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“Els grans treballs
no són fets per la força,
sinó per la perseverança.”
Samuel Johnson, biògraf, poeta, assagista i crític literari anglès (1709-1784)

Apreciat/ada amic/iga,
“IMPARABLES CONTRA LA LEUCÈMIA” és com es defineix
millor la nostra actitud per dur a terme la nostra missió
fundacional.
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras segueix
avançant cada dia. El nostre nou edifici al Campus ICO-GTiP es preveu que s’inauguri el primer quadrimestre del 2017. Alhora, les obres
del centre que ha d’acollir el nostre Campus Sant Pau es continuen
duent a terme segons el que s’ha previst. El Campus Clínic-UB es
troba a ple rendiment des que es va inaugurar al setembre del 2014.
Estem molt satisfets de la producció científica que duen a terme els
nostres investigadors als tres campus i que permet que el nostre
institut avanci amb pas ferm en la lluita contra la leucèmia i altres
malalties malignes de la sang.

Respecte a altres camps d’activitat de la nostra Fundació, també
voldria destacar les xifres assolides aquest any des del Registre de
Donants de Medul·la Òssia (REDMO). Els darrers quinze anys, la
mitjana de temps de cerca d’un donant de medul·la òssia compatible
ha passat de 91 dies a 33 dies.
El 2015, 36.389 persones es van sumar al REDMO i això va fer que
s’assolís la xifra de 200.678 donants disponibles al nostre país. Des
del 1992, el REDMO ha localitzat 9.925 donants de medul·la òssia o
sang perifèrica compatibles per a pacients espanyols que requerien
un trasplantament per poder-se curar.
Molt especialment voldria referir-me també a totes aquelles persones
IMPARABLES contra la leucèmia: els nostres socis i col·laboradors.
Tots ells donen suport a la nostra visió: que algun dia la leucèmia i altres
malalties oncològiques de la sang siguin curables en el 100% dels casos.
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Gràcies a les seves aportacions i a l’organització d’actes en benefici de
la nostra Fundació, aquestes persones ens permeten continuar avançant amb pas constant cap al nostre objectiu. Algun dia la leucèmia
es curarà, però volem que aquest dia sigui cada vegada més a prop.
Gràcies per ajudar-nos a continuar endavant.
FINS QUE LA CUREM, NO PARAREM.
Afectuosament,

Josep Carreras, President
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SOBRE NOSALTRES

Fundació Josep Carreras / SOBRE NOSALTRES

IMPARABLES
CONTRA LA
LEUCÈMIA

Fins que la curem,
no pararem

Cada any milers de persones al món emmalalteixen de leucèmia. La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia va néixer l’any 1988 amb la intenció de trobar una curació definitiva a
aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida dels pacients. Una vegada restablert de la seva
malaltia, Josep Carreras va crear la Fundació per agrair l’ajuda de la ciència com també les
múltiples mostres d’afecte rebudes. La Fundació concentra els seus esforços a les següents
àrees bàsiques:

La Fundació ha invertit des que es va crear més de 150 milions d’euros en projectes de recerca.
El 2010 va néixer l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) a través de la
Generalitat de Catalunya i de la Fundació Josep Carreras. L’IJC disposa de tres campus científics
en funcionament:
* El Campus Clínic-UB, situat a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la UB i de
l’Hospital Clínic de Barcelona.
* El Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, situat als voltants de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la seva Fundació de Recerca, la Unitat Docent Germans Trias i
Pujol de la UAB i l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC).
* El Campus St. Pau, situat a l’entorn de l’Hospital de Sant Pau, la Facultat de Medicina de la
UAB i l’Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau.

Fins que no trobem
un donant compatible
per a tots els pacients,
no pararem
Seguim imparables
intentant millorar la qualitat
de vida dels pacients

Perquè cap pacient no es quedi sense l’oportunitat de curar-se pel fet de no disposar de donant
de medul·la òssia compatible, l’any 1994 la Fundació va crear el REDMO (Registre Espanyol de
Donants de Medul·la Òssia). Gràcies a aquesta iniciativa, els pacients espanyols poden accedir
als més de 28 milions de donants de medul·la òssia i a les més de 690.000 unitats de sang de
cordó umbilical disponibles a tot el món. En els últims 21 anys (1994-2015), 7.438 pacients de
tot el món que requerien un trasplantament han pogut ser tractats gràcies a un donant anònim
localitzat pel Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras.
La Fundació ofereix un servei gratuït d’assessorament mèdic com també allotjament per a
pacients amb recursos econòmics limitats que han de traslladar-se lluny del seu domicili per
rebre un tractament perllongat.
Tot el nostre esforç persegueix un únic objectiu: que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia curable en tots els casos. Malgrat els avenços assolits els últims anys, encara perdem
dos de cada deu nens i la meitat dels pacients adults. Fins que la curem definitivament,
NO PARAREM.
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SOBRE NOSALTRES / Missió, visió i valors

MISSIÓ
VISIÓ I
VALORS
MISSIÓ. Treballar per augmentar constantment la nostra base social, prioritzar els
esforços en recerca científica i consolidar
les línies actuals de treball.

VISIÓ. Aconseguir que la leucèmia sigui,
algun dia, una malaltia 100% curable, per
a tots i en tots els casos.

VALORS.
Independència: Som una fundació independent, governada exclusivament per
persones independents, procedents dels
àmbits científics, professionals i empresarials, sense cap tipus de servitud política ni
institucional.
Rigor i transparència: En demanar ajuda
a la societat per poder seguir avançant en
la nostra missió, el nostre deure és donar
una resposta clara i detallada pel que fa
a la destinació de la solidaritat que se’ns
confia, per això, treballem en tot moment
amb professionalitat.
Protecció de la reputació del nom de
Josep Carreras: la Fundació es beneficia
de la reputació i el nom de Josep Carreras,
per la qual cosa som responsables de fer un
bon ús del seu nom en el desenvolupament
de la nostra activitat.
Compromís: Som una fundació compromesa amb la missió que des de sempre ha
perseguit Josep Carreras en fundar-la i per
la qual avui continua treballant activament.

Aposta per la recerca científica: A través
del sector públic, concentrem els nostres
esforços a fer que la recerca científica avanci
més ràpid del que permeten els recursos
públics amb projectes en aquest camp.
Facilitar respostes personalitzades i
càlides a les consultes rebudes: Tots
estem junts en aquesta voluntat per eradicar
la malaltia, per la qual cosa el tracte humà
és essencial per ajudar-nos entre nosaltres
i per donar suport a aquelles persones que
estan patint la malaltia o bé que els sorgeixen dubtes sobre les seves característiques
definitòries. Cal aconseguir que la leucèmia
sigui, algun dia, una malaltia 100% curable,
per a tots i en tots els casos.

La importància de la transparència a la nostra Fundació / SOBRE NOSALTRES

LA IMPORTÀNCIA DE
LA TRANSPARÈNCIA
A LA NOSTRA FUNDACIÓ

Des de la Fundació Josep Carreras respectem una
sèrie de lleis i actuem d’acord amb controls i indicadors que asseguren aquest compromís.
• Estem subjectes a la legislació vigent sobre fundacions de la Generalitat de Catalunya: Llei 4/2008
(Llibre III del Codi Civil de Catalunya) i la Llei 21/2014,
de protectorat de les fundacions i de verificació de
l'activitat de les associacions declarades d'utilitat
pública. Aquesta Llei, en l'article 6, imposa criteris i
obligacions de transparència que la nostra Fundació
compleix escrupulosament.
• La Fundació està acollida als beneficis fiscals que
estableix la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge ja que compleix amb els requisits exigits
en la mateixa.
• Des de la Fundació Josep Carreras apliquem la Llei
10/2010 (BOE Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme) i
disposem d’un Manual on es descriuen els procediments i les mesures de control establerts per a la
prevenció del blanqueig de capitals i el finançament
del terrorisme.

