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“ No és valent aquell qui no té por,
sinó el que sap conquistar-la.”
Nelson Mandela

Benvolguts amics,

espanyol s’han pogut realitzar 476 trasplantaments de progenitors hemopoètics

La valentia és una virtut humana que es pot definir com la força de voluntat que pot

(medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical) de donant no emparentat.

tenir una persona per dur endavant una acció malgrat els impediments. Aquest any

Si els donants representen un pilar fonamental per a la curació de la leucèmia, la

2011 ha estat en general un any complicat per al nostre país i, per això, vull destacar

recerca científica és la pedra angular de la nostra batalla. L’escriptor francès Víctor

la valentia de molts com a valor significatiu d’aquest període. Encara que vivim una

Hugo va dir en una ocasió: “El futur té molts noms. Per als febles és l’inassolible.

realitat complexa, amb esforç i dedicació, des de la Fundació Josep Carreras hem po-

Per als temorosos, el desconegut. Per als valents és l’oportunitat”. Des de la Funda-

gut avançar en diversos projectes per ajudar i acompanyar moltes persones valentes:

ció Josep Carreras pensem en el futur d’aquests valents, dels malalts de leucèmia i,

els pacients de leucèmia.

per ells, vam crear el 2010 l’Institut Josep Carreras de Recerca contra la Leucèmia,
un centre pioner exclusivament dedicat a les hemopaties malignes. Em sento molt

Malgrat que corren temps difícils, més de 6.600 persones de tot el país s’han as-

satisfet que durant aquest any 2011 haguem avançat en la seva creació i iniciat les

sociat a la lluita contra la leucèmia de manera que han legitimat el nostre projecte

primeres línies de recerca.

aportant-li encara més força. Són molts més que els socis que es van adherir el 2010
i, per això, ens sentim enormement satisfets ja que aquestes persones solidàries fins

Finalment, vull transmetre un missatge d’ànim a totes les persones que estan llui-

a la medul·la ens ajuden a garantir el futur de la nostra lluita i ofereixen una bona

tant contra aquesta malaltia. Pot ser un heroi tant qui triomfa com qui sucumbeix,

dosi d’esperança i valentia als malalts de leucèmia o altres malalties hematològiques

però mai qui abandona el combat. La valentia és un valor universal que ens ensenya

malignes.

a defensar allò que val la pena, a dominar les nostres pors i a sobreposar-nos en
l’adversitat. A tots vostès, vull transmetre’ls que no decaiguin, que un no sap la força

A aquests col·laboradors, també s’hi sumen més de 7.000 persones que s’han inscrit

que té fins que la vida el posa a prova. La valentia ens fa persones ordinàries que

com a donants de medul·la òssia durant el 2011 i més de 5.700 mares que han donat

poden obtenir resultats extraordinaris. A tots aquests valents, ànim.

el cordó umbilical dels seus bebès. Els nostres investigadors treballen dia a dia per
aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia curable en tots els casos

Moltes gràcies.

però, sense els donants, aquesta oportunitat de curació no existiria per a tres de cada

Josep Carreras

quatre pacients que necessiten un trasplantament i que no tenen un donant compatible entre els seus familiars. Per això, aquest any, el nostre programa REDMO ha iniciat 879 recerques de donant voluntari. Gràcies a aquesta tasca, aquest any a l’Estat
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1. Recerca científica i suport als hospitals
1.1 Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras va ser constituït a finals de 2010 amb l’objectiu
d’impulsar la recerca biomèdica i el desenvolupament de la medicina personalitzada de les hemopaties
malignes i, en especial, de la leucèmia.

“Aquest Institut és una nova via
d’esperança per combatre la leu-

cèmia . Com a ex-pacient agraït
Emmarcat com a centre CERCA de la Generalitat de Catalunya, l’Institut pretén erigir-se com a entitat
de referència mundial en recerca biomèdica en l’àmbit de les hemopaties malignes.

veig que ara s’obre una porta extraordinària, un somni que fa 24

anys no se’ns podia ni haver ocoDurant l’any 2011, la Fundació Josep Carreras ha treballat per establir les bases d’aquest centre així com

rregut“.

