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María, 7 anys. Guadalajara.
Diagnosticada de leucèmia 
limfoblàstica aguda el febrer 
de 2011. Actualment es troba 
en tractament de manteniment.
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Benvolgut/uda amic/iga,

Cada any a l’Estat espanyol, 5.000 persones reben un cruel diagnòstic, leucèmia; 
més de 7.000 són diagnosticades de limfoma i unes 2.000 de mieloma múltiple. 
En molts moments els pacients i les seves famílies senten una tremenda sensació 
de buit: els primers minuts després de la confirmació del diagnòstic, la primera 
vegada que s’obre la porta de casa sent conscients de la malaltia, la primera 
trobada amb els seus éssers estimats... 

Però també hi ha una altra cara de la malaltia: la del progrés, la de la perseverança 
i el compromís. Cada dia centenars de professionals, científics, famílies, donants 
i col·laboradors dediquen el seu esforç al que constitueix l’objectiu principal de la 
Fundació Josep Carreras: aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 
curable en tots i cadascun dels casos. 

Des de la nostra creació sempre hem dut la recerca científica en el nostre ADN 
i l’hem reforçat el 2012. Aquest any la nostra entitat ha fet un pas extraordinari 
cap a aquest compromís gràcies a l’avenç en el desenvolupament de l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. 

Per continuar avançant notablement, m’emociona constatar que, malgrat els 
difícils moments que la nostra societat està vivint, milers de persones com vostè 
ens acompanyen en aquesta aposta per la vida, ajudant-nos a garantir el futur de la 
nostra lluita i oferint esperança als malalts de leucèmia. 

Encara que vivim una realitat complexa, durant aquest any 2012, amb esforç 
i dedicació, des de la Fundació Josep Carreras hem pogut avançar en diversos 
projectes. En aquestes pàgines trobarà un resum dels avenços en tots els nostres 
programes i els resultats assolits. 

Moltes gràcies per ser una persona solidària fins a la medul·la.

Josep Carreras
President

«Felix qui potuit rerum cognoscere causas»
«Feliç aquell que pogué conèixer les causes 
de les coses!»

- Virgili, Geòrgiques 2, 490, citat en Aurea Dicta. Fundació Bernat Metge, 
Barcelona 1960

Sempre hem posat 
èmfasi en la recerca 
científica, la pedra 
angular que ens 
permetrà, algun dia, 
arribar a la curació 
definitiva de la leucèmia 
i les altres hemopaties 
malignes sempre i en 
tots els casos.
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Febrer. La Raquel se sotmet a un trasplantament de 
medul·la òssia de donant no emparentat, localitzat per 
la Fundació Josep Carreras, igual que 443 altres pacients 
durant tot l’any 2012.

Març. Llancem la nostra campanya anual de 
sensibilització. 

Maig. Gravem el nostre anunci de 25è aniversari per a 
l’any 2013. 

Juny. Sortim al carrer a amb la nostra campanya 
‘Valora la vida’ amb més de 150 pacients. 

Juny. Llancem la campanya solidària SOMOS entre 
23 ONG espanyoles. 

Juliol. Posem la primera pedra de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras. 

Octubre. Se celebra una funció solidària de l’obra Els 
Misérables a benefici de la lluita contra la leucèmia. 

Octubre. Participem en l’exposició ‘Llegat solidari’ 
a Madrid. 

Octubre. Josep Carreras rep la Medalla Josep Trueta 
al mèrit sanitari. 

Novembre. El Ministeri de Sanitat presenta el Pla 
Nacional de Donació de Medul·la Òssia per duplicar 
el nombre de donants a l’Estat espanyol en els propers 
quatre anys. 

Novembre. Engeguem la primera línia de recerca de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 
centrada en les síndromes mielodisplàsiques.

Desembre. Inaugurem la nostra botiga en línia.

2012 EN IMATGES
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Compromís 
Som una entitat compromesa amb  
la voluntat fundacional.

Rigor i 
transparència
Ens comprometem davant la societat 
a actuar professionalment, respectar 
la transparència i informació sobre 
el destí i la gestió dels fons rebuts, i 
a dotar-nos de totes les garanties per 
verificar una bona gestió. Demanem 
l’ajuda de la societat i, per tant, 
hem d’administrar molt bé la seva 
generositat i explicar el destí de la 
seva solidaritat. 

Independència 
Som una fundació governada 
exclusivament per persones 
independents i finançada mitjançant 
fons privats.

Aposta per la 
recerca científica 
Volem coŀlaborar perquè la recerca 
científica avanci més ràpidament 
del que permeten els recursos 
públics realitzant projectes en aquest 
terreny.

Tracte personalitzat 
i càlid envers els 
pacients i donants 
Qualsevol persona que es dirigeix 
a la nostra entitat per realitzar-hi 
una consulta o coŀlaborar-hi mereix 
ser informada amb rigor i calidesa. 
Especialment, els pacients i els 
seus familiars esperen de nosaltres 
ajuda i comprensió. Per aquest 
motiu, sempre intentem que la 
nostra resposta i actuació siguin 
d’agraïment i professionalitat.

Missió, visió 
i principis

LA NOSTRA MISSIÓ

Treballem per tal que, algun dia, la 
leucèmia sigui una malaltia curable 
per a tots i en tots els casos.

LA NOSTRA VISIÓ

Volem aconseguir més suport social 
i prioritzar els esforços en recerca 
científica, consolidant les línies 
actuals de treball.

ELS NOSTRES PRINCIPIS

En el nucli de la tasca de la Fundació 
Josep Carreras contra la leucèmia 
destaquen els principis fonamentals 
següents:



8 · Memòria d’activitats 2012

Cada dia 13 persones reben al nostre país un cruel diagnòstic. 
Per a ells i les seves famílies, des del 1988, cada dia ens esforcem 
per oferir-los més oportunitats de futur i menys efectes secundaris 
en els tractaments. Amb l’ajuda del nostre equip i dels nostres 
socis, donants i col·laboradors, aquest any 2012 hem aconseguit 
grans coses.