• L’Acord de 20 de novembre de 2003 de la Comissió
Nacional del Mercat de Valors aprova el Codi de
conducta de les entitats sense ànim de lucre per
a la realització d’inversions temporals. En la reunió
ordinària del 27 d’abril de 2004, el Patronat de la
nostra Fundació va aprovar un codi de conducta.
Aquest Codi va ser actualitzat pel Patronat a data
21/4/2015. En cada Junta de Patronat, aquest ha
rebut la informació sobre el compliment d’aquest
codi i ha disposat dels suports documentals relatius
a les inversions realitzades en l’exercici.
• Estem subjectes a la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seguim
amb rigor. Disposem de l'informe d'auditoria realitzada per SPAC on es verifica el compliment dels
procediments i instruccions vigents en matèria de
protecció de dades corresponent als fitxers que
tenen un nivell alt de seguretat.
• Cada any tenim una auditoria externa a través de
la firma Auditing.
*Poden consultar tota aquesta informació i el material que hi ha associat a la nostra pàgina web,
concretament en aquest apartat:
http://www.fcarreras.org/es/transparencia

• A la Junta del Patronat del 22 d'abril de 2015
s'aprova el Codi Ètic i de Bon Govern que ha estat
difós a la pàgina web de la Fundació.
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SOBRE NOSALTRES / Òrgans de govern

ÒRGANS
DE GOVERN
President
Excm Sr. Josep Carreras*

Vicepresident
Prof. Evarist Feliu*

Secretari
Sr. Calixto Mut

Tresorer
Sr. Albert Carreras*

PATRONAT
EXECUTIU
El Patronat és l’òrgan
gestor de la Fundació i la
seva funció és fer complir
l’objecte fundacional a
més de garantir la correcta
administració dels béns
que la componen.

VOCALS DEL
PATRONAT
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13
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1. Sr. Ramiro Giménez*
2. Sr. Albert Carreras Pérez*
3. Sr. Marcel Pascual*
4. Sr. Lluís Bassat
5. Dr. C. Dean Buckner
6. Sr. Arcadi Calzada
7. Dr. Rainer Storb
8. Dr. Joan Uriach
9. Sr. Joaquim Folch-Rusiñol
10. Dr. Álvaro Urbano*
11. Prof. Jordi Sierra*
12. Dr. Enric Carreras*

Director del Registre de
Donants de Medul·la Òssia

13. Sr. Antoni Garcia Prat*

Gerent

14. Sra. Virginia Ensesa*

Secretària d’actes

(*) Membres de la
Comissió Delegada.

PATRONAT
D'HONOR
Prof. Ciril Rozman
Vicepresident d’honor i patró cofundador.
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SOBRE NOSALTRES / Equip

EQUIP
Gerència
Sr. Antoni Garcia Prat

Direcció científica
Prof. Evarist Feliu

Secretaria general
Anna Boix

Direció del REDMO
Dr. Enric Carreras

Coordinació del REDMO
Núria Marieges

Coordinació tècnica
i oficina SCU*
Cristina Fusté

DEPARTAMENT
DE DONANTS
1. Cristina Bueno
2. Núria Giménez
3. Cecilia Montesinos
4. Mariam Pérez

DEPARTAMENT
DE PACIENTS
5. Ana Pertusa
6. Ana Montesinos
7. Clara Rosés
8. Mavi Díaz

DEPARTAMENT SCU*
9. Montse Rebagliato
10. Mavi Díaz
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19
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COMPTABILITAT
11. Carolina Salillas
12. Raissa Dardet

MÀRQUETING
Socis, donatius,
herències i llegats
13. Albertina Grau
Administració de
socis i donatius
14. Anna Grau
Aliances corporatives
15. Sira Franquero
Actes benèfics
16. Regina Díez
Gestió i qualitat
17. Anna Giner
Comunicació i màrqueting electrònic
18. Alexandra Carpentier de Changy
19. Marta Fernández
Pisos d’acollida
20. Esther Soto
TIC
21. Mario Gran
Atenció al públic
22. Maite Santiago
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*Sang de cordó umbilical.

Presència Internacional / SOBRE NOSALTRES

Deutsche José Carreras
Leukämie Stiftung e.V.
Elisabethstraße 23
80796 Munic - Alemanya

US Friends of the José Carreras
International Leukemia Foundation.
1100 Fairview Ave. N., D5-100
PO Box 19024
Seattle, WA 98109-1024
Estats Units
Contacteu
Telèfon: (+1) 206 667 7108
Fax: (+1) 206 667 6498

Contacteu
Telèfon: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 9044
www.carreras-stiftung.de

Fondation José Carreras pour la
lutte contre la leucémie, Genève.
1 Case Postale 85
CH-1217 Meyrin 2 - Suïssa

Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia.
Muntaner 383, 2º
08021 Barcelona - Espanya
Contacteu
Telèfon: (+34) 93 414 55 66
Fax: (+34) 93 201 05 88
www.fcarreras.org

PRESÈNCIA
INTERNACIONAL
US Friends of the José Carreras International Leukaemia Foundation /
La Fundació Josep Carreras als Estats Units finança una càtedra de recerca
clínica al Fred Hutchinson Center. Aquesta càtedra rep el nom de Josep
Carreras/E. Donnall Thomas i està dotada amb més d’1.000.000 de dòlars. La
plaça s’ofereix als membres de la divisió de recerca clínica del centre americà
perquè s’hi dediqui el 75% del temps en recerca. Des del 2014, el titular de la
càtedra és el Dr. Bruce Clurman. Aquest gran científic, del 1993 al 1996, va
gaudir ja d’una de les beques internacionals atorgades per la Fundació. Aquests
ajuts s’adjudiquen en concurrència amb investigadors dels principals centres
de recerca de tot el món.
Fondation José Carreras pour la lutte contre la leucémie, Genève /
La Fundació Josep Carreras a Suïssa manté el programa de tipatge per alta
resolució de les unitats de cordó que recull el registre suís i que queden a la
disposició de qualsevol pacient del món.

Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V. / Gràcies als més de
200 milions d’euros recaptats al llarg de les 21 edicions de la gala televisiva
contra la leucèmia i a la generositat dels donants alemanys, la Fundació Josep
Carreras a Alemanya ha finançat 1.030 projectes, dels quals 595 corresponen a
beques i ajuts de recerca, 59 a creació i ampliació d’equipaments assistencials
i de recerca i 376 a temes socials i ajuts a associacions de pacients i familiars.
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SOBRE NOSALTRES / Informació econòmica

ORIGEN
DELS
RECURSOS
DURANT
L’EXERCICI
2015

399.828,88 €
Ingressos financers.

1.209.649,89 €
Donacions i altres ingressos.

3.934.460.87 €

Càrrec de reserves per a la construcció i l’equipament de
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

4.881.380,71 €

Ingressos per a la cerca de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó
umbilical) per a pacients estrangers.

6.739.528.62 €
Donacions de socis.

13.143.178,71 €

Ingressos per a la cerca de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó
umbilical) per a pacients espanyols.

30.308.

Informació econòmica / SOBRE NOSALTRES

DESTINACIÓ
DELS
RECURSOS
DURANT
L’EXERCICI
2015

1.410.051,41 €
Sensibilització.

1.789.351,21 €
Abonament de reserves per a la construcció i
l’equipament de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras.

2.181.942,24 €
Administració i captació de fons.

2.558.904,39 €
Despeses d’estructura del REDMO.

4.533.870,86 €
Despeses per a la cerca de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó
umbilical) per a pacients estrangers.

5.458.867,01 €

Suport a la recerca científica. Dotacions a l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i altres
programes docents i socials.

12.375.040,57 €
Despeses per a la cerca de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó
umbilical) per a pacients espanyols.

