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Carta al presidente

El 2008 ha estat especialment important ja que la nostra Fundació ha complert 20 anys de 
vida. 

El científic més popular del món, Albert Einstein va dir en una ocasió: “Hi ha dues maneres de viure 
la vida: una com si res és un miracle, l'altra és com si tot és un miracle”. La nostra Fundació no fa 
miracles. Apostem per la investigació científica per aconseguir que la leucèmia sigui algun dia una 
malaltia guarible en tots i cadascun dels casos. De moment, un 50% dels pacients adults i un 70% 
dels nens es recupera. Estic segur que aquests índexs de curació milloraran en els propers anys. 

Després de 20 anys de lluita, hem viscut moments molt positius com, per exemple, la celebració dels 
1.000 trasplantaments de medul·la òssia procedents de donants no emparentats en el nostre país fa 
3 anys. Per desgràcia, també hem hagut d'afrontar-ne d’altres de més amargs. Hem conegut 
moltíssims pacients que han aconseguit superar la malaltia però també grans i petits lluitadors que 
ens han deixat. 

Fa dues dècades les possibilitats que tenien els malalts de leucèmia eren escasses. Davant aquesta 
situació, la Fundació es va constituir com un gran compromís per intentar solucionar aquests 
problemes. Per a qualsevol malalt de leucèmia el miracle no és guarir-se, és com veus la 
vida després de la malaltia. Aquest any hem volgut saber com els pacients de leucèmia 
volen veure la vida després de la malaltia, què desitgen, què anhelen,… quins són els 
seus plans. La Fundació vol fer-se sòcia d'aquests plans però, per a portar-los a terme necessitem 
invertir més recursos en investigació científica. Moltes gràcies.

Josep Carreras

Carta del President

1



Ens avalen 20 anys d’ experiència i una trajectòria internacional amb seus independents i 
coordinades a l’Estat espanyol, els Estats Units, Alemanya i Suïssa.

Basem els nostres esforços a finançar projectes d’investigació científica per  millorar el futur 
dels  nostres pacients.

Ens financem majoritàriament gràcies a les aportacions individuals dels socis i donants puntuals, 
a les donacions d’empreses, als llegats i molt especialment, gràcies  als concerts i recitals benèfics 
del president, Josep Carreras. 

El compromís amb el pacient és una de les nostres raons de ser. Oferim ajudes a hospitals, 
serveis gratuïts de consulta mèdica i una xarxa de pisos d’acollida per millorar la qualitat de vida 
d’aquests pacients.
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La Fundació Josep Carreras contra la leucèmia és una entitat 
privada amb un objectiu molt clar: treballar per a què, algun dia, la 
leucèmia sigui una malaltia curable per a tots i en tots els casos.

Qui som?



- El suport a la recerca científica a través de l’adjudicació de beques nacionals i internacionals 
per a joves investigadors.

- La recerca de donants no emparentats de medul·la òssia, sang perifèrica i sang de 
cordó umbilical per a pacients que requereixen un trasplantament i no disposen d’un familiar 
compatible. El Registre de Donants de Medul·la Òssia, REDMO, gestionat per la Fundació, es 
desenvolupa mitjançant un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Consum, i en col·laboració amb 
totes les comunitats autònomes. 

- La provisió d’infraestructures a centres assistencials.

- Els serveis socials per a pacients i els seus familiars amb escassos recursos econòmics, com 
els pisos d’acollida.

La Fundació Josep Carreras contra la leucèmia es dedica 
fonamentalment a 4 grans àrees de treball:

Què fem?
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El suport a la recerca científica és una de les grans prioritats de la Fundació Internacional 
Josep Carreras. Des de l’any 1988, s’han invertit més de 7 milions d’euros en aquest àmbit i 
s’han finançat més de 150 projectes d’investigació. El 37% del pressupost anual de l’entitat es 
dedica a aquesta tasca.

Per intentar trobar una curació de la leucèmia la Fundació atorga beques nacionals i 
internacionals. Aquestes beques comprenen diferents àmbits: la recerca de les causes de la 
leucèmia, la millora dels tractaments, etc.

La Beca Nacional corresponent a aquest any 2008 s’ha atorgat al Dr. Daniel Iglesias, 
membre de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Barcelona). Aquest projecte, 
finançat per la Fundación Caja Madrid, té una durada de 12 mesos i està dotat amb 30.000 
euros. El projecte guanyador es basa en la recerca de noves dianes terapèutiques i nous 
medicaments per curar la leucèmia linfocítica crònica i es titula “Control de la Apoptosis en 
las células de la Leucemia Linfocítica Crónica por proteínas de la familia de BCL-2”.