Gràcies al nostre equip i els nostres 
col·laboradors

· 107.003 donants de meduŀla òssia
· 34.291 socis
· 250 empreses sòcies
· 50.000 seguidors a Facebook
· 27 treballadors
· 16 membres del Patronat

Què hEM ACONSEGuIT 
EL 2012?
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OFERIR MÉS I MILLORS 
OPORTuNITATS ALS 

PACIENTS DE LEuCèMIA 
I ALTRES hEMOPATIES 

MALIGNES I A LES SEVES 
FAMÍLIES

persones s’han sotmès a l’Estat 
espanyol a un trasplantament de 

cèŀlules procedents d’un donant no 
emparentat: meduŀla òssia, sang 

perifèrica o sang de cordó umbilical

443 

 unitats de sang de cordó umbilical 
han estat registrades als bancs 

públics espanyols

3.634

pacients que s’han hagut 
de desplaçar lluny del 
seu domicili per rebre 
tractament han estat 
acollits als nostres pisos

27 

pacients estrangers 
han rebut progenitors 
hemopoètics procedents 
de l’Estat espanyol

320

persones s’han unit al Registre de Donants 
de Meduŀla Òssia com a nous donants

14.010
persones, malalts o familiars, han 

estat ateses pel nostre servei de 
consultes al doctor

1.627
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Benvolgut/uda amic/ga,

Les leucèmies, juntament amb altres hemopaties malignes, constitueixen un 
dels reptes més importants en l’estudi i el tractament dels càncers de l’espècie 
humana. De fet, han representat i continuen representant un model de càncer 
curable. No és estrany, doncs, que dos dels càncers que en el moment actual són 
curables en una gran proporció de malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda 
infantil i el limfoma de Hodgkin. 

Els avenços aconseguits en els darrers anys en el coneixement de les diferents 
hemopaties malignes també suposen una oportunitat fantàstica. Podríem 
esmentar a tall d’exemple la utilització de protocols pediàtrics en el tractament 
de determinades leucèmies en adults joves, l’aplicació dels trasplantaments de 
sang de cordó umbilical i els trasplantaments haploidèntics; l’ús de nous fàrmacs 
com l’Imatinib en el cas de la leucèmia mieloide crònica, o el tractament de la 
leucèmia promielocítica aguda amb la combinació de quimioteràpia i un agent 
diferenciador, l’àcid trans-retinoic, amb el que s’aconsegueix la curació del 70-
80% de pacients. Malgrat això, encara ens queda un llarg camí per recórrer donat 
que els percentatges de curació dels pacients adults amb leucèmia aguda, tant 
limfoblàstica como mieloblàstica, no són molt superiors al 40%, mentre que en 
els pacients d’edat avançada, els índex de curació són inferiors al 10%. 

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras neix de la voluntat del 
Sr. Carreras expressada fa ja diversos anys, de crear un centre dedicat a l’estudi 
de les leucèmies i altres hemopaties malignes de la sang, amb l’objectiu de 
conèixer els mecanismes causants de l‘aparició d’aquestes malalties i aconseguir, 
algun dia, mitjançant l’aplicació de tractaments cada cop més específics, la 
curació definitiva de les mateixes. Seguirem lluitant per convertir aquest objectiu 
en una realitat. 

Prof. Evarist Feliu
Vicepresident de la Fundació Josep Carreras
Director científic de la Fundació Josep Carreras
President de la Comissió Delegada de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras

Cada vegada s’estan 
desenvolupant nous 
mètodes per establir 
tractaments millors 
i més precisos.
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Per a la Fundació, el suport a la 
recerca científica és la pedra angular 
per aconseguir guarir la leucèmia. 
Estem convençuts que l’èxit en el 
tractament contra la leucèmia només 
es pot aconseguir dedicant una 
quantitat important de recursos per 
arribar a avenços terapèutics. 

La Fundació Josep Carreras contra 
la Leucèmia conjuntament amb 
les seves fundacions germanes a 
Alemanya, Estats Units i Suïssa, duu 
invertits més de 100 milions d’euros 
en recerca científica. Això ha permès 
realitzar més de 800 projectes en 
l’àmbit científic i psicosocial. 

Durant els anys 2012, 2013 i 2014,  
el guanyador de la Beca internacional 
E. D Thomas / Fundació Josep 
Carreras és 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 a 
cada any “Micro-RNA-21 induced 
haematological malignancies”. 

Des del 1999, l’European 
Hematology Association (EHA) 
ofereix una beca bianual per a joves 
hematòlegs europeus patrocinada 
per la Fundació Josep Carreras 
contra la leucèmia. La guanyadora 
d’aquesta beca per al 2012 i 2013 és 
la Dra. Ana Cvejik del Departament 
d’Hematologia de la Universitat 
de Cambridge, al Regne Unit, que 
desenvoluparà el projecte, dotat amb 
37.500 euros per cada any, “Closing 
the knowledge gap in post-genomic 
research: Fast-track functional 
characterisation of gens implicated 
in human blood formation and 
pathologies using zebrafish as an in 
vivo model”.

Recerca 
científica - Beques



12 · Memòria d’activitats 2012

Josep Carreras, en l’acte de 
coŀlocació de la primera pedra 
del Campus ICO / Germans 
Trias i PujolJosep Carreras amb el Dr. Francesc Solé



Memòria d’activitats 2012 · 13

Institut de Recerca  
contra la Leucèmia  
Josep Carreras
Per oferir més i majors oportunitats 
als pacients, la Fundació Josep 
Carreras va crear el 2010, juntament 
amb la Generalitat de Catalunya, 
el primer centre de recerca 
d’Europa exclusivament focalitzat 
en la leucèmia i altres malalties 
hematològiques malignes. 