.027,68 €
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LÍNIES DE
TREBALL

Línies de treball / LÍNIES DE TREBALL

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

LES
DIFERENTS
LÍNIES DE
TREBALL

L’Institut de Recerca
contra la Leucèmia
Josep Carreras (IJC)

REGISTRE DONANTS
DE MEDUL·LA ÒSSIA
(REDMO)

PISOS D'ACOLLIDA

ATENCIÓ AL
PACIENT
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LÍNIES DE TREBALL / Fins que la curem, NO PARAREM

L’INSTITUT
DE RECERCA
CONTRA LA
LEUCÈMIA
JOSEP
CARRERAS
(IJC)

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), centre CERCA de la
Generalitat de Catalunya, es va constituir el 2010 amb l’objectiu d’impulsar la recerca
biomèdica i el desenvolupament de la medicina personalitzada de les hemopaties
malignes i, especialment, de la leucèmia. Es tracta d’un centre sense precedents que,
amb el treball i rigor d’investigadors de tot el món, utilitza les tecnologies més innovadores per intentar guanyar la partida a la leucèmia i a les altres hemopaties malignes.
Les leucèmies, juntament amb altres hemopaties malignes, són 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 els dos càncers que actualment es poden curar en una gran proporció de
malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens i el limfoma de Hodgkin.
Les línies de recerca i els diferents campus científics. Les oportunitats que representa
la recerca sobre la leucèmia i altres hemopaties malignes són evidents. Les estratègies
de resposta a aquestes oportunitats han d’utilitzar la metodologia i les tecnologies que
encaixin amb els reptes que suposa la lluita per arribar a curar aquestes malalties. Per
aquest motiu, les línies de recerca que duem a terme a l’IJC són:

 Leucèmies agudes
 Síndromes limfoproliferatives cròniques
 Neoplàsies mieloproliferatives cròniques
 Gammapaties monoclonals
 Síndromes mielodisplàstiques
 Hemopaties malignes i coagulació
 Complicacions associades a procediments terapèutics
 Trasplantament de progenitors hematopoètics i teràpia cel·lular
 Recerca epidemiològica
 Recerca clínica
L’IJC disposa de tres campus científics independents i coordinats: el Campus
Clínic-UB, situat a les instal·lacions de recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la
Facultat de Medicina de la UB; el Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, situat
als voltants de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la Unitat Docent Germans
Trias i Pujol de la UAB i l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer
(IMPPC) i el Campus Sant Pau, situat al complex assistencial de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i la Unitat Docent Sant Pau de la UAB.
L’Obra Social “La Caixa” col·labora en el desenvolupament de l’IJC des del 2011. La seva
aportació ascendeix ja a 875.000 €, diners que s’han destinat a tres equips de recerca
ja en funcionament (dos al Campus Clínic-UB i un al Campus ICO-Germans Trias i
Pujol) i als quatre equips que durant l’exercici del 2015 es van incorporar a aquest últim.

Per a més informació sobre l’IJC i els seus equips, podeu entrar a www.carrerasresearch.org

Fins que la curem, NO PARAREM / LÍNIES DE TREBALL

IJC EN CIFRAS

9.311.165,70¤
IMPORT JA LIQUIDAT DE LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS
PER A LA CREACIÓ I L’EQUIPAMENT DEL CAMPUS CLÍNIC-UB
I PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CAMPUS ICO-GERMANS TRIAS
I PUJOL.

15.410.162,19¤
IMPORT COMPROMÈS PER A LA FINALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I L’EQUIPAMENT DEL CAMPUS CLÍNIC-UB, AMPLIACIÓ
DE LA UNITAT D’ASSAJOS CLÍNICS DE L’HOSPITAL CLÍNIC I PER
A L’OBRA CIVIL I DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS PER AL CAMPUS
ICO-GERMANS TRIAS I PUJOL.
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LÍNIES DE TREBALL / Institut de recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)

Prof. Evarist Feliu Frasnedo
Vicepresident i Director Científic de la Fundació Josep Carreras.
President de la Comissió Delegada de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras.

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras continua progressant a molt
bon ritme. S’està treballant en el projecte
constructiu de l’Àrea de Recerca Clínica
Josep Carreras del Campus Clínic-UB. Al
Campus ICO-GTP, es preveu que s’acabi
l’obra civil de l’edifici a final de juliol d’aquest
any, de manera que els equipaments i el
mobiliari s’instal·larien el darrer quadrimestre,
i se’n preveu la inauguració el primer
quadrimestre del 2017. Al Campus de Sant
Pau, continuen a bon ritme les obres del
nou edifici de recerca en què l’IJC ocuparà
un espai.

Durant el període 2015-2016 han arribat
nous equipaments com el Fluidigm i un
sistema d’estereologia MFB Bioscience
per a l’estudi morfològic de poblacions
limfocitàries. S’està treballant per incorporar
el Clini MACS Prodigy, un aparell que ha de
permetre aplicar la nova tecnologia CART
per al tractament de limfomes i leucèmies.
Actualment, el nombre de persones que
treballen per a l’IJC és de 138, si comptem
el personal de recerca, el personal clínic i el
personal de suport compartit amb l’IGTP.
Cal dir que el Govern de la Generalitat ha
aprovat el projecte d’integració de l’Institut
de Medicina Predictiva i Personalitzada del
Càncer (IMPPC) a l’IGTP i a l’IJC i que hi ha
una proposta d’acord per la qual es declara
que el gerent de l’IGTP ocupi també el lloc
de gerent de l’IJC.
La producció científica de l’Institut es pot
considerar excel·lent, amb prop de 80
articles científics el 2015, amb un FI total
de 519,9, un FI mitjà de 6,3, tres tesis
doctorals presentades i sis en preparació,
i la presència del 42,7% d’articles en les
revistes del primer quartil. Actualment, també
s’està duent a terme un estudi detallat dels
treballs científics publicats durant el període
2011-2016 corresponents a les 10 línies de
recerca, a fi que es puguin presentar a la
reunió del Patronat. També s’ha creat Leukos
Biotech, una empresa spin off, amb l’objectiu

de dur a terme un assaig clínic per avaluar
l’efecte d’un fàrmac en els malalts afectats
de leucèmia aguda mieloblàstica refractària
al tractament.
S’ha incorporat al comitè científic extern la
Dra. Brigitte Schlegelberger, de la Universitat
de Hannover.
Es continua treballant per aconseguir el
millor encaix de l’IJC als tres campus, sobre
la base de la interlocució que s’haurà de
dur a terme amb els nous representants
dels Departaments de Salut, d’Empresa i
Coneixement i d’Universitats. S’han iniciat les
converses amb els representants de l’ICOGirona per crear el quart campus de l’IJC.
Des del punt de vista econòmic, el pressupost
anual de l’IJC s’acosta als 4 milions d’euros.
La captació de recursos competitius durant
el període 2015-2026 ha estat de 8.564.121
€ (projectes en curs 4.876.147 €; beques en
curs 1.288.600 €; convenis amb empreses
2.133.154 €; donacions 266.220 €). S’han
sol·licitat projectes per valor de 3.023 milions
d’euros que estan pendents de resolució.
Durant l’any 2015 s’han signat 12 convenis;
s’ha participat en reunions científiques
com el CRG-IJC Congrés Internacional en
«ARN i malalties» i el III Scientific Meeting
IJC; s’han fet tres cursos internacionals
sobre citogenètica i FISH en les síndromes
mielodisplàstiques. També es proporcionen
serveis a altres institucions hospitalàries
i de recerca, gràcies a les plataformes
tecnològiques de l’Institut (affymetrix i
microarrays –AMP–).
S’han dut a terme accions del Departament de
Comunicació de la FIJC amb els IP dels diferents
grups dels tres campus i s’han fet conferències
per donar a conèixer l’Institut a diferents centres
i institucions com, per exemple, la Universitat
de Navarra, el Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona, l’Hospital de Mataró, i estan
previstes conferències a la Universitat d’Oxford
i a la Universitat de les Illes Balears.