el seu entorn i òrgans directius.
Josep Carreras
El nou institut té dues seus: una se situarà permanentment a partir de l’any 2012 a l’Hospital Clínic de
Barcelona, en el marc d’un projecte que inclou una ampliació i millora dels espais de recerca del Servei
d’Hematologia; l’altra, en un edifici de nova construcció en el campus de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, a Badalona, en uns terrenys que han estat cedits per l’Ajuntament.
La situació privilegiada dels dos campus facilitarà la recerca i potenciarà el traspàs del nou coneixement
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 desenvoluparà les
següents línies de recerca:
1. Leucèmies agudes
2. Limfomes
3. Gammapaties monoclonals (mieloma 		
múltiple...)
4. Síndromes mieloproliferatives
cròniques
5. Síndromes mielodisplàsiques
6. Trasplantament de progenitors
hemopoètics
7. Trombosis i hemopaties malignes
8. Assajos clínics
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1.2 Beques i provisió d’infraestructures hospitalàries
La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ja ha destinat més de 8 milions d’euros a la recerca, atorgant més de 170 beques a joves investigadors. En aquest any 2011, el guanyador de la Beca internacional
E. D Thomas/Fundació Josep Carreras ha estat el Dr. Pedro Pablo Medina del Kline Biology Laboratory
de la Universitat de Yale, als Estats Units, que desenvoluparà el projecte, dotat amb 50.000 dòlars per
cada any (3 anys), “Micro-RNA-21 induced haematological malignancies”.

“La

recerca

és

important

per

avançar. Quan jo era petita un

dels meus germans va morir i els

metges ens van dir que va ser a
causa d’una pulmonia. Ara, els

El nostre objectiu principal és aconseguir que, algun dia, la leucèmia sigui una malaltia al 100% curable.
Mentre treballem dia a dia 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 d’investigació. Per això, en la mesura de les nostres possibilitats, realitzem

avenços genètics han permès saber
molt més i descobrir que la mu-

tació d’aquest gen existeix en la
meva família des de fa 3 generacions”.

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

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 Trasplantament de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).
La Sílvia és mare del Cassià, un ex-pacient
Altres centres espanyols perceptors d’ajudes han estat l’Hospital del Mar i l’Hospital Duran i Reynals de

d’immunodeficiència combinada severa de

Barcelona, el Centre Regional de Transfusió de Madrid, la Fundació de Recerca Biomèdica de l’Hospital

2 anys. El 2009 el petit es va sotmetre a un

Vall d’Hebron, el Banc de Sang de Cordó Umbilical de Màlaga, el Centre de Transfusió d’Alacant, i

trasplantament d’una unitat de sang de cordó

l’Associació Grup d’Estudis Neonatals de Barakaldo, al País Basc.

umbilical localitzada per la nostra Fundació.
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2. Registre de Donants de Medul·la Òssia

5.000 persones emmalalteixen cada any de leucèmia

Quan es va crear la Fundació Josep Carreras, els pa-

a l’Estat espanyol. Alguns d’aquests pacients només

cients espanyols no podien accedir a un trasplanta-

tenen una única possibilitat de curació: un trasplan-

ment de medul·la òssia si no disposàven d’un donant

tament de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de

familiar compatible. Per aquest motiu, la creació de

cordó umbilical.

REDMO va suposar un avenç extraordinari.

Per desgràcia, només 1 de cada 4 pacients dispo-

Actualment, la Fundació ja ha trobat donant compa-

sa d’un donant familiar compatible. La resta ha de

tible per a més de 5.000 pacients. Això ha permès

recórrer a un donant voluntari. La Fundació Josep

realitzar més de 3.000 trasplantaments de medul·la

Carreras contra la leucèmia gestiona, des de 1991, a

òssia procedents de donants no emparentats. Aquest

través d’un acord amb el Sistema Nacional de Salud,

èxit ha estat possible gràcies a la solidaritat dels més

el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia

de 19 milions de donants disponibles arreu del món,

(REDMO).

entre ells més de 93.000 espanyols i 47.000 mares
que han donat sang de cordó umbilical

Solidaris fins a la medul·la.

“A la mare del nen que em va donar el cor-

“Va ser emocionant, la veritat és que no

gest has fet que pugui seguir complint tots

ració d’una persona.

dó li diria: GRÀCIES! Gràcies a aquest petit
els meus somnis. M’has retornat la VIDA i

gràcies a tu podré gaudir de tots els moments que la leucèmia m’ha fet perdre”.