L’Institut tindrà tres campus que 
es desenvoluparan i s’equiparan 
completament en els propers anys: 
el Campus Clínic, situat en les 
dependències de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, del CEK (Centre 
Esther Koplowitz)i de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de 
Barcelona; el Campus ICO/Germans 
Trias i Pujol, situat en l’entorn del 
ICO (Institut Català d’Oncologia) 
- Hospital Germans Trias i Pujol, 
de la Facultat de Medicina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
de l’IMPPC (Institut de Medicina 
Predictiva i Personalitzada del 
Càncer) i de la Fundació Institut 
d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol; i el Campus 
Sant Pau, situat en l’entorn de 
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, 
de la Facultat de Medicina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

L’aportació de la Fundació Josep 
Carreras per la construcció i 
equipament de l’Institut de Recerca 
ascendirà a 14.000.000€. L’Obra 
Social de La Caixa (Fundació La 
Caixa) també s’ha compromès 
amb aquest projecte de forma 
molt apreciable coŀlaborant en 
el finançament de la inversió a 
realitzar.

Per establir el Campus ICO/
Germans Trias i Pujol, l’Ajuntament 
de Badalona ha cedit un terreny 
adjacent a l’hospital en el qual la 
Fundació Josep Carreras construirà 
un nou edifici d’uns 4.000 m2. El 
7 de juliol de 2012 es va posar la 
primera pedra d’aquest futur campus 
científic.

A finals d’any, es va incorporar el 
Dr. Francesc Solé, un biòleg de 
prestigi per liderar un projecte 
de recerca sobre les síndromes 
mielodisplàsiques i, paraŀlelament, 
el programa de citogenètica. Per 
a aquest últim, la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia i la 
Fundació Badalona contra el Càncer 
van adquirir una nova eina d’anàlisi, 
una Plataforma Affymetrix de 
Microarrays. 

Amb aquesta màquina es podran 
realitzar estudis genètics de les 
següents malalties malignes 
de la sang: les síndromes 
mielodisplàsiques (SMD), la 
leucèmia limfàtica crònica, la 
leucèmia aguda limfoblàstica o el 
mieloma múltiple, entre d’altres. 
Aquesta tecnologia s’utilitzarà per 
realitzar estudis diferents, marcadors 
genètics dels SMD, un estudi 
sobre els factors de variabilitat a 
la resposta amb el tractament amb 
Imatinib en pacients amb leucèmia 
mieloide crònica Ph+; i un altre 
sobre la metilació en alguns càncers 
específics (SMD i leucèmia mieloide 
aguda). Aquest estudi permetrà 
personalitzar i millorar el diagnòstic 
i el tractament i també s’estudiarà 
l’expressió dels miRNAs als limfomes 
no Hodgkins (de cèŀlules B agressius 
associats a la infecció per VIH) per 
trobar noves vies de tractament. 
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Benvolgut/uda amic/iga,

Com segurament sap, el trasplantament aŀlogènic de progenitors hemopoètics 
és l’única opció terapèutica curativa per a moltes hemopaties malignes com 
la leucèmia i per a altres malalties no malignes, i una de les millors opcions 
en moltes altres. La pràctica d’un d’aquests trasplantaments requereix 
disposar d’un donant compatible en el sistema HLA amb el pacient, ja que 
els trasplantaments realitzats a partir de donants amb incompatibilitats HLA 
ofereixen pèssims resultats. El sistema HLA es transmet de pare a fills seguint 
una distribució mendeliana, per la qual cosa tan sols dos de cada quatre 
germans seran compatibles entre si. Aquest fet i el baix índex de natalitat dels 
països desenvolupats fan que més del 70% dels pacients que requereixen d’un 
trasplantament aŀlogènic no disposin d’un germà compatible. 

La creació dels registres de donants voluntaris i dels bancs de sang de cordó 
umbilical pal·lia en part aquest problema. En l’actualitat, gràcies als més de 20 
milions de donants voluntaris registrats, i les més de 550 mil unitats de sang 
de cordó umbilical criopreservades, la probabilitat de trobar un donant o unitat 
compatible amb un pacient se situa al voltant del 60-70% en adults i del 80-90% 
en nens. 

A més, els progressos en el trasplantament de donants no emparentats en 
l’última dècada han estat tals que, avui dia, un trasplantament realitzat a partir 
de donant no familiar totalment compatible ofereix resultats superposables 
als assolits amb un germà HLA idèntic. De la mateixa manera, la utilització 
de sang de cordó umbilical ofereix resultats similars als assolits amb donants 
compatibles, especialment entre els pacients pediàtrics.

Malgrat aquests avenços els reptes de futur en aquest camp són molts ja que 
tot trasplantament segueix comportant una elevada morbi-mortalitat, com 
a conseqüència de la toxicitat del procediment i de les inevitables reaccions 
immunes entre donant i receptor. És per tant necessari seguir ampliant el nostre 
coneixement per continuar millorant els resultats obtinguts. 

