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Carta del President

Des de l’any 1988, la Fundació Josep Carreras treballa per a lluitar contra la leucèmia i altres malalties 
hematològiques. Fins ara hem assolit fites molt importants però encara ens queda molt camí per a recórrer, 
sempre amb un mateix objectiu: aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 100% guarible.

Un any més volem compartir amb vostès les activitats realitzades durant el 2006. La Memòria anual és un 
document dirigit a mantenir-los informats de l’estat dels projectes actuals de la Fundació.

Voldria destacar i agrair el gest de les 4.682 persones que, durant l’any 2006, s’han inscrit en el Registre de 
Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació. L’Estat espanyol ja compta amb gairebé 60.000 
donants de medul·la  i més de 23.000 unitats de cordó umbilical disponibles per a qualsevol malalt de leucèmia 
que necessiti un trasplantament i no tingui cap familiar compatible. Tres de cada quatre malalts es troben en 
aquesta situació. El nombre de recerques de donants efectuades per REDMO també ha augmentat 
considerablement: l’any 2006 es van iniciar 470 recerques, un 31% més que l’any anterior. 

Des de mitjan de 2006 la Fundació també disposa d’un nou pis d’acollida per a pacients i els seus familiars que 
han de traslladar-se lluny del seu domicili habitual per rebre tractament i que no disposen de recursos econòmics 
suficients. Aquest pis ha estat cedit per una immobiliària de Torelló (Barcelona) i està situat al costat de l’Hospital 
de Sant Pau. Amb aquest, ja disposem de 6 pisos d’acollida propers als principals hospitals públics de Barcelona: 
Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital Duran i Reynals, de L’Hospitalet de 
Llobregat, i Hospital Germans Trias i Pujol, aquest últim a Badalona. Durant l’any 2006, els pisos de la Fundació
han acollit 12 pacients acompanyats dels seus familiars que provenien de Tarragona, Las Palmas de Gran 
Canària, Múrcia, Lleida, Navarra, Menorca i Girona. 

Vull agrair de tot cor la col·laboració de tots els nostres socis i donants econòmics, especialment la de les 727 
persones que s’han fet sòcies durant l’any 2006, i el recolzament de les empreses que ens ajuden a lluitar per 
assolir el nostre objectiu. Aquestes persones representen la nostra base social i ens permeten portar a terme la 
nostra tasca.

En aquesta Memòria 2006, hi podran trobar aquestes informacions i moltes més. Espero que siguin del seu 
interès.

Moltes gràcies.

Afectuosament,

Josep Carreras

Més de 4.500 nous donants 
de medul·la òssia

Un nou pis d’acollida a 
Barcelona

Més persones sensibilitzades 
en la lluita contra la leucèmia



Memòria de projectes

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

El suport a la investigació científica és una 
de les grans prioritats de la Fundació
Internacional Josep Carreras. Des de l’any 
1988, s’han invertit  més de 6,5 milions 
d’euros en aquest àmbit i s’han finançat 
més de 100 projectes de recerca. El 37%
del pressupost anual de l’entitat es dedica a 
aquesta tasca.

Per intentar trobar una curació per a la 
leucèmia la Fundació atorga beques 
nacionals i internacionals. Aquestes 
beques abracen diferents àmbits: la recerca 
sobre les causes de la leucèmia, la millora 
del seu tractament, etc.

La Beca Nacional FIJC-05/ESP s’ha atorgat a la Dra. Núria Barbarroja. El projecte 
presentat és: “Estudio del efecto del tratamiento combinado con nuevas drogas 
antitumorales sobre los procesos de angiogénesis, apóptosis y progresión tumoral en la 
Leucemia Mieloide Aguda: análisis proteómico”.

La Dra. Barbarroja durà a terme el projecte a la Fundación Hospital Reina Sofía de 
Còrdova.

El guanyador de la Beca Internacional FIJC-05/EDTHOMAS és el Dr. Karl Novina. El 
Dr. Novina portarà a terme el projecte: “Mouse modeling of microRNA function in 
chronic lymphocytic leukemia‘”.