S’està treballant conjuntament amb la
Direcció Científica de l’Institut Germans Trias
i Pujol per compartir plataformes, projectes
i establir un conveni de col·laboració que,
un cop signat, es pugui aplicar als altres
campus.
El 2015 es van sol·licitar sis projectes de
recerca a la Fundació Josep Carreras
a Alemanya i s’han signat acords amb la
indústria farmacèutica (Celgene, Sysmex).
També es participarà en un Projecte Consorci
Europeu per fer registres i estudis clínics en
les principals hemopaties malignes.
Per al període 2015-2016, l’IJC continua
rebent el suport i l’ajut de la Fundació
Obra Social “la Caixa”, s’està treballant
en l’establiment de la carrera professional
d’acord amb la trajectòria científica dels
investigadors i en el Pla Estratègic 20162020. Un dels projectes que està duent a
terme és el Protocol per a la col·lecció de
mostres biològiques, pel qual està previst
rebre una ajut del Rotary Club de Badalona.
Finalment, l’any 2016 es vol potenciar el
projecte científic del Campus Sant Pau i es
preveu com a objectiu donar suport a la
sol·licitud d’un investigador ICREA per crear
una plataforma d’imatge cel·lular.
Fins que la curem, NO PARAREM.
Moltes gracies,
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ELS NOSTRES CAMPUS CIENTÍFICS
I EL SEU DESENVOLUPAMENT
DURANT EL 2015

EL CAMPUS
CLÍNIC-UB

Instal·lacions i creixement
El Campus Clínic-UB disposa d’una planta de 250
m² a la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona (UB) i una àrea de 250 m2 al CEK.
La Fundació Josep Carreras contribuirà amb
l’aportació d’1.000.000 € a l’Hospital Clínic amb
la finalitat de renovar i ampliar l’Àrea de Recerca
Clínica Josep Carreras.
Aquest conveni obre les portes a la col·laboració
dels científics de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras amb els metges i investigadors clínics de l’Hospital Clínic de Barcelona
en temes de recerca bàsica, translacional i de
bioinformàtica.

Tant la Fundació Josep Carreras com l’Hospital
Clínic de Barcelona tenen la voluntat d’impulsar
conjuntament la recerca científica, la docència
i la formació en el camp de la leucèmia i altres
hemopaties malignes.
Una de les primeres accions de la Fundació Josep
Carreras en suport a l’hematologia clínica va ser
el finançament de la unitat de trasplantament de
l’Hospital Clínic de Barcelona el 1989. Amb aquest
nou conveni de col·laboració s’aconseguirà la
completa remodelació de la unitat d’assajos
clínics que ha de beneficiar tant els pacients
amb malalties malignes de la sang com també
els afectats d’altres tumors, ja que permetrà
augmentar el nombre i l’abast dels assajos
clínics en aquestes àrees.
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Un equip de recerca de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras (IJC) va ser reconegut amb una beca del Consell Europeu de Recerca (ERC)
per valor de 2 milions d’euros.
L’ERC és l’organisme de finançament més important per a la
ciència a Europa
Molt poc freqüent, desconeguda
en l’àmbit científic, incurable
i amb un origen prenatal. Així
podríem descriure la leucèmia
limfoblàstica aguda MLL-AF4+.
Precisament sobre aquest tipus
tan característic de leucèmia fa
uns quants anys que treballa el
Dr. Pablo Menéndez (1), director
científic del Campus Clínic-UB
de l’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras. El
seu projecte va rebre un impuls
sense precedents: més de dos
milions d’euros de fons europeus
per a recerca.

L’equip del Dr. Pablo Menéndez (2) va publicar un article a la
revista Leukemia en què s’explicava com el grup ha identificat el
paper de la proteïna DLL4 en la
producció de cèl·lules sanguínies,
la qual cosa és un pas més per
conèixer quina és l’alteració en
els casos en què es desenvolupa
la leucèmia limfoblàstica aguda
MLL-AF4 + pro-B.
En aquesta publicació el grup
explicava com han identificat el
paper d’una de les moltes claus
de la cadena, anomenada DLL4.
La DLL4 se sabia que estava
involucrada en la producció de cèl·
lules sanguínies, però no se sabia
de quina manera. L’origen de la
producció de noves cèl·lules de la
sang està intrínsecament lligat al
desenvolupament dels vasos sanguinis, i els científics han demostrat
que les cèl·lules amb alts nivells de
DLL4 es converteixen en cèl·lules
que recobreixen els vasos sanguinis i les cèl·lules amb baix nivell de
DLL4 es transformen en estadis
primerencs de futures cèl·lules
sanguínies.
En el treball es demostra que les
cèl·lules amb alts nivells de DLL4,
inicialment destinades a revestir els
vasos sanguinis, poden convertir-se també en cèl·lules de la sang.
2

El Consell Europeu de Recerca
(ERC) és l’organisme de finançament científic més important
d’Europa. Les subvencions que
atorga són internacionalment
reconegudes pel prestigi que
aporten a la institució escollida i
a l’investigador guardonat.
Cada any es presenten a aquestes avaluacions 2.500 projectes dels quals molt pocs són
premiats.

El grup del Dr. Pablo Menéndez
va publicar un article a la prestigiosa revista Leukemia sobre
la identificació del paper de la
DLL4 en la producció de cèl·lules
sanguínies

En el futur, aquests medicaments
es convertiran en tractaments per
a malalties actualment incurables.

L’arribada de l’irradiador intensifica la recerca en el Campus
Clínic-UB
El nou equipament adquirit
conjuntament amb els fons de
la Fundació Carreras i els fons
europeus FEDER es va instal·lar a
la Unitat de Plataformes Compartides de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Barcelona.
L’arribada del nou irradiador (3)
al Campus Clínic-UB representa
un salt qualitatiu per als grups de
recerca en tota la cadena, des
de la recerca més bàsica fins
a la clínica, com també l’accés
a una tecnologia de la qual no
disposàvem.
Alguns tractaments per a la leucèmia requereixen que el pacient
se sotmeti a una irradiació agressiva per eradicar les cèl·lules cancerígenes seguida d’un trasplantament de cèl·lules progenitores
hematopoètiques (de la medul·la
òssia). Per estudiar més a fons
aquest procés i dissenyar tractaments cada vegada millors o més
innovadors, els investigadors han
de poder realitzar experiments
en cèl·lules i models animals fent
servir tècniques de radiació.
Fins ara l’únic equip que els
permetia fer això es trobava en
un altre centre de recerca, per
la qual cosa calia fer viatges
llargs amb mostres i dificultats
considerables.

Conèixer exactament com aquests
canvis subtils afecten la producció
de sang en l’embrió abans de néixer, és un pas més per saber quina
és l’alteració en els casos en què
es desenvolupa la leucèmia. Estudis addicionals mostraran quins
medicaments es poden aplicar de
manera que només actuïn sobre
la baula defectuosa sense alterar
les altres cèl·lules ni causar efectes
secundaris.

Amb l’arribada de l’equip irradiador Sèrie 1 model 30 (3),
els nostres investigadors podran
millorar la qualitat i la quantitat de
treball que realitzen en aquesta
àrea, cosa que representa un
gran pas endavant.
Seguint l’estratègia de col·laboració de l’Institut, l’irradiador,
que s’ha comprat amb un 50%
del fons de la Fundació Josep
Carreras i un 50% del Fons de
Desenvolupament Regional de la
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Comissió Europea (FEDER), s’ha
cedit a la Universitat de Barcelona (UB), on formarà part de la
Unitat de Plataformes Comunes
(CCIT).
D’aquesta manera els grups de
recerca de l’IJC el faran servir per estudiar la leucèmia i
també els científics de la Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic i altres instituts de
recerca del Campus, per dur
a terme la recerca en diverses
malalties hematològiques i no
hematològiques.
3

articles són extremament valuosos per a altres investigadors,
són molt llegits i sovint se citen
en altres publicacions, la qual
cosa significa que també són
importants per al currículum
d’un científic.
En aquest article, la Dra. Sanjuan-Pla es va centrar en tot el
que es coneix sobre aquesta
forma de leucèmia, en algunes
peculiaritats de l’estudi d’una
malaltia que apareix en pacients
molt joves, i feia esment sobre
què espera el grup sobre l’aplicació de noves tecnologies en
aquest camp de recerca.
El fet que la revista Blood hagués
convidat el Grup de Recerca de
Cèl·lules Mare, Càncer Mesenquimàtic i Desenvolupament del
Campus Clínic-UB de l’IJC (4) a
escriure aquesta actualització
és un orgull per al nostre Institut,
atès que situa els nostres investigadors com a líders mundials
en aquesta malaltia. De fet, els
integrants del grup de recerca
del Dr. Pablo Menéndez han
estat convidats a formar part
del consorci internacional d’estudi dels malalts amb aquesta
leucèmia aguda amb translocació del gen MLL. Actualment
és l’únic centre espanyol en
aquest consorci. Igualment, els
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Noves publicacions sobre la
leucèmia limfoblàstica infantil
El Grup de Cèl·lules Mare, Càncer Mesenquimàtic i Desenvolupament del Campus Clínic-UB
va publicar un article de revisió
sobre la leucèmia limfoblàstica
aguda infantil t (4; 11) / MLL-AF4
+ B a Blood. En aquest treball,
dirigit per la Dra. Alejandra Sanjuan-Pla, els autors feien una
descripció completa del que es
coneix sobre aquesta preocupant leucèmia dels nounats.
Un article de revisió és una descripció de tots els coneixements
i resultats de recerca actuals
sobre una malaltia en particular
o pregunta científica. Aquests

integrants del grup de l’IJC han
estat nomenats experts ad hoc
per l’European Food and Safety
Authority (EFSA) per al grup de
treball de toxicologia i ambient
en la leucèmia pediàtrica que
estudien, i se suggereix que pot
existir una exposició tòxica que
desencadeni aquesta malaltia.
També es van publicar en dos
articles a les revistes científiques