Dr. Enric Carreras 
Director mèdic
Director del Registre de Donants de Meduŀla Òssia (REDMO)

Avui dia, un 
trasplantament realitzat 
a partir de donant no 
familiar totalment 
compatible ofereix 
resultats superposables 
als assolits amb un 
germà HLA idèntic
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Registre de Donants 
de Medul·la Òssia

Sovint l’única oportunitat de curació 
per a molts tipus de leucèmia o 
altres hemopaties malignes és un 
trasplantament de medul·la òssia, 
sang perifèrica o sang de cordó 
umbilical. Per desgràcia, només 1 de 
cada 4 pacients disposa d’un donant 
familiar compatible. La resta ha de 
recórrer a un donant voluntari. La 
Fundació Josep Carreras contra la 
leucèmia gestiona, des de 1991, a 
través d’un acord amb el Sistema 
Nacional de Salut, el Registre 
de Donants de Medul·la Òssia 
(REDMO). Aquests són els resultats 
que hem assolit durant l’any 2012:

DONANTS DE MEDuL·LA ÒSSIA  
I SANG DE CORDÓ uMBILICAL
 
Nombre total de donants de medul·la 
òssia el 31 de desembre de 2012: 
107.003. 

El 2012 s’han unit a REDMO 14.010 
nous donants. 

Nombre total d’unitats de cordó 
umbilical emmagatzemades a l’Estat 
espanyol el 31 de desembre de 2012: 
55.509. 

L’Estat espanyol és el 5è del món en 
nombre d’unitats de cordó umbilical 
emmagatzemades per índex de 
població.

“Aquest procés que aparenta 
ser complex i delicat, és en 
realitat el més factible, senzill 
i assequible que es pugui 
imaginar. Com sóc molt 
aficionat al ciclisme, ho comparo 
amb una volta ciclista d’aquestes 
curtes que duren una setmana. 
Des de que detecten que ets 
compatible amb un pacient 
fins que es produeix l’afèresi, 
no hi ha més que dues o tres 
etapes, no més, amb un equip 
de persones que es desviuen 
per fer-t’ho encara més fàcil, 
sense cap cost econòmic pel 
donant i escurçant els temps 
d’una manera tremenda. Amb 
imaginar-me la il·lusió pintada a 
la cara d’aquesta persona penso 
que tot anirà bé i em considero 
cent vegades gratificat. Siguis 
qui siguis, et desitjo una propera 
recuperació”

Daniel, 41 anys. Alcorcón. 
Va donar sang perifèrica 
durant 2012 per un pacient 
espanyol.

Evolució dels donants de medul·la òssia a l’Estat espanyol (1994-2012)

107.003
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RECERQuES DE DONANTS DE PROGENITORS 
hEMOPOèTICS I TRASPLANTAMENTS REALITZATS* 

El 2012 REDMO ha iniciat 771 recerques de donant de 
medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó umbilical 
per a pacients espanyols i ha localitzat un primer donant 
compatible per 543 pacients del nostre país.

Gràcies a les recerques que inicia REDMO arreu del món, 
durant el 2012 a l’Estat espanyol 443 persones s’han 
sotmès a un trasplantament de cèl·lules procedents d’un 
donant no emparentat (90 de medul·la òssia; 246 de 
sang perifèrica i 107 de sang de cordó umbilical).  
A més, s’han realitzat 13 donacions de limfòcits.

Des dels inicis del registre, REDMO ha coordinat 5.194 
trasplantaments de progenitors hemopoètics de donant 
no emparentat arreu del món: 1.129 de medul·la òssia, 
1.494 de sang perifèrica i 2.571 de sang de cordó 
umbilical.

Durant el 2012, 21 espanyols han donat medul·la òssia 
o sang perifèrica per a pacients estrangers i s’han enviat 
219 unitats de cordó umbilical espanyoles a altres 
països.

Recerques de donant el 2012 segons diagnòstic

*Quan parlem de donants de progenitors hemopoètics ens referim als donants  
de medul·la òssia, sang perifèrica i sang de cordó umbilical.

Evolució de les recerques de donants no emparentats per 
pacients espanyols (1992-2012)

SP/MO SP/MO + SCU SCU

45,4%
Pacients 
de leucèmies 
agudes

13,3% 
Pacients 
de síndromes 
mielodisplàsiques

5,3%
Pacients d’aplàsia 
medul·lar

18,8%
Altres malalties

17,2% 
Pacients 

de linfoma

771

Des de 1992, REDMO ha localitzat 6.788 donants per 
pacients espanyols que requerien un trasplantament.
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Desirée, 31 anys. Barcelona.
Diagnosticada de limfoma de Hodgkin el 2007. 
Després de patir una recaiguda el 2011, es va 
sotmetre a un auto-trasplantament el juliol de 
2012 i posteriorment a un trasplantament de 

donant no emparentat, localitzat per REDMO, 
al mes d’octubre de 2012.

13,3% 
Pacients 
de síndromes 
mielodisplàsiques
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PISOS D’ACOLLIDA

La creació de la xarxa de pisos 
d’acollida neix de l’especial 
preocupació de la Fundació Josep 
Carreras per al benestar del pacient  
i la seva família durant el tractament. 
Oferim 6 pisos als pacients amb 
escassos recursos econòmics que 
han de passar llargues temporades 
lluny del seu domicili, ja que reben 
tractament en hospitals de referència 
de Barcelona.

Des del juliol de 2012, també 
disposem d’un nou allotjament per 
a pacients i les seves famílies gràcies 
a un conveni de col·laboració signat 
amb l’Hospital infantil Sant Joan de 
Déu de Barcelona i NH Hotels. La 
cadena hotelera facilita una habitació 
a l’hotel NH Porta de Barcelona a 
pacients del centre hospitalari i als 
seus familiars que han de desplaçar-
se lluny del seu domicili per rebre 
tractament.