El projecte es desenvoluparà al Dana Farber Cancer Institute de Boston (Estats Units).

El guanyador de la Beca EHA Josep Carreras 2006 és el Dr. Martin O. Bergö, de la 
Universitat Sahlgrenska de Gothenburg, Suècia. El títol del projecte del Dr. Bergö és: 
“Role of each of the four enzymes that post translationally modify the CAAX proteins in 
the development of two different Ras-induced haematological malignancies”.



Memòria de projectes

REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) és el programa de la Fundació Josep 
Carreras que s’encarrega de coordinar la promoció i recerca de donants de medul·la òssia i 
sang de cordó umbilical voluntaris per realitzar trasplantaments a pacients que no disposen 
de familiar compatible. El programa REDMO neix l’any 1991 i és l’únic organisme 
encarregat de la recerca de donants de medul·la òssia a l’Estat espanyol, arran d’un acord 
entre la Fundació Carreras i el Ministeri de Sanitat i Consum signat l’any 1994. A més, per 
al desplegament d’aquest acord, la Fundació té establerts Convenis amb la pràctica totalitat 
de les Comunitats Autònomes.

Algunes de les dades més rellevants de l’any 2006 són:

Un increment del 4.682 persones en el nombre de donants tipats (per tant
disponibles en el registre). A 31 de desembre de 2006, el total de donants
espanyols ja assoleix les 58.151 persones. A nivell mundial, els donants de 
medul·la òssia ja són més d’11 milions i més de 250.000 les unitats de sang de 
cordó umbilical (de les quals més de 23.000 es troben a l’Estat espanyol).

EVOLUCIÓ NÚMERO DE DONANTS TIPIFICATS EN CLASSE I Y II
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Memòria de projectes

REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA
Durant l’any 2006 s’han iniciat 470 noves recerques de donants de medul·la òssia 
(un 31% més que l’any 2005) i s’han trobat donacions compatibles per a un total 
de 436 pacients. Els hospitals sol·licitants (pertanyents a la xarxa pública) han 
realitzat 241 trasplantaments durant l’any 2006.

Des de l’any 1992 s’han trobat donacions compatibles per a 2.444 pacients de 
leucèmia o altres malalties hematològiques. La mitjana de temps de recerca ha 
estat de 60 dies. Més del 70% de les recerques culminades amb èxit han trobat 
donant en menys de tres mesos.
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EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE TRASPLANTAMENTS 
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Evolució dels transplantaments
des de 1992

Des de l’any 1991 s’han fet 1.323 trasplantaments per a pacients espanyols. És 
interessant veure l’increment dels trasplantaments a partir d’unitats de sang de 
cordó umbilical. Només entre 2005 i 2006, aquests han augmentat un 68%. (Els 
diferents colors del gràfic reflecteixen l’origen dels precursors hematopoètics, cèl·lules 
mare, que es trasplanten: medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical).



Memòria de projectes

REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA

Durant l’any 2006 s’han iniciat 924 recerques per a pacients estrangers. Des de l’any 
1991 s’han activat 71.571 recerques d’aquest tipus.

Aquest any s’han fet 22 trasplantaments de medul·la òssia a països estrangers a 
partir de donant espanyol i 82 a partir d’unitats de sang de cordó umbilical.
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Evolució de les recerques realitzades per REDMO (1991-2006) 
(Incidència acumulada)
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Memòria de projectes

REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA

En termes generals es pot dir que, per 3 recerques iniciades, es troba donant idoni 
per 2 pacients i, d’aquests, s’en trasplanta només 1. Des del REDMO es busca un 
tipatge similar al del pacient entre tots els donants disponibles per buscar la 
màxima similitud i obtenir els millors resultats. L’única forma de localitzar donants 
suficientment compatibles per a un pacient és disposar de la informació sobre els 
antígens HLA d’una gran quantitat de possibles donants. L’existència de milions 
de possibles combinacions dels diferents antígens HLA fa difícil localitzar un 
donant no familiar compatible amb un pacient determinat.