Leukemia i Stem Cells el primer
treball al món que demostra que
les cèl·lules B madures de sang
i de cordó umbilical, ambdues
amb una funció molt definida,
poden reprogramar-se i convertir-se en cèl·lules mare pluripotents. Aquestes cèl·lules immadures són les cèl·lules a partir de
les quals es poden originar cèl·
lules amb múltiples funcions. Fa
anys que diversos grups internacionals intentaven treure una
conclusió sobre aquest tema i
el dogma era que el limfòcit B,
cèl·lula de la sang responsable
de la formació de les defenses
o anticossos, a diferència del
T o de les cèl·lules mieloides,
no es pot reprogramar a causa
dels reordenaments del receptor
BCR. Aquest fenomen de reprogramació fou l’estudi de recerca
guardonat el 2012 amb el Premi
Nobel de medicina (Shinya
Yamanaka i Sir John Gurdon).
Aquestes cèl·lules mare induïdes
per limfòcits B seran útils per
entendre la fisiologia dels limfòcits B i també per entendre i
conèixer millor les leucèmies del
limfòcit B.
El grup que dirigeix el Dr. Menéndez també ha col·laborat en el
treball publicat, sota la direcció de Carlos López-Otín, per
Soria-Vallés i col·laboradors a la
revista Nature Cell Biology, en el
qual es mostren les barreres en
la reprogramació i l’envelliment
cel·lular.
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S’ha engegat Leukos Biotech, una
empresa "spin-off" fundada per la
Dra. Ruth Risueño per desenvolupar un nou tractament per a l’LMA
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Pel que fa a la leucèmia mieloide
aguda hi ha un grup de cèl·lules
que són les responsables que la
malaltia s’origini, es mantingui i
es reprodueixi en els pacients.
Aquestes cèl·lules s’anomenen
cèl·lules mare leucèmiques i la
seva eliminació és crítica per
obtenir la curació de la malaltia. El grup que lidera la Dra.
Ruth Risueño (4) de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras està estudiant
què fa que aquestes cèl·lules
mare leucèmiques actuïn com a
tals i està buscant nous medicaments que les destrueixin sense
causar efectes a la resta de les
cèl·lules sanes. Dins d’aquest
context, han descobert que un
fàrmac que actualment s’està
usant per a malalts neurològics també és efectiu contra
la leucèmia mieloide aguda en

5

els assajos preclínics fets en
el laboratori. Atès que aquests
resultats són prometedors, es
va consensuar entre la Fundació Josep Carreras i l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras la creació de
Leukos Biotech per poder seguir
desenvolupant aquest projecte
i fer tots els passos necessaris
perquè els assajos clínics puguin
provar l’eficàcia d’aquest nou
tractament en pacients amb
leucèmia mieloide aguda.

Nous treballs del grup BET (5)
(Barcelona Endothelium Team)
El Dr. Enric Carreras (6) lidera
el grup de recerca centrat en
l’estudi del paper que tenen
les cèl·lules endotelials (cèl·lules que recobreixen la cara
interna dels vasos sanguinis)
en les diverses complicacions
observades en el transcurs del
trasplantament de progenitors
hematopoètics (TPH).
Aquest 2015 van publicar un
treball amb un estimulant títol:
Quin lligam s'estableix entre
defibrotide i les cèl·lules endotelials? Instantànies dels punts
candents de la seva relació.
Defibrotide (DF) ha rebut l’autorització de l’Agència Europea
del Medicament per tractar la
síndrome d’obstrucció sinuso-

ïdal, una complicació freqüent
després del trasplantament de
cèl·lules hematopoètiques. DF
té un paper reconegut com
a agent protector endotelial,
encara que el seu mecanisme
d’acció precís encara no s’ha
dilucidat. L’objectiu d’aquest
estudi ha estat investigar la
interacció del DF amb les cèl·
lules endotelials. Els resultats
contr ibue ixe n a una millor
comprensió dels mecanismes
precisos d’acció del DF com
a agent preventiu i terapèutic
potencial en les diferents situacions patològiques subjacents
de dany endotelial.
Així mateix, el Dr. Enric Carreras va publicar el 2015 un
important treball a la revista
BJH (British Journal of Haematology) titulat Com gestionar la
síndrome d'obstrucció sinusoïdal després d'un trasplantament
de cèl·lules hematopoètiques. El
treball és una posada al dia de
tots els coneixements que hi ha
sobre una de les complicacions
més temudes del TPH, la malaltia venooclusiva.
En aquesta publicació, el Dr.
Enric Carreras, reconegut com
un dels millors experts del món
en aquest tema, va exposar les
seves recomanacions personals sobre com havien de tractar-se aquests pacients.

6
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EL CAMPUS
ICO-GERMANS
TRIAS I PUJOL

Instal·lacions i creixement
Per establir el Campus científic ICO-Germans Trias i
Pujol, l’Ajuntament de Badalona va cedir el 2011 un
terreny adjacent a l’hospital homònim en el qual la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia està
construint un nou edifici d’uns 10.000 m2 (3.500
de pàrquing i 6.500 de laboratoris), dels quals uns
4.000 es construiran en la fase 1.

L’edifici del Campus ICO-Germans Trias i Pujol
Durant l’any 2015 es va iniciar la construcció de la
fase 1 de l’edifici que comprèn: a) la planta baixa
amb els serveis de biblioteca, cafeteria, sala d’actes i serveis administratius, entre d’altres; b) les
plantes primera, segona i tercera, on estan situats
els laboratoris corresponents a les deu línies de
recerca, com també les plataformes tecnològiques.
Cal dir que aquestes plantes s’han construït en un
50% de la seva capacitat, la resta s’ha deixat per a
la fase 2 de la construcció, segons l’acord establert
amb els responsables del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya.
Durant el 2014, la fase 1 de la construcció del
Campus es va adjudicar mitjançant concurs, per
un import total de 6.306.563,28 €, a l’empresa

constructora Grup ACR, entitat que ha signat
edificis com el centre CIMA, el centre de recerca
biomèdica de la Universitat de Navarra, a Pamplona. A més, l’empresa adjudicatària de les instal·
lacions és Agefred, una organització acreditada en
el món de les construccions complexes en l’àmbit
sanitari i de recerca. Aquesta fase de l’obra ha
comportat la dotació i l’equipament de tots els
serveis comuns (infraestructura tècnica, climatització, gasos, subministraments, biblioteca, sala
d’actes, menjador, accessos), el tancament perimetral total de façanes i sostres més l’adequació
com a espai de treball de fins un 50% de tot l’espai
disponible per a laboratoris en cadascuna de les
tres plantes que els acolliran. La resta de l’espai
potencialment útil per a laboratoris es reserva
com a àrea d’expansió futura de manera que, a
mesura que l’IJC creixi, només serà necessari
habilitar el mobiliari i els trams d’infraestructures
tècniques finals i no caldrà destorbar el normal
funcionament del centre.
A banda d’això, durant aquest període hem signat
un contracte de col·laboració amb l’empresa farmacèutica Janssen a través del qual s’acorda un
ajut de 200.000 € per a la construcció del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol de l’IJC. En reconeixement a aquesta generosa aportació, la biblioteca
del Campus portarà el nom d’aquesta empresa.
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Nous equips de recerca al Campus ICO-Germans Trias i Pujol
de l’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras
Durant el 2015 s’han incorporat nous grups de recerca al
Campus ICO-Germans Trias
i Pujol.
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CIENTÍFICS I
COL·LABORACIONS
AL
CAMPUS
ICO-GERMANS
TRIAS I PUJOL