Serveis
socials

Pacients acollits 
durant el 2012:

Temps mitjà  
de l’estada (dies):

Mitjana d’edat  
dels pacients acollits (anys):

Províncies  
de residencia: 

Diagnòstics pels quals han rebut 
tractament:

27

35

40,8

Almeria
Barcelona
Cadis
Girona
Las Palmas de Gran Canaria
Lleida
Palma de Mallorca
Tarragona

Aplàsia medul·lar
Leucèmia
Limfoma
Macroglobulinèmia 
de Waldenstrom
Mieloma múltiple 
Síndromes mielodisplàsiques

“Gràcies a la Fundació 
Josep Carreras per tota 
l’ajuda i suport que hem 
rebut per part vostra, 
la meva dona avui molt 
probablement hagi 
eradicat la seva malaltia. 
Moltíssimes gràcies 
de tot cor, mai deixeu 
d’existir.”
Víctor, marit de la Jessica. 
Pacient de limfoma de 
Hodgkin de 29 anys,
acollida en un dels nostres 
pisos durant l’estiu de 2012.
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CONSuLTES MèDIQuES

La Fundació Josep Carreras també 
posa a la disposició de les famílies i 
els pacients de qualsevol hemopatia 
maligna de tot el món un servei 
en línia gratuït d’informació sobre 
la malaltia. Durant el 2012, 
l’equip mèdic de la Fundació 
Josep Carreras ha atès 1.627 
consultes.

Aplàsia medul·lar
Leucèmia
Limfoma
Macroglobulinèmia 
de Waldenstrom
Mieloma múltiple 
Síndromes mielodisplàsiques

Santiago, 48 anys. Tarragona.
Diagnosticat de leucèmia mieloide aguda a principis 
de 2012. Es va sotmetre a un trasplantament d’una unitat 
de sang de cordó umbilical localitzada per la nostra 
entitat el juliol de 2012. Va ser acollit durant dos mesos 
i mig en el pis de la Fundació proper a l’Hospital de Sant 
Pau de Barcelona.
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Origen i destí
dels recursos

Destí dels recursos 2012

Origen dels recursos (2007-2012) Origen dels recursos (1998-2012)

50% 
REDMO

57% 
Donatius

47% 
Donatius

26% 
Activitats Josep 
Carreras i altres

26% 
Activitats Josep 
Carreras i altres

12% 
Honoraris 
REDMO

6% 
Honoraris 
REDMO

7% 
Reserves 
i altres

5% 
Reserves 
i altres

13% 
Ingressos 
financers

16% 
Ingressos 
financers

24% 
Recerca 
científica

2% 
Pisos 
d’acollida

13% 
Sensibilització 10% 

Administració
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Suport
social

Volem donar les gràcies de tot cor a 
cadascuna de les 3.945 persones 
que s’han fet sòcies de la curació de 
la leucèmia durant l’any 2012 . 

A finals d’any, ja teníem més de 
34.000 socis i sòcies compromesos 
a salvar vides. El suport periòdic i 
desinteressat de tots els socis ens 
permet planificar les nostres accions 
de futur i assegurar la continuïtat 
dels nostres projectes. Volem agrair 
especialment a les 1.832 persones 
que, malgrat la difícil situació 
econòmica que està vivint el nostre 

país, han decidit durant aquest any 
incrementar la seva quota afegint 
un esforç suplementari a la seva 
col·laboració solidària. 

Durant l’any 2012 també hem rebut 
diversos llegats i herències, tant de 
persones que ja eren sòcies i donants 
com d’altres que ens han conegut a 
través dels nostres col·laboradors 
o perquè han patit la malaltia de 
primera mà. 

Gràcies a tots ells per confiar en 
nosaltres. 

Evolució del nombre de socis Distribució de los socis per sexe

69% 
dones

31% 
homes
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Gràcies a totes les empreses que 
s’han unit a la nostra causa. La 
seva col·laboració és una aliança 
de valor compartit, una aposta 
per la solidaritat i permet oferir 
més oportunitats de futur per als 
pacients.

EMPRESES QuE hAN FINANçAT 
LA NOSTRA CAMPANyA DE 
SENSIBILITZACIÓ 2012: 

ALTRES EMPRESES 
COL·LABORADORES:

Amgen, Arcelor Mittal, Banca Cívica, 
Bon Preu / Esclat, Caixa Penedès, 
Carat, Celgene, Esteve, Fons d’Art 
d’Olot, Fundación Auditorio Josep 
Carreras de Vila-seca, Fundación 
Real Dreams, Punts estrella de La 
Caixa, Mango i RACC.

Aluminios Secades 
Alzamora Packaging 
Bande à part, escuela de cine
Bové, Montero y Asociados 
Checkpoint Systems España
Conservas el Navarrico
Engel & Vöelkers Sant Just
Frutos Secos Ibiza 
Fluidra 
Fundición y Sistemas Avanzados 
Glow King
Hijo de Vicente Navarro Pastor 
Ingecal
Ingenieros Emetres
Kobal Soluciones 
Maheso
Mon Pirineu 
Ontecnia Media Networks 
Pinos del Raso 
Soñando Organización Viajes  
Vitogás España  

Empreses solidàries 
fins a la medul·la

Empreses Sòcies 
d’Honor

Empreses 
Sòcies

Empreses 
Sòcies VIP

PLA D’EMPRESES  
SÒCIES 2012: 

El “Pla Empreses Sòcies” agrupa aquelles empreses que decideixen associar-se 
als nostres valors i objectius, establint un compromís estable amb la lluita contra 
la leucèmia. 
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CAMPANyA DE SMS

Gràcies als acords amb Movistar, 
Orange i Vodafone pel nostre 
número de SMS 28027. Hem rebut 
durant el 2012 més de 19.500 
missatges i hem ingressat íntegre 
l’import de 1,2 € de cada missatge, 
donat pels clients d’aquestes 
companyies. Vodafone ha posat 
també aquest any al nostre servei el 
seu número 28052 amb la paraula 
NOLEUCEMIA, de manera que hem 
recaptat més de 8.000€ per a la 
nostra entitat.
 