Evolució de les recerques realitzades per REDMO (1991-2006) 
(incidència acumulada)

Durant l’any 2006 REDMO ha participat en 8 reunions o actes oficials, ha ofert 8 
xerrades divulgatives o conferències i ha participat en 2 cursos.

D’altra banda, REDMO col·labora en el “Máster Internacional en Donación y 
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células” organitzat per la Organización 
Nacional de Trasplantes i la Universitat de Barcelona.



Memòria de projectes

PISOS D’ACOLLIDA PER A PACIENTS
Des de mitjan de 2006 podem oferir als pacients amb menys recursos i als seus familiars 
un nou pis d’acollida. Aquest programa de la Fundació pretén oferir, a petició dels 
assistents socials dels hospitals, una “llar” als pacients que han de traslladar-se lluny del 
seu domicili habitual per rebre tractament i que no disposen de recursos econòmics 
suficients. 

Aquest pis ha estat cedit per una immobiliària de Torelló (Barcelona) i està situat al carrer 
Cartagena de Barcelona, molt a prop de l’Hospital de Sant Pau. Amb aquest, ja disposem 
de 6 pisos d’acollida propers als principals hospitals públics de Barcelona. Mentre els 
pacients reben el tractament, els pisos d’acollida de la Fundació permeten que aquests 
puguin tenir a prop als seus familiars. Al cap d’un temps, el pacient pot recuperar-se
acompanyat dels seus familiars en un ambient d’intimitat. Una persona de la Fundació
visita periòdicament aquestes persones. Molts cops és l’únic contacte que aquestes tenen 
amb la ciutat.
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Ocupació dels pisos d’acollida (2003-2006)

Durant l’any 2006, els pisos de 
la Fundació han acollit 12 
pacients acompanyats dels 
seus familiars que provenien de 
diferents autonomies de l’Estat 
espanyol.



Premsa i Comunicació

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 
Gabinet de Premsa i Comunicació també té per objectiu sensibilitzar la societat
sobre la malaltia, sobre la necessitat d’implicació i d’ajut en la lluita, etc. Durant l’any 
2006:

La Fundació envia un butlletí
quadrimestral amb les darreres 
informacions sobre la lluita contra la 
leucèmia als seus socis i donants 
econòmics. Poden consultar els 
últims butlletins a l’apartat 
“Publicacions” de la pàgina web de la 
Fundació: www.fcarreras.org. 

La Fundació també disposa d’una pàgina web amb informació sobre la malaltia, la 
donació de progenitors hematopoètics, les maneres de col·laborar, fòrums, etc. Aquesta 
pàgina ha rebut durant l’any 2006, més de 83.000 visites.
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- S’han atès 137 peticions dels mitjans de comunicació
- S’ha enviat l’anunci de la Fundació a 47 revistes i diaris
- S’ha enviat la falca radiofònica de la Fundació a 42 emissores de ràdio
- S’han enviat 14 comunicats de premsa
- S’han gestionat 14 entrevistes amb Josep Carreras
- S’han gestionat 33 reportatges sobre la Fundació i la donació de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical.
- S’han publicat 261 notícies relacionades amb accions de la Fundació, la leucèmia o amb la donació de 
medul·la òssia i sang de cordó umbilical
- S’han publicat 174 anuncis de premsa de la Fundació

http://www.fcarreras.org/


Premsa i Comunicació

Accions comunicació 2006

Juliol – S’organitza amb el Futbol Club Barcelona la 
campanya “Tot Colors” de sensibilització per promoure la 
donació de medul·la òssia entre la població immigrant. 

Juny – El pintor vilanoví
Brull Carreras presenta 
una exposició sobre els 
seus viatges a benefici de 
la lluita contra la leucèmia.

- Se celebra la primera 
trobada de pacients i 
expacients que participen 
en el fòrum de la pàgina 
web de la Fundació.

Novembre- Se celebra la IV Gala Lírica benèfica a 
Vila-Seca amb l’actuació del tenor Josep Bros.