Dr. Jordi Petriz (1): És pioner
en l’estudi de cèl·lules mare molt
primitives i dels mecanismes de
resistència a la quimioteràpia
mitjançant citometria de flux.
El Dr. Petriz, expert en aquesta
disciplina des de fa més de dues
dècades, té una àmplia trajectòria internacional, tot i que cal
assenyalar que també destaca
per la seva decisió i el seu compromís a continuar fent recerca
al seu país d’origen, per la qual
cosa s’ha convertit en un dels
principals representants en citometria de flux a l'Estat espanyol,
un fet que ha permès col·laborar estretament amb Sysmex. El
Dr. Petriz és membre de la junta
directiva de l’European Society
for Clinical Cell Analysis (ESCCA),
on també presideix el comitè de
relacions internacionals.
1

ent l’estudi de les neoplàsies
malignes hematològiques. El Dr.
Yamamoto ha rebut nombrosos
premis i és conegut a tot el món
pel seu treball en transfusió sanguínia i trasplantament.
2

4

Dr. Buschbeck (3): Enfoca la
seva recerca en l’estudi de la cromatina, la complexa combinació
d’estructures de proteïnes i ADN
que contenen les cèl·lules. Aprofundir la recerca sobre la cromatina és fonamental per entendre
el creixement normal o anormal
de les cèl·lules i el seu desenvolupament. A l’IJC, l’equip del Dr.
Buschbeck estudia com l’estructura de la cromatina, el material
genètic i els processos químics normals intracel·lulars
poden causar que algunes
cèl·lules es converteixin en
cèl·lules leucèmiques amb
l’objectiu de trobar formes
per detenir aquest procés.
3

Dr. Fumiichiro Yamamoto
(2): Ha investigat el paper dels
grups sanguinis ABO en la
malaltia i diversos paràmetres
clínics. El Dr. Yamamoto, que va
obtenir el doctorat a la Universitat d’Osaka (Japó), ha passat
la major part de la seva carrera científica estudiant la base
genètica molecular del sistema
de grups sanguinis ABO. Des
que es va incorporar a l’IJC,
ha ampliat la seva recerca en
el camp de la immunohematologia i glicobiologia, inclo-

ties del metabolisme del ferro,
considerades com a malalties
rares. Una altra línia de recerca
tracta de dissenyar, millorar i
dur a terme noves proves genètiques per diagnosticar malalties del metabolisme del ferro i
eritropatologies.

Dra. Mayka Sánchez (4): Centra els seus estudis en la genètica
i el control dels nivells de ferro
en l’organisme. El grup de la
Dra. Sánchez (4) duu a terme la
seva recerca en diversos nivells.
D’una banda, estudia els mecanismes del metabolisme del ferro
i els gens que l’afecten. Aquests
estudis poden donar lloc al
descobriment de noves malal-

L’IJC, conjuntament amb l’Institut Català d’Oncologia, participa
en un estudi que ha portat a
l’aprovació d’un nou fàrmac com
a tractament de rescat de la leucèmia limfoblàstica aguda
El Dr. Josep Mª Ribera (5) és
hematòleg, especialista en leucèmia limfoblàstica aguda de
l’adult (LLA) i cap de la Unitat
d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)
de l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona (Barcelona).
Aquest 2015 va participar com
a investigador de l’ICO i de
l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras en
un assaig clínic (fase II) d’àmbit
mundial per valorar el tractament amb un medicament nou,
el blinatumomab, en pacients
amb leucèmia limfoblàstica aguda de precursors B en recaiguda.
5
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Gràcies als resultats d’aquest
estudi publicat a Lancet Oncology en què han participat
189 pacients adults de diversos
centres internacionals, l’Agència Americana del Medicament
(FDA) n’ha aprovat l’ús de forma estàndard.

L’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, juntament amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Badalona, ha
participat en un nou estudi per
millorar la supervivència dels
pacients amb mieloma múltiple
que no responen als tractaments habituals.
El Dr. Albert Oriol (7), hematòleg
de l’ICO i investigador de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras, és qui ha participat en aquest assaig clínic
internacional, que es va publicar
a la revista científica clínica New
England Journal of Medicine.
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Els malalts susceptibles de rebre
aquest tractament són pacients
adults diagnosticats amb leucèmia aguda limfoblàstica (LAL) refractària (resistent al tractament
convencional) o en recaiguda.
L’administració de blinatumomab, un anticòs monoclonal biespecífic, ha demostrat un índex
de resposta complet en el 43%
dels malalts.
Actualment s’ha completat un
estudi (fase III) que compara el
blinatumomab amb la millor quimioteràpia de rescat que reben
aquests pacients, per tenir l’aprovació definitiva del blinatumomab
en malalts amb LAL refractària o
en recaiguda. En aquest assaig,
els resultats del qual es presentaran properament, també hi
participen l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut Català d’Oncologia
de Badalona.

En aquest estudi s’hi han inclòs
792 pacients amb mieloma múltiple en recaiguda als quals s’ha
afegit un tercer fàrmac (carfilzomib) a la combinació habitual
que se’ls subministra (lenalidomida i dexametasona).
Aquesta variant va permetre
augmentar el temps de resposta al tractament fins a la
següent recaiguda en més de
mig any (de 18 a 26 mesos).
Tan important com això és que
la combinació de tres fàrmacs
no va resultar més tòxica que
l’administració de dos fàrmacs.
Altres estudis en curs estan
explorant associacions similars, combinant fàrmacs més
potents i actius i on l’eficàcia
superior no estigui contrarestada per una major toxicitat.
7

El blinatumomab també està
aprovat per l’Agència Europea
del Medicament (EMA) per al
tractament de la leucèmia aguda limfoblàstica de precursors
B sense cromosoma Filadèlfia
refractària o en recaiguda.

Nous avenços en el tractament
dels pacients amb mieloma múltiple en recaiguda

Un equip de l’IJC examina
l’efecte de la infecció per VIH
en pacients que s’estan tractant per un tipus de limfoma

no hodgkinià agressiu
Com és ben sabut, les persones
VIH positives tenen un gran risc
de contraure altres infeccions
i malalties. Alguns d’aquests
pacients poden desenvolupar
un tipus de limfoma no hodgkinià agressiu de cèl·lules B, un
càncer dels ganglis limfàtics.
El tractament antiretroviral al
qual se sotmeten molts pacients infectats pel VIH avui dia ha
millorat de forma notable. Actualment es tracten mitjançant un
conjunt de fàrmacs destinats a
controlar la malaltia coneguda
com a teràpia antiviral combinada o c-ART.
Als pacients VIH positius que
tenen un limfoma no hodgkinià
se’ls tracta mitjançant una combinació addicional de medicaments quimioteràpics. Fins ara
hi ha molt poques dades sobre
les diferències en la curació i la
supervivència entre les persones
amb aquest tipus de limfoma
que presenten la infecció pel VIH
i les que no la presenten. A més,
encara es debat si els pacients
VIH positius s’han de tractar per
al limfoma de la mateixa manera
que els VIH negatius.
Un equip d’investigadors de
l’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras
(IJC) ha estudiat dos grups de
pacients (uns VIH positius i uns
altres sense el virus VIH) que
van rebre la mateixa quimioteràpia combinada per al limfoma agressiu de cèl·lules B.
Els resultats d’aquest estudi es
van publicar a la revista internacional AIDS.
Aquest estudi, que s’ha dut a
terme amb mostres de pacients
de diversos hospitals espanyols, el va dirigir la Dra. María
Joao Baptista (1) de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras (IJC), que treballa en la línia de recerca del
centre dedicada a les neoplàsies
limfoides dirigida pel Dr. José
Tomás Navarro (1).
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Nous indicadors en el pronòstic de
les síndromes mielodisplàstiques
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El Dr. Francesc Solé (2), responsable de la línia de síndromes mielodisplàstiques (SMD)
de l’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras, va
participar en un projecte internacional publicat a la revista
Leukemia, capçalera especialitzada en hemopaties malignes
del grup Nature.
El treball, Validation of WHO
classification-based prognostic Scoring System ( WPSS)
for myelodysplastic Syndrom
& comparison with the revised
International prognostic Scoring
System (IPSS-R). A study of the
International Working Group for
Prognosis in Myelodysplasia
(IWG-PM), establia un nou indicador de referència mundial per
millorar l’estratificació pronòstica
dels malalts afectats de síndromes mielodisplàstiques (SMD).
Des del 2012 existeix un índex
pronòstic internacional anomenat IPSS-R (International
Prognostic Scoring System)
per als SMD (Greenberg et al.,
Blood 2012) però que no tenia
en compte un indicador important per establir una predicció
de l’evolució de la malaltia: les
necessitats transfusionals. Els
pacients amb el diagnòstic de
SMD que requereixen més transfusions tenen un pronòstic pitjor
que pot afectar la seva supervivència o augmentar el risc de
la transformació de la malaltia a
una leucèmia aguda. Per aquest
motiu, d’aleshores ençà s’està
treballant a tot l’àmbit internaci-