GRàCIES TAMBÉ A…

Moltes empreses, entitats i mitjans 
de comunicació que ens han mostrat 
el seu suport durant el 2012 difonent 
la lluita contra la leucèmia o cedint-
nos els seus productes o serveis.

13TV 
25T 
Adif 
Ajuntament de Barcelona 
Antena 3 Televisión 
Asoma TV 
Atrápalo.com 
BTV 
Canal 33 
Canal Català 
Canal Extremadura 
Canal Sur 
Carat 

Catalunya Ràdio 
Cinemes Verdi Barcelona i Madrid 
Clear Channel 
COPE 
Creaccion TV 
Deloitte 
Diari ARA 
Diari de Girona 
Diario de Navarra 
El Médico 
El Nou 
El País 
El Punt 
El Segre 
El Triangle 
EMT Madrid 
FCBarcelona 
Ferrocarrils de la Generalitat 
Gimage 
Grupo Damm 
Grupo Dia 
Grupo Leche Pascual 
Grupo VIP’s 
Grupo TLB 
Hewlett Packard 
JC Decaux 
Ibiza Visió 
Imaginarium 
Impact Media 
Inter Partner 
Inventa Digital 
Iwall 
La Sexta 
LetsBonus 
Libertad Digital TV 
Marbet Servicios Creativos 
Marc Martí 
Meetic 
Migueláñez 

Movistar 
Multisoporte  
NH Hoteles 
Neomedia 
Olot TV 
On Advertising 
Onda Cádiz 
Onda Cero 
Onda Jerez 
Popular TV 
Privalia 
Promedios 
Pulsa 5 
Publimedia Gestión 
QTv 
Radio Jaén 
Radio Marina 
Radioteletaxi 
Revista Àmbits de Política i Societat 
Revista RACC/Würth 
Revista Sàpiens 
Sants 3 Ràdio 
RTVA 
RTV Asturias 
RTV Castilla La Mancha 
RTV Castilla León 
Tac12TV 
Telebilbao 
Teledonosti 
Telefónica  
Telepizza 
TV3 
TV Castellón 
TV El Vendrell 
TV Girona 
TV Salamanca 
TV Sant Cugat 
Vueling  
Yell Publicidad
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Durant el 2012 hem continuat 
consolidant la Fundació Josep 
Carreras com a referent en la lluita 
contra la leucèmia tant en els 
mitjans de comunicació tradicionals 
com en línia. En aquests mesos la 
nostra entitat ha aparegut en més de 

1.500 articles i notícies. Estem molt 
agraïts als mitjans de comunicació 
ja que per a nosaltres és essencial 
poder transmetre la nostra tasca i 
il·lusionar així més gent en la lluita 
contra la leucèmia. 

Comunicació 
i E-Marketing

12 Salud y Medicina
SÁBADO

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012el Periódico

“Agentes químicos o físicos 
inducen a la leucemia”

ENTREVISTA - Francesc Solé,  BIÓLOGO

En 1988 me recuperé de una leu-
cemia. Entonces la palabra cáncer 
era tabú. Desde que superé esa dura 
etapa hice el propósito de volcarme 
en la lucha contra esta enferme-
dad. El Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras 
nace de la voluntad de trabajar en 
el conocimiento de la leucemia y 
otras enfermedades malignas de la 
sangre con el objetivo de, algún día, 
llegar a la curación definitiva. En 
total tiene diez líneas prioritarias 
de investigación entre las que figu-
ran las leucemias y otras neoplasias 
hematológicas y diferentes plata-
formas transversales. En torno a 
estas enfermedades se ha puesto en 
marcha un proyecto investigador 
sobre los síndromes mielodisplási-
cos dirigido por Francesc Solé, emi-
nente biólogo al que recientemente 
hemos incorporado al Instituto y a 
quien tengo la oportunidad de en-
trevistar en estas páginas de Salud y 
Medicina de EL PERIÓDICO para 
un mayor conocimiento general de 
estas enfermedades de la sangre, 
muchas veces desconocidas.

¿El síndrome mielodisplásico 
(SMD) es antesala de la leucemia? 

Es una neoplasia hematológica 
que afecta a la serie mieloide y de 
curso clínico heterogéneo, algunos 
pacientes evolucionan a leucemia 
aguda y otros no, siendo el pronós-
tico de la enfermedad muy variable. 
Su incidencia más elevada se sitúa a 
partir de los 60 años y es muy poco 
frecuente en niños. Anteriormente 

se denominaba preleucemia, porque 
una parte importante de los pacien-
tes evolucionan a leucemia aguda, 
pero el 70% de los pacientes ya no lo 
hacen y se ha preferido no usar este 
término. 

¿Se conoce la causa? 
Como pasa con el resto de los cán-

ceres, por el momento no la conoce-
mos. Aunque sabemos que determi-
nados factores, como agentes quími-
cos o físicos, pueden ser inductores. 
Lo que sí es importante destacar es 
que se trata de una enfermedad rela-
cionada con la edad avanzada, ya que 
es muy frecuente en la gente mayor y 
muy rara en niños.

¿Constituye la hemopatía ma-
ligna más frecuente en los ancia-
nos? 

No es la más frecuente, pero tiene 
una incidencia muy importante en 
la población anciana. Se cree que 
puede ser debida a la acumulación 
de exposición a agentes tóxicos.

¿En qué medida la genética in-
fluye en el desarrollo futuro de la 
leucemia? 