- L’empresa Cercle i el Club de Golf Artxanda
organitzen una gala a benefici de la lluita contra la 
leucèmia al Museu Guggenheim de Bilbao.

- Se signa un conveni amb el programa de ràdio “La 
divina comèdia” de Com Ràdio per oferir gravacions 
dels seus programes en els pisos d’acollida de la 
Fundació.

- El pintor Víctor Cortés promou la lluita contra la leucèmia amb 
una exposició benèfica.

Febrer- El prestigiós pintor belga 
Vanderycken cedeix una litografia a la 
Fundació que es vendrà de manera benèfica.

Gener – Presentació de la campanya 2006 a 
l’Hospital del Niño Jesús de Madrid.
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Recolzament social

ELS NOSTRES SOCIS
L’any 2006 es tanca amb 2.290 socis. Des de l'inici de l'any 2006,  són 727 les persones que  
s'han volgut sumar a col·laborar periòdicament amb nosaltres 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 preveient-les a llarg termini, són els que mantenen la lluita contra la leucèmia. 
Moltes gràcies a tots ells.

Evolució dels socis durant 2006

Evolució total dels socis (1995-2006)



La Fundació inverteix els seus fons de la 
següent manera:
- 46% Recerca de donants de medul·la òssia i 
sang de cordó umbilical
- 37% Beques i ajuts als hospitals
- 17% Comunicació i Administració

Recolzament social

ELS NOSTRES SOCIS

46% homes
54% dones

Distribució dels socis segons el sexe i la comunitat autònoma de procedència

Els ingressos procedeixen en un 41% de las activitats benèfiques del Sr. Carreras, en un 38%de donatius de 
socis i empreses,  i en un 21% del rendiment de la seva dotació fundacional. La Fundació no rep subvencions 
públiques. Els comptes són auditats anualment per la firma KPMG Peat Marwick.

CATALUNYA

COMUNIDAD DE
MADRID
ANDALUCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA
SIN DATOS

GALICIA

C. LEON

CANARIAS

PAIS VASCO

BALEARES

MURCIA

11.06% C. MADRID

7,35% ANDALUSIA

6,38% PAÍS VALENCIÀ

49,4%

CATALUNYA

Com es reparteix un donatiu de 50 
euros?

23 euros a recerques de 
donants de medul·la òssia

18,5 euros a 
beques i 
ajuts
hospitalaris

8,5 euros a Comunicació i 
Administració



Altres activitats del President

Amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra la 
leucèmia, Josep Carreras, acompanyat al piano pel Mestre 
Lorenzo Bavaj, va oferir, el passat 14 de juny, un recital 
benèfic al Palau de la Música Catalana. Per celebrar la 
inauguració de la Boutique Chopard a Barcelona, la marca 
suïssa de rellotgeria i joieria va patrocinar aquesta vetllada 
solidària. L’aportació de Chopard ha estat íntegrament 
destinada a la Fundació Josep Carreras. 
La marca Chopard i la Fundació Internacional Josep 
Carreras mantenen una estreta relació des dels inicis de la 
Fundació. El Sr. Karl Scheufele i la seva família, propietaris 
de Chopard, han recolzat la lluita contra la leucèmia des del 
primer moment col·laborant en la creació i desenvolupament 
de les Fundacions Internacionals Josep Carreras a Ginebra 
(Suïssa) i Munich (Alemanya), entre altres accions. 

Recital benèfic de Josep Carreras a favor de 
la lluita contra la leucèmia

Josep Carreras i Joan Laporta van presentar una campanya conjunta de la 
Fundació Josep Carreras i la Fundació FC Barcelona per a la captació de 
donants de medul·la òssia i sang de cordó umbilical entre immigrants 
aficionats al futbol. En el cas dels immigrants la recerca de donants de 
medul·la òssia sol ser infructuosa ja que molts d’ells pertanyen a races molt 
poc representades dins dels registres internacionals de donants voluntaris. 