Susana, pacient de València de 34 anys que es va
sotmetre a un trasplantament de sang de cordó umbilical localitzat per la nostra entitat a l’abril de 2011.

tots els dies pots col·laborar en la recupe-

Els meus sentiments estaven a flor de
pell , estava molt emocionat, alegre i re-

sant perquè tot anés d’allò més bé al receptor. Em vaig recordar molt de la seva

família , sobretot perquè en la unitat en
la qual estava hospitalitzat també ha-

via malalts en una situació similar i les
Durant l’any 2011, s’han iniciat 879

no emparentat amb el pacient (96 de

fèrica i/o sang de cordó umbilical) per

152 de sang de cordó umbilical).

recerques de medul·la òssia , sang peria pacients espanyols, 111 més que el

medul·la òssia , 228 de sang perifèrica i

2010.

Durant el 2011, 8.429 persones s’han

Gràcies a REDMO, a l’Estat espan-

a l’Estat espanyol i als bancs públics del

yol s’han dut a terme aquest any 476

trasplantaments de donant compatible

inscrit com a donants de medul·la òssia

nostre país s’han recollit 5.789 unitats de
sang de cordó umbilical .

seves famílies, en preocupar-se per la

meva i assabentar-se que jo no era allà
per malaltia sinó per la donació em van

dir coses molt maques que gairebé em van
fer plorar ”.

En Raúl, un madrileny de 39 anys (a l’esquerra
de la imatge) va donar medul·la òssia per a un
pacient el 2011. Al seu costat, en Javier, el seu
germà, que casualment també va fer efectiva la
donació el 2010.

8

Memòria 2011

Evolució dels donants de

100000

medul·la òssia a l’Estat

93.366

90000

espanyol (1994-2011)

80000
70000
60000
50000
40000
30000
1992
SP/MO (n=22
138
SP/MO + SCU (n=628)
SCU (n=22)

1993
156

1994
1995
134 20000 131

1997
85
108

1998
102
118

1999
138
119

2000
90
120

2001
91
147

2002
105
202

2003
115
185

2004
121
228
6

10000

1000

0
19921994
SP/MO (n=22
138
SP/MO + SCU (n=628)
SCU (n=22)

900

Evolució de les recerques

1995
1997 1998
2000 20011997
2002 2003
2005 2006
2010 2011
1993 19961994
1995 1999 1996
1998 2004 1999
20002007 2008
2001 2009 2002
2003
156

134

131

94
97

85
108

102
118

138
119

90
120

91
147

105
202

2004
121
228
6

115
185

1000

800
de donant no emparentat

879

900

per a pacients espanyols
(1992- 2011)

1996
94
97

700

800
700

Recerques inciades de donant de
medul·la òssia i/o sang perifèrica: 229

600
600

1995
29

1996
43

400

Recerques inciades de donant de
medul·la òssia, sang perifèrica i/o
2009de cordó2010
sang
umbilical:2011
628

SCU

500
1994
12

8

1997
45
5
14

1998
60
2
17

SCU

500

1999
65
400 7
20

2000
51
11
29

2001
53
9
35

2002
50
26
40

2003
43
36
51

2004
43
46
46

2005
30
56
62

MO/SP/SCU
MO/SP/SCU

2006
50
87
104

2007
MO/SP
MO/SP
48
115
116

2008
55
117
137

78

300

300
200

100

450

0

100

Evolució dels trasplantaments
0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

8

5
14

2
17

7
20

11
29

9
35

26
40

36
51

46
46

56
62

2006
50
87
104

2007
48
115
116

12 1993 1994
29
45 1998 1999
60
51 2003 53
50 2006 2007
43
30 2011
1992
1995431996 1997
2000652001 2002
2004 2005
2008432009 2010

MO (n= 96)
SP (n= 228)
SCU (n= 152)

500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

de donant no emparentat rea350

96

200

500

400

83

145
179
228
Recerques
iniciades
exclusivament
de
133
sang
de cordó 142
umbilical: 152
22

2008
55
117
137

2009
78
145
133

2010
83
179
142

2011
96
228
152

476

450

litzats a l’Estat espanyol (1994400

2011)
300

350

300

SCU

250

SCU
SP

250

SP

MO
MO
200

200

•

Medul·la òssia: 96

•

Sang perifèrica: 228

•

Sang de cordó umbilical: 152

150

Mes info sobre la donació
150

100

de medul·la òssia a

www.fcarreras.org

100

50

0
1994

50

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Memòria 2011

9

3. Serveis socials
3.1 Pisos d’acollida per a pacients
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 molts casos lluny de les
seves llars. En aquestes ocasions és molt important que puguin comptar amb l’ajuda i la companyia
de la seva família.