Nuestra línea de trabajo se basa 
en el conocimiento de los cambios 
genéticos que tienen valor diagnós-
tico y pronóstico. Hoy en día es bien 
conocido que el factor con mayor 
impacto en el pronóstico del pa-
ciente afectado de una hemopatía 
maligna, es el resultado del estudio 
citogenético o del cariotipo. El cono-
cimiento de los cambios genéticos de 
estos pacientes permitirá conocer 
los mecanismos patogénicos de la 
enfermedad y diseñar terapias diri-

gidas en función de los resultados. 
Generalmente, a mayor número de 
cambios genéticos peor pronóstico, 
ya que la enfermedad se considera 
que está en un estado más avanzado. 
Estos estudios nos permiten visua-
lizar todos los cromosomas de las 
células tumorales y así diagnosticar 
tanto alteraciones numéricas como 
estructurales.

¿La biología molecular comple-
menta a la genética? 

Permite un estudio más profundo. 
Su principal utilidad es el estudio del 
estado mutacional de los genes o de 
cambios genéticos muy pequeños, es 
decir, que no pueden ser detectados 
mediante los estudios citogenéticos 
basados en el cromosoma.

¿Y esto cómo puede beneficiar a 
los enfermos?

Existe un tratamiento específico 
en función del cambio genético, y 
por ello es indispensable y obligado 
su estudio en todos los pacientes con 
sospecha o con diagnóstico de SMD. 

Permite estratificar los pacientes en 
distintos grupos de riesgo.

¿Cómo se determina el riesgo 
de los enfermos? 

El riesgo se refiere a la evolución 
a leucemia aguda y supervivencia 
global, siendo los pacientes de alto 
riesgo lo que tienen mayor peligro y 
corta supervivencia. El nuevo índice 
pronóstico, el IPSS-R, los clasifica 
en cinco categorías de riesgo: muy 
bueno, bueno, intermedio, malo y 
muy malo. Para establecer el IPSS-R 
se requiere la información del por-
centaje de células inmaduras en 
médula ósea o blastos, cariotipo, pla-
quetas, hemoglobina, neutrófilos y 
también la edad de los pacientes.

¿Es verdad que el trasplante de 
progenitores hematopoyéticos 
es, por el momento, el único trata-
miento curativo, pero que por su 
elevada morbilidad y mortalidad 
sólo puede ofrecerse a un reducido 
grupo de pacientes? 

Hoy por hoy es el único tra-
tamiento curativo. Sin embargo, 
no puede ofrecerse a personas de 
edad avanzada y el síndrome mie-
lodisplásico afecta, precisamente, a 
individuos mayores. Además es un 
tratamiento con una elevada morbi-
lidad y mortalidad. Es por ello, que 
se debe investigar sobre el desarrollo 
de tratamientos menos agresivos e 
invasivos que permitan una mayor 
probabilidad de curación disminu-
yendo el riesgo de complicaciones 
para el paciente.

¿Por qué el síndrome mielodis-
plásico aparece en ocasiones en 

pacientes que han recibido quimio 
o radioterapia? 

Porque dichos tratamientos 
pueden producir mutaciones o 
daños en las células normales del 
paciente que ha recibido el trata-
miento. Las células expuestas a los 
tratamientos quimioterápicos, y que 
son más sensibles a sufrir estas mu-
taciones, son las células hematológi-
cas. Por ello estos agentes pueden ser 
inductores de la enfermedad. Debe-
mos insistir en diseñar tratamientos 
más específicos, que únicamente 
actúen sobre la célula tumoral y que 
a la vez sean más eficaces.

El factor con 
mayor impacto 
en el pronóstico 
del paciente es 
el resultado del 
estudio citogenético

PERFIL

Francesc Solé Ristol 
(Barcelona, 1961) es un gran 
experto en biología molecular. 
Se licenció en ciencias 
biológicas por la UAB en el 
año 1985. En la actualidad es 
jefe sección del laboratorio 
de citogenética y biología 
molecular del servicio de 
patología del Hospital del Mar 
de Barcelona. Desde el año 
1998 es presidente del Grupo 
Cooperativo Español de 
Citogenética Hematológica, 
dependiente de la AEHH. 
Entre otros méritos, cabe 
destacar el Premio Visa 
Tubau que le fue otorgado en 
1995 por La Real Academia 
Medicina de Cataluña y 
Baleares.

El biólogo Francesc Solé junto a Josep Carreras en la fundación que lleva su nombre.

 JOSEP CARRERAS

SECC IÓN  PATROC INADA  POR :

El Periódico, 22 de setembre de 2012 Revista ‘Fer Salut’, octubre de 2012
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ALGuNES DADES DEL 2012: 

· Hem enviat 14 notes de premsa.

· El nostre web www.fcarreras.org  
ha rebut més de 700.000 visites 
des de principis d’any i al voltant 
del 70% dels visitants eren 
persones que entraven per primera 
vegada per informar-se.

· El nostre bloc d’actualitat en 
català www.fundaciojosepcarreras.
blogspot.com ha rebut més de 
4.500 visites.

· Durant el 2012, més de 18.500 
persones s’han unit a la nostra 
pàgina de Facebook. Des de la 
Fundació Josep Carreras hem  

 
 
publicat 660 notícies en aquest 
període de temps. Segueix-
nos a www.facebook.com/
fundacioncarreras

La Vanguardia, 15 de març de 2012 El Mundo, 22 de novembre de 2012
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SOPAR SOLIDARI MAJORER  
A BENEFICI DE LA FuNDACIÓ

L’Associació d’Empresaris 
d’Hosteleria i Turisme de 
Fuerteventura, va organitzar el 
febrer un sopar de gala benèfic a 
l’Hotel Badia Real de Corralejo, a 
Puerto del Rosario, Fuerteventura. 
El president de la patronal turística, 
Antonio Hormiga, juntament amb 
el propietari de l’hotel esmentat 
anteriorment, Carlos Cebrián, es van 
desplaçar fins a Barcelona per fer-
nos lliurament de l’import recaptat: 
32.000€ destinats a la lluita contra 
la leucèmia.