La guanyadora de la Beca Internacional FIJC-08/EDTHOMAS és la Dra. Hanna Cullup
(Austràlia). El projecte es denomina Antibody-mediated dentritic cell depletion o attenuate GVHD 
and promote GVL.

La guanyadora de la Beca EHA Josep Carreras 2008 és la Dra. Idoia Lahortiga de la 
Universitat de Navarra, Departament de Genètica. La Dra. Lahortiga ja va guanyar la Beca 
Nacional de la Fundació l’any 2004.

Suport a la recerca científica

La recerca científica, la nostra raó de ser.
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Evolució del número de 
donants de medul·la òssia
des de 1992.

REDMO: donants 2008
-8.500 donants espanyols de medul·la òssia més. 

- Més de 13 milions de donants en el món i més de 300.000 unitats 
de sang de cordó umbilical (de les quals més de 36.000 es troben a 
l’Estat espanyol).
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EVOLUCIÓ NÚMERO DE DONANTS TIPIFICATS EN CLASSE I Y II
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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 per tal de realitzar trasplantaments a pacients que no disposen d’un 
familiar compatible. 

El programa REDMO neix l’any 1991 i és l’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 desenvolupament d’aquest acord, la 
Fundació té establerts convenis amb la totalitat de les comunitats autònomes.

El 31 de desembre de 
2008, el total de donants
espanyols ja assolia 72.157
persones. 
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Evolució dels pacients amb
donació
compatible trobada des de 
1992.

REDMO: recerca de donants

Durant l’any 2008 s’han iniciat 570 noves recerques de donants de medul·la òssia i sang de 
cordó umbilical i s’han trobat donacions compatibles per un total de 645 pacients. Els hospitals 
sol·licitants pertanyents a la xarxa pública han realitzat 309 trasplantaments durant l’any 2008.

Des de l’any 1992 s’han trobat donacions compatibles per a més de 3.500 pacients amb 
leucèmia o altres malalties hematològiques. La mitjana de temps de les recerques completades 
amb donant localitzat durant 2008 ha estat de 52 dies. 

Més del 71% de les recerques culminades amb èxit han trobat
donant en menys de tres mesos.
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- 570 recerques de 
donant compatible en 
2008 i més de 300 
trasplantaments
realitzats.



EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE TRASPLANTAMENTS 
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Evolució dels transplantaments
de 1992 a 2008

Des de l’any 1992 s’han fet 1.892 trasplantaments procedents de donant no emparentat a 
pacients espanyols. És interessant veure l’increment dels trasplantaments a partir d’unitats de 
sang de cordó umbilical. Només entre el 2005 i el 2008, aquests han augmentat un 30%. 

Procedents de sang de cordó
umbilical.

Procedents de sang perifèrica.

Procedents de medul·la òssia

REDMO: trasplantaments
Els progenitors hemopoètics, és a dir, les cèl·lules que es necessiten per trasplantar 
al pacient, es poden extreure tant d’una unitat de cordó umbilical, de la medul·la òssia o 
de la sang perifèrica. Depèn del cas, en funció dels donants trobats i del tipus de 
malaltia del pacient, el metge valorarà quina extracció és la més adient.
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REDMO: pacients espanyols

L’Estat espanyol és el tercer país del món en quant a unitats de 
sang de cordó umbilical emmagatzemades amb més de 35.000 
unitats.
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REDMO: pacients
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REDMO té accés als més de 13 milions de donants de medul·la òssia disponibles a tot el món  i a 
les més de 300.000 unitats de sang de cordó umbilical.

Origen dels donants de medul·la òssia per 
pacients espanyols

9
Origen dels donants de sang de cordó

umbilical per pacients espanyols



El programa de pisos d'acollida 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. La Fundació disposa 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 els 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. Moltes vegades és l'únic contacte que aquests tenen amb la 
ciutat. Durant l'any 2008, els pisos de la Fundació han acollit 23 pacients acompanyats dels seus 
familiars que provenien de diferents autonomies espanyoles. 