“Agraïm de tot cor la tasca de
la Fundació Josep Carreras i us
desitgem molt èxit en la vostra

lluita . Gràcies, Esther Soto (resLa Fundació disposa de 6 pisos d’acollida adequats a les necessitats dels pacients i els seus familiars amb recursos econòmics limitats que han de desplaçar-se fora de la seva residència. Aquests
immobles es troben molt a prop dels principals centres que realitzen trasplantaments a Barcelona.

ponsable dels pisos d’acollida), per
tot l’afecte i ànims que ens has donat durant tot aquest temps.

Des de l’any 1994, s’han beneficiat d’aquest servei més de 150 famílies procedents de 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 Canaria, Pamplona, Orense, Astúries, Menorca, Jaén, Múrcia, Cadis, Badajoz, Castelló i Terol) i de Romania, Andorra, el Marroc,
Argentina, Paraguai, el Perú i Mèxic.

Ànims i molta força als propers
pacients i familiars. El camí és

dur però sempre surt el sol . Molts
petons i gràcies infinites”.

Durant el 2011, 26 famílies han estat acollides als pisos de la Fundació i provenien de les províncies
de Barcelona, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Orense, Tarragona, Tenerife i d’Andorra
i el Perú.

José Manuel, 54 anys. Pacient d’Andorra
allotjat en un dels nostres pisos d’acollida
durant 2011 per superar una síndrome
mielodisplàsica.
Va allotjar-s’hi amb la seva dona, l’Esther.

Les 26 famílies acollides als pisos durant el 2011 hi han estat vivint una mitjana
de 69,3 dies.
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3.2 Servei de consultes al doctor
La Fundació té a disposició dels pacients amb hemopaties malignes i els seus familiars un servei a distància de consulta mèdica gratuïta en el qual poden resoldre els seus dubtes sobre la malaltia i el seu
tractament.

“Em dic María i vaig complir 32

anys, tan sols 3 dies després de ser
diagnosticada de leucèmia mie-

Durant l’any 2011, aquest servei, liderat pel Dr. Enric Carreras, director mèdic de la Fundació i director
del Registre de Donants de Medul·la Òssia, ha atès 1.563 consultes mèdiques.

3.3 Docència: programa ‘Farreras Valentí’

loide aguda , estant embarassada
de 22 setmanes. Dono les gràcies
per haver-los complert.

El meu objectiu de cada dia és esEl 2009, la Fundació Josep Carreras va incloure un nou programa en les seves activitats denominat
Programa “Farreras Valentí”.

tar en el camí de la curació, mantenir-m’hi i pujar els esglaons

d’aquesta escala que m’ha tocat
Aquest, té com a finalitat promoure i donar suport a la docència en el camp de l’hematologia i es va
integrar a la Fundació Josep Carreras arran de la fusió d’aquesta entitat amb la Fundació de l’Escola

pujar,

intentant

ser

positiva,

somriure i riure cada dia encara

d’Hematologia Farreras Valentí, vinculada a l’Hospital Clínic de Barcelona.

que només sigui una estona.

El setembre de 2011, el programa ‘Farreras Valentí’ va organitzar, juntament amb els Serveis

Gràcies a la Fundació i a tots els

d’Hematologia de l’Hospital Clínic i de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, el VIII Curs teòrico-pràctic

qui en formen part”.

de postgrau en trasplantament hemopoètic. Algunes de les sessions que es van impartir en les classes
teòriques d’aquest curs van ser: la valoració del pacient i dels possibles donants familiars, la selecció
dels donants no emparentats i les unitats de sang de cordó umbilical, el diagnòstic i tractament de les
infeccions bacterianes, fúngiques i víriques, les complicacions tardanes (endocrines, oftalmològiques,
pulmonars, etc.), els tractaments de suport (psicològic, nutricional, etc.), altres modalitats de trasplantament (domiciliari, de donants alternatius, etc.) o els controls post-trasplantament (malaltia mínima
residual, efectes secundaris, quimerisme hemopoètic, etc.).
Pel que fa a la pràctica, el curs va incloure una visió global del dia a dia
que pateix el pacient i els seus familiars així com les millors tècniques
per a l’obtenció dels progenitors hemopoètics o la interpretació de les
proves, entre molts altres aspectes.
La Maria, de Madrid , va sotmetre’s el juliol de 2011 a
un trasplantament de medul·la òssia d’un donant americà

localitzat per la nostra Fundació. La seva filla , l’Eva , va
néixer el mes de maig de 2011.
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4. Suport social

Origen dels ingressos en %

Volem donar les gràcies de tot cor a tots els nostres socis i, en particular, a
cada una de les 6.684 persones que s’han fet sòcies de la curació de la leucèmia durant l’any 2011. A finals de l’any, ja tenim més de 30.000 socis compromesos a salvar vides.