FuNCIÓ SOLIDàRIA DE  
L’OBRA ELS MISÉRABLES

El març va tenir lloc, al Barcelona 
Teatre Musical (BTM), una funció 
solidària de l’obra Els Misérables 
per recaptar fons a benefici de 
la Fundació Josep Carreras. 
La directora general de Stage 
Entertainment, Julia Gómez Cora, va 
fer lliurament d’un xec per un valor 
de 12.000€. Josep Carreras va pujar 
a l’escenari a recollir-lo al costat de 
l’Arnau, un nen d’11 anys pacient de 
leucèmia. Els Misérables tancava 
així una temporada molt exitosa i 
s’acomiadava d’una manera única i 
especial a favor d’una bona causa, la 
lluita contra la leucèmia.

DAMES DIPLOMàTIQuES  
àRABS

L’Associació de Dames 
Diplomàtiques Àrabs va celebrar 
el març el seu tercer soc benèfic a 
l’Hotel Intercontinental de Madrid. 
A l’acte es van oferir artesanies i 
gastronomia de 17 països àrabs i la 
seva concurrència va ser massiva. 
Tots els fons recaptats van ser 
destinats a l’Associació de Pares de 
Nens Malalts de Neuroblastoma 
(NEN) i a la nostra Fundació. En 
concret es va recaptar un total de 
6.000€ per a la recerca científica 
de la leucèmia i altres hemopaties 
malignes.

Actes 
benèfics

Julia Gómez, directora general de Stage 
Entertainment, amb Josep Carreras.

Josep Carreras, amb els organitzadors de l’event,  
el Sr. Cebrián i el Sr. Hormiga.

Soumeya Nibouche, expacient de mieloma múltiple, 
amb una altra de les organitzadores del soc.
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NuEVA LITOGRAFÍA DE ALVAR 
SuñOL A LA VENTA

Una vegada més, la Galeria Fons 
d’Art Olot ens ha cedit una nova 
litografia per incorporar a la nostra 
col·lecció. Es tracta d’una obra 
gràfica original d’Àlvar Suñol, de 
la qual només hi ha 75 exemplars. 
En aquesta ocasió el patrocinador 
va ser Caixa Laietana i el seu 
director general, el Sr. Ibern, va 
venir a la Fundació per lliurar-nos 
personalment un taló de 18.000€.

Fins a ara tenim litografies d’Antoni 
Saura, Robert Vandereycken, 
Josep Mª Riera i Aragó, Ramon 
Pujolboira, Lluís Lleó i Àlvar Suñol. 
Si tens interès en alguna obra 
gràfica solidària pots contactar amb 
Albertina Grau trucant al 900 32 33 
34 o enviant un correu electrònic a 
amics@fcarreras.es 

CONCERT LÍRIC  
“PRO FuNDACIÓ CARRERAS”

El nostre col·laborador Felip Laborda 
va organitzar, el mes d’octubre 
passat, un concert líric a l’Auditori de 
Premià de Mar, Barcelona, a benefici 
de la Fundació Josep Carreras. El 
concert va ser molt exitós i es van 
recaptar un total de 2.565€.

BONSAIS SOLIDARIS  
CONTRA LA LEuCèMIA

A finals de 2011, la nostra 
col·laboradora Mª Rosa Bonet va 
publicar un llibre titulat “Kusamono 
bonsáis”. Va dedicar-lo a en Toni 
i en Marc, dos nois que van morir 
de leucèmia. La Mª Rosa va decidir 
destinar tots els beneficis a la nostra 
Fundació, a fi d’afavorir la recerca 
científica de la leucèmia i les altres 
hemopaties malignes. Fa uns mesos 
ens va fer lliurament d’un donatiu  
de 6.000€.

Litografia d’Alvar Suñol. Mª Rosa Bonet, autora del llibre.

Gràcies també a: 

Anna Bassas, Antonio Hormiga, 
Antonio Salado, Carmen Cubero, 
David Gil, Elisabet Dorado, 
Fátima Ortega i Juan Jesús 
Adaliz, Felip Laborda, Ilde Teruel, 
Itziar Rey-Pérez de Pipaón, Joan 
Clos, Jovita García i Ana Lozano, 
Loli Ma Luisa Collado, Lorenzo 
Murcia, Ma José Adamuz, Ma 
Rosa Bonet, María Martín, 
María i Jos, Micaela Serrano, 
Mireia Colom, Mónica Alis, 
Montserrat Aguilera i Guillem 
Vallejo, Montse Rodríguez i 
Judith Rama, Nadia y Tomás, 
Óscar Hinojosa, Ray Vicent, 
Sara Codina i Sylvia Obach, 
Soumeya Nibouche, Srs. Capilla, 
Srs. García Tarrés, Teresa 
Segura i Virginia Sánchez.
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Botiga 
en línia 

La tasca de la nostra entitat es 
deu a l’ajuda de totes les persones 
solidàries fins a la medul·la, els 
nostres socis i donants de medul·la 
òssia, però també a moltes altres 
que ens donen suport difonent 
la nostra causa i fent que la lluita 
contra la leucèmia sigui una 
qüestió d’actualitat i un compromís 
prioritari. 

La persona que adquireix qualsevol 
producte de la nostra botiga en linía, 
no només està col·laborant en la 
lluita contra la leucèmia oferint nous 
recursos per finançar els programes 
de la nostra fundació, sinó que podrà 
donar a conèixer a la societat la 
seva implicació i compromís amb la 
nostra causa.

Entra ara a 
www.tiendafcarreras.org
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El nostre objectiu és 
aconseguir que algun 
dia la leucèmia sigui 
al 100% curable.

Muntaner, 383 2on
08021 Barcelona
Tel. 900 32 33 34 

info@fcarreras.es
www.fcarreras.org
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