Des del 1994, s'han beneficiat d'aquest servei 115 famílies procedents de diferents punts de 
l’Estat espanyols (Mallorca, Burgos, Vigo, Albacete, Saragossa, Pontevedra, Girona, Lleó, Santa 
Cruz de Tenerife, Lleida, Màlaga, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Jaén, 
Múrcia, Cadis, Badajoz, Castelló i Terol), i de Romania, El Marroc, Andorra, Argentina, Paraguai, 
Perú i Rússia. 

Pisos d’acollida per a pacients

La mitjana d’ocupació dels pisos d’acollida de la Fundació durant
el 2008 ha estat del 75%.
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Nº SOCIS
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Nº SOCIS

Evolución de los socios durante 2007

Evolució del  total dels socis
de la Fundació entre 1995 i 
2008.

Suport social

L’any 2008 es va tancar amb 8.111 socis. Des de l’inici de l’any 2008, són 3.635 les persones que  
s’han volgut sumar a col·laborar periòdicament amb nosaltres contra la leucèmia. Pera  la 
Fundació Josep Carreras representen molt més que un donatiu desinteressat cada mes, trimestre 
o any. Són la nostra base social, el que ens permet desenvolupar les nostres activitats i preveure-
les a llarg termini, són els que mantenen la lluita contra la leucèmia. Moltes gràcies a tots ells.

En els darrers 2 anys, el nostre suport social s’ha triplicat.
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Destí dels recursos de la 
Fundació.
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5%

5%

18%

26%

Catalunya
Andalusia
Comunitat Valenciana
Madrid
Altres

Distribució dels socis
segons la Comunitat
Autònoma de 
procedència.

Suport social

El 37% dels socis de la Fundació són homes i el 63% dones.
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Campanya 2008

Amb motiu de la Setmana Europea contra la Leucèmia (21-28 de juny), la Sala de Jocs 
d’Oncohematologia de l’Hospital Niño Jesús de Madrid va rebre una visita molt especial. Josep 
Carreras i Belén Rueda van compartir el matí amb els nens i nenes malalts de leucèmia i altres 
malalties oncològiques. Ambdós van voler demostrar el seu suport i afecte cap als pacients i als 
seus familiars. Tant Josep Carreras com Belén Rueda coneixen de prop la situació que estan 
passant aquestes persones.

Darrere d'una malaltia com la leucèmia hi ha persones de totes les edats i de diferents indrets. Tots 
aquests malalts tenen com a objectiu immediat guarir-se però cadascun té un pla futur que li 
permet lluitar contra la malaltia amb més força. Per molt grans o petits que semblin aquests 
plans... la Fundació Josep Carreres els volia conèixer! Volíem que les persones que estaven lluitant 
contra la leucèmia en aquest moment compartissin els seus plans futurs amb nosaltres i aconseguir 
que la societat els conegués. 

Al web de la Fundació Josep Carreres (www.fcarreras.org) es va habilitar informació per a les 
persones que pateixen leucèmia sobre com poden compartir els seus plans amb el món sencer. 

Belén Rueda va unir-se a la nostra causa.
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Empreses solidàries fins a la medul·la.

Empreses col·laboradores: Advocats i Economistes Associats, AMGEN, Banc de Sabadell, 
BBVA, Bristol Myers, Caixa Girona, Caja Navarra, Carat, Despacho Jiménez de Parga, Abogados 
Asociados, Deutsche Bank, El País, Fundación Carrefour, Fundación Telefónica, Hola, Honda, 
KPMG Auditores, La Vanguardia, Mango, RACC, TMB. 

Empreses patrocinadores:

Empreses protectores: 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.14



La Fundació disposa d'un departament de comunicació que informa puntualment als mitjans de 
comunicació sobre les activitats de la Fundació i del seu president. El Gabinet de Premsa i 
Comunicació també té per objectiu sensibilitzar la societat sobre la malaltia, i sobre la necessitat 
d'implicació i d'ajuda en la lluita. Durant l'any 2008:

La Fundació envia un butlletí quadrimestral amb les últimes informacions sobre la lluita 
contra la leucèmia als seus socis i donants econòmics. Es poden consultar els últims butlletins 
en l'apartat “Publicacions” del web de la Fundació: www.fcarreras.org

La Fundació també disposa d'una pàgina web amb informació sobre la malaltia, la donació de 
progenitors hemopoètics, les diferents maneres de col·laborar, els fòrums, etc. Aquesta pàgina 
ha rebut durant l'any 2008 més de 111.000 visites.