Ingresos financ

Ingressosfinancieros
financers
Ingresos

El seu suport periòdic i desinteressat ens permet planificar les nostres ac-

16,51%

16,51%

cions de futur i assegurar la continuïtat dels nostres projectes.

28,76%
28,76%

Gràcies per confiar en nosaltres.

NY

Nº SOCIS
1995
15
1996
77
1997
90
1998
228
1999
253
35.000
298
2000
2001
326
2002
744
200330.000
852
2004
953
2005
1.563
2006
2.290
200725.000 4.394
2008
8.111
2009
19.639
2010
23.662
20.000
2011
30.346

Otros ingresos
Altres ingresos
ingressos
Otros

Evolució núm. de socis

5,45%
5,45%

REDMO REDMO
Becas y ayudas
Becas y ayudas
Sensibilización
Sensibilización
Administración
Administración

4,06%
30.346

19,50% 19,50%
8,18% 8,18%

10.000

Activitats benèfiques
Actividades
benéficas
Actividades be
Josep
Carreras
Josep Carreras

Josep Carrera

Distribució dels recursos en %

8.111
4.394

5.000
15
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90

852 953
228 253 298 326 744

1.563

8,18% 8,18%

2.290
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Distribució de socis per sexe
homes 33% 			
		

09 2010 2011
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REDMO REDMO
REDMO

19,50% 19,50%

Nº SOCIS
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HonorarisHonorarios
REDMO
Honorarios
REDMO RE

19.639

30.346

0

55,26% 55,26%

17,06% 17,06%
4,06%

Nº SOCIS

639

45,22%
45,22%

23.662

15.000

23.662

Donatius Donativos
Donativos

dones 67%

Beques i yajuts
Becas
ayudasy ayu
Becas

55,26% 55,26%
17,06% 17,06%

Sensibilització
Sensibilización
Sensibilizaci

Administració
Administración
Administraci

5. Campanya de sensibilització

Les campanyes de la Fundació representen una
ocasió per mobilitzar emocions respecte a la lluita
contra la leucèmia i per informar la societat sobre
la importància de col·laborar. Es pretén promoure
una participació activa i fomentar un moviment
solidari ciutadà perquè la gent comparteixi la seva
sensibilització.
Durant el 2011, la Fundació va dur a terme la campanya “Volem que les persones siguin on han de
ser”, que es va presentar a l’Hospital Niño Jesús
de Madrid durant el mes de febrer. Josep Carreras, juntament amb els actors Mario Casas i María
Castro, van visitar els nens i adolescents ingressats a la Unitat d’Onco-hematologia d’aquest centre mèdic de referència.
Els materials i el concepte aquesta campanya van
ser creats per l’agència Bassat Ogilvy. Amb aquesta campanya, la Fundació ha pogut continuar
donant a conèixer la realitat de les persones que
estan lluitant contra una leucèmia perquè la societat continuï ajudant-nos a continuar invertint
en recerca científica.
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6. Empreses ‘solidàries fins a la medul·la’
Empreses que han fet possible la nostra campanya 2011
Les següents companyies han fet que puguem dur a terme la nostra campa-

Empreses col·laboradores

nya de sensibilització el 2011.

Les empreses BRANDBUZZ, CELGENE, CET AUDITORES,
ENAGÁS, ESTEVE, FUNDACIÓN REAL DREAMS i MANGO
ens han donat suport econòmicament durant l’any 2011 per ajudar-nos
a perseguir el nostre objectiu: que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia al 100% curable.
Programes de ‘punts solidaris’
Gràcies a la solidaritat dels seus clients, diverses empreses
col·laboren amb la nostra causa d’acord amb les cessions de punts o
l’elecció dels seus clients en els seus programes de fidelització: BONPREU (canvi de vals client), LA CAIXA (Punts Estrella), BANCA
CÍVICA (“Tú Eliges, tú decides”), NETQUEST (programa de punts
NiceQuest), CAIXA PENEDÈS (Fons Ètic i Social).
Pla d’Empreses Sòcies
El nostre ‘Pla d’Empreses sòcies’ agrupa les empreses que col·laboren
amb nosaltres de forma estable i mostren amb això un alt grau de compromís. El 2011 han estat:
EMPRESES SÒCIES D’HONOR

