que pot trobar-se a la nostra pàgina
web.

Des d'aquest any, la nostra pàgina web (apartat
“Mediateca”) també ofereix una sèrie de documents
anomenats “Mini infos” que pretenen informar sobre
les diferents 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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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:

Contacte

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 