El passat 27 d’octubre, Josep Carreras, va 
ser nomenat doctor “honoris causa” en 
Medecina per la Universitat de Marburg
(Alemanya). 

La Dotzena Gala benèfica de la Fundació Josep Carreras va 
recaptar donacions per un import de  5.380.000 euros. Aquesta 
marató solidària es va celebra a Leipzig i va ser emesa a la 
televisió pública alemanya ARD.  
Per aconseguir aquest èxit, Josep Carreras va comptar amb la 
col·laboració de molts artistes de renom que van actuar durant la 
gala, entre ells: Sting, Sara Brightman, Il Divo, Paul Young, Kiri Te 
Kanawa, Deborah Sasson o Udo Jürgens
Les dotze gales benèfiques que ha organitzat la Fundació Josep 
Carreras a Alemanya han permès recaptar més de 67 milions 
d’euros a benefici de la lluita contra la leucèmia. 

Josep Carreras va protagonitzar el passat 29 de novembre una gala benèfica com a convidat d’honor en 
l’escena de La Festa de l’acte 2 de l’òpera Die Fledermaus a l’emblemàtic edifici del segle XIV Lincoln’s Inn
de Londres. Acompanyat pel Mestre Lorenzo Bavaj, Josep Carreras va oferir aquesta interpretació a benefici 
de la Fundació.

El passat dia 28 de novembre, el tenor Josep Carreras va inaugurar una nova unitat d’oncohematologia del 
Centre contra el Càncer de Kent (Regne Unit). Aquesta nova unitat acollirà 18 pacients alhora i donarà
cobertura sanitària per a quasi 2.000.000 de persones d’aquest comtat de l’est del país.

Campanya contra la leucèmia de la Fundació i el Barça

Més de 5 milions d’euros per a la lluita contra la 
leucèmia



Empreses solidàries

El mes de gener de 2006, Josep Carreras va visitar la Unitat d’Hematologia Pediàtrica de 
l’Hospital del Niño Jesús de Madrid amb motiu de la presentació de la campanya de 
sensibilització i captació de socis 2006. Amb aquest acte es va celebrar la xifra de 1.000
trasplantaments de medul·la òssia realitzats a l’Estat espanyol procedents de donants no 
emparentats localitzats per la Fundació Josep Carreras. Durant la visita, Josep Carreras 
va estar acompanyat per la Marta, una expacient de 10 anys i la MªIsabel, una donant de 
medul·la òssia.

La campanya 2006 es va poder dur a terme gràcies a la col·laboració de les següents
empreses patrocinadores:

Moltes gràcies als nostres
grans patrocinadors!



Empreses solidàries

EMPRESES PROTECTORES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Santander Central Hispano
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa"
Caja Madrid
Chopard, Genève
Grup Torras S.A.
Ibercaja
SEPI
Telefonica S.A.

PERSONES I ENTITATS COL·LABORADORES
Carreras Club Wien
The José Carreras Society U.K. 
The José Carreras Society of America
José Carreras Fan Club Japan
José Carreras Skandinaviska Klubb
The Friends of José Carreras U.K. 
Sr. Alfons Gómez
Sra. Ursula Vestweber
Grupo Solidario Amigos de la Fundación

EMPRESES COL·LABORADORES
Advocats i Economistes Associats
Despacho Jiménez de Parga, Abogados Asociados
Guipuzcoana
International Management Group
KPMG Auditores
Fundación Renta Corporación
Fundación Telefónica
Banc Sabadell
Mango

També volem agrair la col·laboració d’altres empreses:



CONTACTE

Si desitja rebre la Memòria i Comptes Anuals de la 
Fundació, corresponents a l'exercici econòmic 2006  i 

per a qualsevol altra informació, pot posar-se en 
contacte amb nosaltres a:

C/Muntaner, 383 2º

08021 Barcelona

Telèfon: 93 414 55 66

Email: info@fcarreras.es

Web: www.fcarreras.org

mailto:info@fcarreras.es
http://www.fcarreras.org/