EMPRESES SÒCIES VIP
EsJoli, S.A
EMPRESES SÒCIES
Alimentación y Farmacia, S.A. - Aluminios Secades, S.L.
- Alzamora Packaging, S.A. - Bande à part, escuela de cine CheckPoint Systems España, S.L - Bové Montero y Asociados,
S.L. - Engel Vöelkers Sant Just - Frutos Secos Ibiza, S.L. Fluidra, S.A. - Fundición y Sistemas Avanzados, S.L - Hijo
de Vicente Navarro Pastor, S.A. - Ingenieros Emetres, S.L.P.
- Mon Pirineu, S.L. - Otto Zutz Club - Soñando Organización
Viajes, S.L. - Zacaris.com
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Altres accions solidàries
Les següents empreses també han col·laborat en la lluita contra la leucèmia durant aquest any
2011 de maneres molt diverses.
• VODAFONE va posar a disposició de la Fundació Josep Carreras el número d’ SMS 28052.
Gràcies a tots els seus clients que van enviar NOLEUCEMIA vam aconseguir recaptar més de
33.000€.
• FARMAINDUSTRIA va entregar un premi a REDMO dotat amb 30.000€.
• IKEA L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ens va oferir l’oportunitat de dur a terme una
instal·lació interactiva anomenada “Dóna la cara contra la leucèmia” per tal de sensibilitzar els seus
clients.
• GAME, P&G i VILEDA ens van donar els seus productes per als nostres pisos d’acollida.
• ADIF va cedir diverses de les estacions de tren que gestionen per donar suport a la nostra
campanya de captació de socis i sensibilització.
• FUNDACIÓN DIR va preparar un programa d’exercicis perquè els nostres pacients 		
poguessin fer un millor ús de les bicicletes estàtiques instal·lades en els nostres pisos 		
d’acollida.
Moltes altres empreses, entitats i mitjans de comunicació han volgut unir-se a la lluita contra la
leucèmia difonent la tasca de la Fundació Josep Carreras. Gràcies a:
ADN - Ajuntament de Barcelona - Antevenio - Arbora Ausonia - Astrazeneca
- Atrapalo.com - AVUI - Banesto - Bayer - Borges - BTV - Canal 9 - Canal Català Canal Extremadura - Canal Nord TV - Canal Sur - Carat - Casa del Libro - Catalunya
Ràdio - Clear Channel - CMT - Diari ARA - Diari de Girona - Diario de Navarra Diari de Sabadell - Diari Regio 7 - Diari Segre - Deutsche Bank - El 9 Nou - El Mundo
- El Punt - EMT Madrid - ETB - FECEC - Fundación Antena 3 - Fundación Renta Gimage - GPS - Grupo SOS - GyJ online - Hewlett Packard - Hitachi - Honda GreensImpactmedia - Indra - Infojobs - Inter Partner - La Manyana Diari de Ponent -La
Sexta - La Vanguardia - Migueláñez - OndaJerez - Orange - PC City - Pharmamar - PP
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- Promedios - Promocaixa - Publiespaña - PulsaTv - Qtv - Radio Lleida - Radio Marina
- Radio Unión - RTPA - RTVCyL - Sants3 Radio - Social media - Telefónica interactive
advertising - Telebilbao - Telepizza - Tot Sant Cugat - Tous - TV3 - TV Aragon - TVE
- TV El Vendrell - TV Girona - Unilever - Cines Verdi Barcelona y Madrid - Vocento Vueling - Yahoo - Yell publicidad.
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7.