onal amb l’objectiu de recopilar
la informació clínica del màxim
nombre de pacients majors de
16 anys amb SMD de novo.
Amb l’estudi d’aquestes dades
per part d’investigadors de tot
el món, entre ells l’equip del Dr.
Francesc Solé, s’ha establert
una nova classificació pronòstica, anomenada WPSS-R
(Della Porta, M. et al., Leukemia
2015) que complementa l’anterior i permet classificar millor els
pacients amb SMD en funció de
les alteracions citogenètiques,
diagnòstic de la WHO, necessitats transfusionals i de paràmetres com blastos, citopènies,
hemoglobina, plaquetes i edat
del pacient.
Aquest nou indicador clínic serà
de gran utilitat en les síndromes
mielodisplàstiques de baix risc,
ja que són les que normalment
tenen necessitats transfusionals.
La col·laboració de CELGENE
en els projectes dirigits pel Dr.
Solé ha estat i és molt important.
2

Investigadors de l’IJC contribueixen a una important publicació
La recerca que realitza el grup
de leucèmia limfoblàstica aguda
permetrà als metges proporcionar tractaments més específics
per als pacients amb aquest
tipus de leucèmia que presenten determinades alteracions
genètiques.
Jordi Ribera i el Dr. Josep Mª
Ribera (3) han publicat un treball
científic a la revista CANCER que
pot tenir conseqüències importants per als pacients que s’han
de tractar per leucèmia limfoblàstica aguda (LLA).

3

En aquesta publicació s’han
descrit en les leucèmies agudes
limfoblàstiques de precursors B
lesions genètiques amb impacte
en la resposta al tractament, la
qual cosa obre la porta a futurs
dissenys de tractaments més
efectius i amb menys efectes
secundaris.
La supervivència global en pacients adults amb LLA és del 40%
i el pronòstic de les malalties en
recaiguda és molt dolent.
Prèviament, s’havia vist que
la presència de tres delecions
de gens era rellevant en les
leucèmies infantils, però els
escassos estudis en adults
no van ser concloents, per la
qual cosa aquest estudi es va
fer amb 142 pacients adolescents i adults inclosos en protocols nacionals de tractament
del grup cooperatiu PETHEMA
(Programa Espanyol per a Tractaments d’Hematologia). En
aquest estudi s’ha demostrat
que els pacients amb pèrdua
del gen EBF1 són més resistents a la quimioteràpia, els que
tenen delecions del gen IKZF1
són més propensos a recaure i
aquells amb delecions de CDKN2A/B tenen una supervivència
global molt més baixa.
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El Grup d’Oncogènesi i Antitumorals dirigit pel Dr. Mangues
estudia el paper d’un receptor en l’agressivitat i pronòstic
del limfoma difús de cèl·lules
grans B

Al Campus Sant Pau està previst que l’IJC ocupi una àrea de
250 m2 al nou edifici que la Fundació de Recerca Biomèdica
Sant Pau està construint en un
terreny adjacent al nou hospital.
En paral·lel s’està treballant en la
redacció del projecte estructural
i funcional del Campus Sant Pau
de l’IJC.

El limfoma difús de cèl·lules
grans B és el subtipus de limfoma no hodgkinià més freqüent
i el seu pronòstic en pacients és
molt divers. Malgrat que la introducció de l’anticòs monoclonal
Rituximab en la pràctica clínica
ha millorat la supervivència dels
pacients, un 40-50% d’ells presenta encara una supervivència
menor de cinc anys. Actualment, l’estratificació dels pacients es realitza sobre la base
d’una sèrie de característiques
biològiques i clíniques que amb
prou feines han canviat els
últims vint anys, que estableixen
grups de risc molt heterogenis
quant a resposta al tractament

4

Aquesta instal·lació disposarà
dels laboratoris de recerca dels
Serveis d’Hematologia i de la
Unitat de Trasplantaments com
també dels laboratoris de la Fundació de Recerca Sant Pau i de
la Facultat de Medicina. El seu
director és el Prof. Jordi Sierra (4), responsable de la Unitat
d’Hematologia Clínica i Trasplantament Hematopoètic de l’hospital homònim.

i supervivència. Per tot això,
és necessari identificar nous
marcadors biològics que ens
permetin augmentar la capacitat de predir-ne el pronòstic.
En el Grup d’Oncogènesi i
Antitumorals del Campus
Sant Pau (5), que pertany al
CIBER-BBN i que està dirigit pel
Dr. Ramón Mangues, han estudiat el paper del receptor de
quimiocines CXCR4 en l’agressivitat i el pronòstic del limfoma
difús de cèl·lules grans B. En
models animals han demostrat
que l’expressió d’aquest receptor correlaciona amb una major
disseminació i agressivitat les
cèl·lules tumorals. Les línies
cel·lulars amb més expressió
del receptor generen un model
animal amb disseminació augmentada i menys temps de
supervivència. Així mateix, el
bloqueig de CXCR4, mitjançant un antagonista específic,

disminueix la disseminació de
les cèl·lules de limfoma. Finalment, han analitzat l’expressió
de CXCR4 en mostres de pacients i han observat que l’expressió d’aquest receptor en la
membrana cel·lular és un factor
pronòstic independent associat a una menor supervivència
lliure de malaltia i menor supervivència global. En conclusió,
han identificat un nou marcador biològic que permet una
millor predicció del pronòstic
dels pacients i que representa
una terapèutica, la inhibició de
la qual pot bloquejar la disseminació en pacients. De fet,
s’han introduït en clínica diferents fàrmacs que inhibeixen
CXCR4, que es podrien utilitzar
en aquesta patologia. Aquests
estudis han estat publicats el
2015 a la revista Journal of
Pathology.

5
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Qualitat de vida en el receptor
de trasplantament de progenitors hematopoètics
L’objectiu d’aquesta línia de
recerca duta a terme per la Dra.
Ana Barata (1) ha estat avaluar
la qualitat de vida, l’ansietat, la
depressió i els trastorns del son
en receptors de HCT; d’acord
amb el tipus de HCT, autòleg
(auto-HCT) versus al·logènic (al·
lo-HCT), i la intensitat del règim
de condicionament; intensitat
reduïda (al·lo-RIC), versus mieloablativa (al·lo-MAC).
1
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símptomes depressius que els
d’auto-HCT al moment de l’alta
hospitalària. No hi ha diferències entre els altres grups. L’ansietat disminueix d’un 14% en el
pre-HCT a un 5% al cap de tres
mesos. Un 38% manifesta trastorns del son en el pre-HCT, un
56% a l’alta hospitalària i un 36%
al cap de tres mesos. L’evolució
dels dos quadres és significativa
encara que no hi ha diferències
entre els grups.
Les dones i els pacients de més
edat són més vulnerables a
desenvolupar depressió, ansietat i pitjor qualitat de vida en tots
els punts analitzats. Els receptors d’al·lo-RIC no mostren una
qualitat de vida ni un funcionament emocional inferior als al·
lo-MAC, cosa que suggereix que
els condicionaments amb RIC
no necessàriament suposen una
menor càrrega de símptomes
percebuts pels pacients.