- S'ha enviat l'anunci de la Fundació a 108 revistes i diaris 
- S'ha enviat la falca radiofònica de la Fundació a 73 emissores de ràdio 
- S'han enviat 14 comunicats de premsa 

Entre moltes altres accions, el programa “Saber Vivir” de TVE1 va oferir un programa 
especial sobre la leucèmia i la Fundació Josep Carreras.

Premsa i comunicació

15



Activitats del president

Amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra la leucèmia, 
Josep Carreras va oferir a l’octubre un recital participant com a 
convidat d’honor en una vetllada a benefici de la Fundació contra 
la leucèmia que duu el seu nom i de la Maison Million Home 
Appeal, per persones d’avançada edat que pateixen Alzheimer. 
Aquest esdeveniment va tenir lloc a l’illa de Guernsey, que 
pertany a les Illes del Canal. 

Dos mesos més tard, l’espectacle de Josep Carreras i Sara Baras
va aterrar a Londres per primer cop i amb fins solidaris.

Josep Carreras i Sara Baras van oferir aquest espectacle en el 
Royal Albert Hall de Londres. Josep Carreras també va 
interpretar acompanyat pel seu pianista Lorenzo Bavaj algunes 
melodies de Gardel o Puccini.

En el concert solidari també van participar la Orquestra Simfònica 
de Londres, conduïda per David Giménez, la soprano Kiri Te 
Kanawa i el tenor Johan Reuter, entre altres artistes.

Josep Carreras també va actuar al Liceu de Barcelona en un 
recital benèfic, patrocinat per Bankinter, que tenia com a objecti 
recaptar fons contra la leucèmia.

En aquesta vetllada musical, Josep Carreras va interpretar, 
acompanyat al piano per Lorenzo Bavaj,  un repertori composat 
per obres de P. Mario Costa (Luna nova), Isaac Albéniz (El eco 
de tu voz), Nicola Valente (Passione), o Carlos Gardel (Lejana
tierra mía), entre d’altres.

Josep Carreras, amb Sara Baras, 
durant el seu espectacle a Londres.

Un cop més, el públic alemany va demostrar la seva immensa 
generositat  responent a la crida contra la leucèmia. La catorzena 
Gal·la benèfica de la Fundació Josep Carreras per a la 
Lluita contra la Leucèmia va recaptar donacions per un import 
de 5,6 milions d’euros. Aquesta marató solidària va celebrar-se al 
mes de desembre a Leipzig i va emetre’s per 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 
Gal·la, entre ells: Judy Weiss, Chris de Burgh, Daliah Lavi, André
Rieu, Tony Henry, Rosenstolz, Mike Batt, Sarah Connor, Michele
Tiziano o Petter Maffay i la gran violinista Anne-Sophie Mütter, 
entre molts altres. 

Les catorze gal·les benèfiques que ha organitzat la Fundació Josep 
Carreras a Alemanya han permès recaptar més de 85 milions d'euros 
a benefici de la lluita contra la leucèmia. La Fundació inverteix 
aquests fons majoritàriament en investigació científica i serveis 
socials pels pacients i els seus familiars.
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Activitats del president

El conegut tenista Àlex Corretja va entregar a la Fundació el 
premi que va guanyar en el concurs de TV3 “Sis a traïció”. 
En aquest programa, un veritable joc de tensió, Àlex Corretja va 
haver d’enfrontar-se a altres participants i va tenir la perspicàcia de 
investigar i deduir si les històries dels altres eren verdaderes o 
falses. El resultat: 20.000€ per a la lluita contra la leucèmia. 
¡Moltes gràcies Àlex!

La Fundació Josep Carreras i la 
Fundación Pequeño Deseo van unir els seus 
esforços per proporcionar il·lusió als nens 
malalts de leucèmia. En concret, la Fundació
Josep Carreras per a la lluita contra la Leucèmia 
va oferir la possibilitat que la Fundación
Pequeño Deseo pogués contactar amb les 
famílies dels nens que s'allotgen en els pisos 
d'acollida de la seva Fundació i intentar portar a 
terme els seus somnis. La Fundación Pequeño
Deseo neix l'any 2000 amb l'objectiu de complir 
els desitjos de nens amb malalties cròniques o de 
mal pronòstic amb la finalitat d'ajudar-los a 
sentir-se millor anímicament. En aquests vuit 
anys de vida ja són més de 900 desitjos els quals 
han pogut fer realitat.