Actes benèfics

Són moltes les persones que han tingut iniciatives solidàries amb la nostra Fundació durant l’any 2011. Volem destacar-ne algunes:
FUNDACIÓ AUDITORI JOSEP CARRERAS DE VILA-SECA
La soprano Barbara Hannigan, juntament amb Alan Branch al piano, va oferir el
passat mes de desembre un concert a benefici de la Fundació Carreras contra la
Leucèmia a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca (Tarragona). Durant el 2011, la
Fundació Auditori Josep Carreras de Vila-seca també va donar a la nostra entitat
12.000€ recaptats en la gala anterior.
TORNEIG DE GOLF MEMORIAL ROCÍO MENDOZA
Com cada any, el mes d’abril es va celebrar amb gran èxit la cinquena edició
del Torneig de Golf Memorial Rocío Mendoza al Club de Golf L’Envia de Vícar
(Almeria). El Torneig de Golf en record de Rocío Mendoza és una iniciativa benèfica engegada l’any 2007 per la família i amics de la Rocío, amb l’objectiu de
recordar-la i col·laborar amb la Fundació Josep Carreras en la lluita contra la leu-

BARCELONA UNIVERSITARI CLUB DE RUGBY

cèmia, malaltia a causa de la qual va morir la Rocío. La recaptació d’aquest any
2011 ha estat aproximadament de 15.000€. Amb aquesta edició, la família Men-

El II Torneig de Rugby solidari organitzat pel Barcelona Universitari Club (BUC),

doza ja ha aconseguit recaptar més de 58.000€ per a la lluita contra la leucèmia.

que es va celebrar el març de 2011 al recinte de La Foixarda de Barcelona, va
aconseguir recaptar 1.715€ que s’han destinat a la Fundació Josep Carreras per
continuar lluitant contra la leucèmia.
FALLA TEODORO LLORENTE EL CANO
La Falla Teodoro Llorente El Cano de Xirivella (València) va organitzar per segon
any consecutiu una vetllada a benefici de la lluita contra la leucèmia. Aquesta
vegada van aconseguir recaptar 3.000€ que han donat a la nostra entitat.
CONCIERTO FROST CHORALE
El mes de maig es va celebrar un concert a benefici de la Fundació Josep Carreras a l’església Santa Maria del Mar de Barcelona. Organitzat per Incantato, el
concert “Cantem” del conjunt americà Frost Chorale va incloure obres corals de
caràcter sacre de compositors com Casals, Guillaume, Stachli o Victoria, a més
de Gospel i melodies espirituals. Frost Chorale va aconseguir recaptar més de
1.000€ per a la lluita contra la leucèmia
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EXCELLENCE FAIR i HOSTAL LA GAVINA

PUNTADAS

L’entitat Excellence Fair va col·laborar amb la nostra organització el mes d’agost

Fran i Consol són els propietaris de Puntadas, una botiga a Ubrique (Cadis) dedi-

difonent la lluita contra la leucèmia a la seva fira dedicada al luxe Excellence

cada a la costura de patchwork. Durant aquest any van crear una manta solidària

Fair 2011 que es va celebrar al prestigiós Hostal La Gavina de S’Agaró (a la Costa

feta de patchwork per subhastar-la a benefici de la Fundació Carreras una vegada

Brava). Gràcies a això, els organitzadors van aconseguir recaptar més de 1.900€

estigués acabada. Van aconseguir 6.000€ a favor de la lluita contra la leucèmia.

a favor de la nostra entitat.
MIGRANODEARENA.ORG, JOAN FONTBERNAT i IOLANDA LÓPEZ

La Iolanda i el Joan són dos col·laboradors de la Fundació Josep Carreras que
es van marcar un repte: participar en una triatló per recaptar fons per a la lluita
contra la leucèmia. El mes d’octubre, ambdós van participar a la Garmin Triathlon que es va celebrar a Barcelona. Aquest dia van fer un gran esforç però tots
dos duien temps animant la societat a col·laborar amb un donatiu a través de les
seves respectives webs a migranodearena.org. Entre els dos, van aconseguir recaptar més de 3.300€ que van donar íntegrament a la Fundació Josep Carreras.
CARRERA DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO

DINAR POPULAR D’ALFONS GÓMEZ

A l’agost es va celebrar una carrera popular a Montealegre del Castillo (Albacete)

Gràcies al dinar popular i la loteria benèfica que va organitzar el nostre col·laborador

a benefici de la Fundació Josep Carreras. L’encarregada d’organitzar-la va ser la

Alfons Gómez durant el 2011 i es van poder recaptar 7.500€ per a la nostra causa.

nostra inestimable col·laboradora, Encarni Moreno, que va perdre al seu germà
Pedro a causa de la leucèmia. Gràcies a aquest acte benèfic es van aconseguir