La Fundació Caixa Girona va acordar realitzar una aportació de 
45.000€ a la Fundació Josep Carreras a fi de col·laborar en el 
finançament dels pisos d'acollida que posem a la disposició dels 
pacients de leucèmia i de les seves famílies. Concretament, l'ajuda de 
l'Obra Social de Caixa Girona es destinarà al pis d'acollida que la 
Fundació Josep Carreras té a Badalona pels pacients de l'Hospital 
Germans Trias i Pujol. Aquest hospital acull a molts pacients de 
leucèmia que es desplacen des de localitats gironines per rebre 
tractament. L'acord establert tindrà una vigència de 3 anys.

Josep Carreras amb Arcadi Calzada, President de Caixa
Girona.

17



Activitats de sensibilització

La Fundació Josep Carreras va crear la seva primera 
càtedra d'investigació clínica en la seu nord-
americana de l'organització. Aquesta s'atorga en el Fred 
Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, rep el 
nom d‘E. Donnall Thomas i està dotada amb la quantitat 
de 1.000.000$. El Prof. Thomas va ser el primer científic 
en realitzar un trasplantament de medul·la òssia a nivell 
mundial, tractament que cada any salva la vida de milers 
de persones malaltes de leucèmia. La seva magnífica tasca 
li va valdre el Premi Nobel en Fisiologia i Medicina l’any 
1990. 

En 2008 es van celebrar diferents tornejos de 
golf a benefici de la Fundació. En el mes de 
març va tenir lloc el II Torneig benèfic en 
Memòria de Rocío Mendoza, que va morir de 
leucèmia. La seva família, amics i el Club de Golf 
L'Envia d'Almeria van recaptar més de 12.000€
(en la foto). 

El Club de Golf Peralada també va organitzar un 
torneig benèfic a favor de la Fundació Josep 
Carreras per a la lluita contra la leucèmia.

De tot cor, moltes gràcies.

Durant 2008, va veure la llum la quarta carpeta 
de la Col·lecció d'Obra Gràfica Original de 
la Fundació Josep Carreras, amb un 
gravat de l'artista Ramón Pujolboira. 

La quarta carpeta es limita a un total de 75 
exemplars, numerats i signats per l'artista. 
L'obra va ser realitzada mitjançant tècnica amb 
aiguafort i aiguatinta. El gravat, a dues planxes 
de coure, es va estampar sobre paper Somerset
Velvet de 250 gr., amb mesures 535 x 710 mm.

Durant la Diada de Sant Jordi, la Fundació va estar present amb un stand
informatiu a la Rambla Catalunya de Barcelona. Durant tot el dia es van 
distribuir infinitat de díptics informatius, es va explicar a les persones que 
passejaven la donació de medul·la i de sang de cordó umbilical i es van 
recaptar donatius per a la lluita contra la leucèmia.
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Activitats de sensibilització

“Explíca’ns el teu pla”

En el seu moment vam considerar necessari que els col·laboradors de la Fundació, els pacients i expacients, 
els seus familiars, etc. tinguessin un espai més íntim, diferent, per poder expressar la seva opinió i conèixer 
millor alguns casos. Vam decidir crear un bloc de la Fundació
(http://cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com) al qual es pot accedir des de la nostra pàgina web 
(www.fcarreras.org). 

Durant el 2008, la Fundació va recórrer diversos hospitals gravant els plans futurs de pacients de leucèmia 
de totes les edats. Aquests vídeos es van penjar en el bloc de la Fundació per poder sensibilitzar la població a 
partir d'històries i il·lusions reals. Molts expacients també es van solidaritzar i van decidir enviar-nos els 
plans que havien aconseguit realitzar i així animar les persones que en el moment sofrien leucèmia. De la 
mateixa manera, es va habilitar a Youtube, un grup de la Fundació en el qual també es poden penjar 
diferents vídeos relacionats amb la lluita contra la leucèmia. 

Entre altres pacients, els següents es van involucrar molt en aquesta iniciativa. Moltes gràcies!

Víctor Jordi Mireia

Clàudia

Josep

Quim Esther

Daniel

Marc i Rubén Laura David

19



Si desitja rebre la Memòria i les Comptes Anuals de la Fundació, 

corresponents a l’exercici econòmic 2008  i per a qualsevol altra informació, 

pot posar-se en contacte amb nosaltres a:

M2007

Contacte

C/Muntaner, 383 2n

08021 Barcelona

Telèfon: 93 414 55 66

Email: info@fcarreras.es

Web: www.fcarreras.org