SOPAR D’ ESTRELLES MICHELIN

recaptar 2.500€.
El novembre de 2011 es va celebrar un sopar benèfic a Tarragona a benefici de
la Fundació Josep Carreras i de la Lliga contra el Càncer de Tarragona. Aquest
esdeveniment va ser organitzat per Marco Borromeo, xef del restaurant Palau del
Baró i Ignasi Bàssora, responsable del col·lectiu Apath; hi van col·laborar de forma especial tots els xefs amb estrelles Michelin de les comarques tarragonines.
Gràcies a ells es van recaptar més de 5.500€.
Gràcies també a totes les altres persones o entitats que han organitzat activitats
benèfiques durant 2011: Associació Cultura per a la Infància i Esport José Ángel
Pérez, Agrupació Poètica Segle XXI de Santa Perpètua de la Mogoda, Carmen
Cubero, Fira del Vi de Requena, Gala Sopranos Sant Cugat del Vallès, Lucía Canabal, Marxa dels gimnasos Metropolitan a Galícia, Torneig de Pàdel en el Club
de Tennis La Salut.
Memòria 2011

17

8. Comunicació y xarxes socials

5.

Durant l’any 2011 hem continuat consolidant la

Programa especial sobre la donació de
medul·la òssia a ‘Para todos La 2’ de TVE (des-

Fundació Josep Carreras com a referent en la lluita

embre de 2011).

contra la leucèmia tant en els mitjans de comunica6.

ció tradicionals com en línia. En aquests mesos hem

Participació a La Marató de TV3, dedicada el
2011 a la regeneració cel·lular i els trasplanta-

estat objecte de més de 200 articles i/o aparicions.

ments d’òrgans i teixits (desembre de 2011)

Estem molt agraïts ja que per a nosaltres és essencial
7.

poder transmetre la nostra tasca i il·lusionar així a

Tertúlia sobre els trasplantaments de medul·la
òssia a ‘Els Matins de TV3’ (novembre de 2011).

més gent en la lluita contra la leucèmia. .
8.

Reportatge sobre la donació de medul·la òssia
a la revista ‘Osaca’, suplement dominical de
moltes grans capçaleres de Castella i Lleó (novembre de 2011).

1.

Article a la revista Semana sobre la presentació
de la campanya de sensibilització de la Fundació Josep Carreras (febrer de 2011).

2.

Notícia del diari ABC sobre la inauguració
d’una nova unitat de recerca a Hamburg (novembre de 2011).

3.

Reportatge sobre la donació de medul·la òssia
al suplement ‘Ara Criatures’ del Diari ARA (juliol de 2011)

4.

Notícia del diari Cinco Días sobre la inversió de
la Fundació Josep Carreras en recerca científica (abril de 2011).
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Algunes dades amb data 31 de desembre de 2011:

El nostre web www.fcarreras.org

Novetats

ha rebut més de 450.000 visites

Noves seccions del web

tant del 70% dels visitants eren

Com es pot afrontar que el tractament que

des de principis d’any i al vol-

persones que entraven per primera

vegada

per

informar-se .

estàs rebent pot deixar-te estèril i quines
opcions existeixen per solucionar-ho?
Com pots explicar al teu fill que té leucè-

Més de 3.800 persones han seguit
el nostre bloc d’actualitat en català:

www.fundaciojosepcarreras.

blogspot.com

mia? Hem intentat respondre aquestes i
moltes altres preguntes mitjançant dos
nous apartats del nostre web: “Les hemopaties malignes i la dona” i “Les hemopaties malignes i els nens. Podràs accedir-hi

Durant el 2011, més de 11.000

a la secció “Pacients”.

gina de Facebook i ens han ajudat

Garantia i confiança

Des de la Fundació Carreras hem

El 2011 hem adquirit o renovat diverses

persones s’han unit a la nostra pàa assolir els més de 30.000 fans.

publicat 643 notícies en aquest
període de temps.

acreditacions i premis al nostre web dels
quals estem molt orgullosos. Ens han
atorgat el codi de conducta HON code de

www.facebook .com/fundacioncarreras

la Fundació Health on the Net per a llocs
web mèdics i de salut, centrat en un dels
temes més importants per una web de salut: la fiabilitat i la credibilitat de la informació.
D’altra banda, ens han renovat el segell
del Col•legi de Metges i hem estat el web
guanyador del premi ‘Els Favorits en la
xarxa de l’àmbit sanitari 2011’, en l’apartat
‘Pacients’ que atorgaven les publicacions
Diario Médico i Correo Farmacéutico.
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