És un estudi multicèntric en el
qual s’han avaluat les dades
referides pels pacients en el preHCT, en l’alta de l’hospitalització i
en els tres mesos post-HCT. Les
variables s’han obtingut mitjançant els qüestionaris següents:
FACT-BMT (qualitat de vida),
HADS (ansietat i depressió) i
PSQI (trastorns del son).
S’han analitzat 191 pacients,
un 57% dels quals són homes
de 53 anys de mitjana d’edat:
d’aquests, 83 havien rebut un
auto-HCT, 55 un al·lo-RIC i 53 un
al·lo-MAC. Els resultats apunten
al fet que la qualitat de vida disminueix durant l’hospitalització
i millora significativament en el
post-HCT. Els receptors d’al·
lo-MAC mostren una pitjor qualitat de vida que els d’auto-HCT
al llarg del període analitzat;
encara que no hi ha diferències
entre els altres grups. Un 5%
dels receptors manifesta símptomes depressius en el pre-HCT,
que s’incrementen lleugerament
i significativa fins a un 7% al cap
de tres mesos. Els receptors
d’al·lo-MAC manifesten més

Més notícies del Campus Sant Pau
Durant el 2015, el Campus Sant
Pau de l’IJC ha continuat l’activitat de recerca clínica i translacional a l’àrea de les hemopaties
malignes. Pel que fa a la leucèmia mieloide aguda (LMA), s’ha
progressat en el desenvolupament d’una nanopartícula davant
de CXCR4 lligada a la citarabina
i se n’ha començat a assajar
l’especificitat davant del receptor en línies cel·lulars. Des del
punt de vista clínic, s’han reclutat
pacients en els estudis LMA12 i
d’intensificació d’idarubicina del
grup CETLAM i se n’han organitzat dues reunions a la nostra
institució. El Dr. Jordi Sierra va
participar en el comunicat selec-

cionat per a la sessió plenària del
congrés de l’American Society of
Hematology (ASH) sobre l’efecte
beneficiós d’afegir midostaurina,
un inhibidor de FLT3, a la quimioteràpia de l’LMA amb aquesta
mutació. Pel que fa a la leucèmia limfàtica crònica (LLC), la
Dra. Carol Moreno ha publicat
un treball com a primer autor a
l’European Research Initiative
on CLL (ERIC) en Haematologica, sobre l’eficàcia de l’anticòs monoclonal ofatumumab i
un article sobre aquesta malaltia a l’apartat Inside Blood de la
revista de l’ASH. Cal destacar
que, a l’abril del 2015, el board
de l’ERIC va aprovar d’establir
la secretaria d’aquest grup al
Campus Sant Pau. Pel que fa
als limfomes, el Dr. Javier Briones també va publicar a Inside
Blood un comentari editorial
sobre les heat-shock proteins
com a potencial diana terapèutica. Tant la Dra. Moreno com el
Dr. Briones van obtenir el 2015
sengles ajuts per un total de
339.000 euros per continuar els
estudis preclínics de l’LLC i de
la immunoteràpia dels limfomes
amb cèl·lules T amb receptors
quimèrics davant d’antígens
presents a la superfície de les
cèl·lules tumorals (CAR), respectivament. A l’àrea de trasp l a nt a m e nt h e m ato p o èti c,
durant el 2015 el grup de Sant
Pau va liderar o participar en
18 publicacions internacionals
sobre indicacions, resultats,
factors pronòstics i complicacions del procediment.
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Què és el REDMO?
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Fins que no trobem un donant de medul·la
òssia compatible per a tots els pacients, NO
PARAREM.

donants voluntaris i a més de 690.000 unitats de
sang de cordó umbilical disponibles en qualsevol
part del món.

Sovint, l’única oportunitat de curar-se per a
molts pacients de leucèmia o altres hemopaties
malignes és un trasplantament de medul·la
òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical (progenitors hematopoètics). Malauradament, 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 va crear i gestiona, des del 1991, a través d’un acord amb el
Sistema Nacional de Salut, el Registre de Donants
de Medul·la Òssia (REDMO). El REDMO està interconnectat amb la xarxa internacional i, per tant, pot
accedir per a cada cerca a més de 28 milions de

Al REDMO hi treballen 14 persones a temps
complet en plantilla i 2 persones més a temps
parcial per a aspectes informàtics i de qualitat. El
REDMO treballa directament amb tots els hospitals
espanyols que fan trasplantaments de progenitors
hematopoètics de donant no emparentat (31) i
amb tots els registres de donants i bancs de cordó
umbilical autoritzats a escala mundial.

REDMO está reconocido oficialmente como
establecimiento de tejidos cumpliendo los
requisitos del Acuerdo Marco y el RDL 9-2014.

Què és
la donació de medul·la òssia?
La donació de medul·la òssia pot salvar vides i
requereix un procés relativament senzill. De totes
maneres, la informació sobre la donació és densa
i cal fer-ne una lectura relaxada. Informar-vos
extensament és la millor manera de poder decidir
fer-vos donant de medul·la òssia. Recordeu-vos,
donar no resulta difícil però és un compromís. Una
vegada us hàgiu inscrit com a donant voluntari
de medul·la òssia estareu a disposició per donar

Podeu trobar més informació i un v í deo explicatiu a www.fcarreras.org/donamedula

progenitors hematopoètics a qualsevol persona
del món que ho necessiti. Es pot inscriure al
REDMO qualsevol persona d’entre 18 i 55 anys
resident a l'Estat espanyol que gaudeixi de bona
salut. Considerem fonamental recordar que, si bé
totes les persones amb aquestes característiques
són benvingudes, són especialment necessaris
els donants joves (entre 18 i 35 anys).
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L’activitat del REDMO durant el 2015
36.389 DONANTS
Nombre de donants de medul·la
òssia inscrits durant
el 2015 a l'Estat espanyol,
un 10% més que l’any anterior.

200.678

Nombre total de donants de
medul·la òssia inscrits a
l'Estat espanyol el 31 de
desembre de 2015.
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Nombre d’unitats de sang de cordó
umbilical emmagatzemades
als bancs públics
espanyols durant el 2015.
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Nombre total d’unitats de
sang de cordó umbilical
emmagatzemades als bancs
públics espanyols el 31 de
desembre de 2015.

50000
1994!

1995!

1996!

1997! 1998!

2001! 2002!
1999! 2000!

2003!

2006!
2004! 2005!

2007!

2008!

81

212

Nombre d’unitats de sang de cordó
umbilical preservades en un banc
públic espanyol que s’han donat per
a un trasplantament el 2015.
27 per a un pacient espanyol i
185 per a un malalt estranger.
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Eduard, donant de medul·la
òssia. “Sents que formes part d’una
xarxa de persones que comparteixen,
de persones que lluiten, de persones
que treballen, de persones que
investiguen... i que no pararan fins
que puguin vèncer la malaltia.”

Mercedes, pacient amb
mieloma múltiple.
“Després de 40 dies d’una impacient
i aclaparadora espera,
es va produir la trucada:
havien trobat un donant 100%
compatible. Quina gran alegria!”

2012!

2013!

2014!

2015
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872 RECERQUES

Inicis de recerca de donant
de medul·la òssia, sang perifèrica i/o
sang de cordó umbilical per a pacients
espanyols que ha realitzat el
Registre de Donants de Medul·la
Òssia durant el 2015.

613

Pacients per als quals
s’ha localitzat almenys un donant
de medul·la òssia o sang perifèrica
compatible durant el 2015.

1.079

Donants compatibles localitzats per a
pacients espanyols durant el 2015.

En els últims
21 anys
(1994-2015),
7.438
pacients de
tot el món que
requerien un
trasplantament
han pogut
ser tractats
gràcies a un
donant anònim
localitzat pel
Registre de
Donants de
Medul·la Òssia
de la Fundació
Josep Carreras.

La mitjana de temps per a localitzar un donant durant el 2015 ha estat de 33 dies.
Des del 1992, el REDMO ha localitzat 9.925 donants de medul·la òssia o sang perifèrica compatibles per a pacients espanyols que requerien un trasplantament per
a la seva curació.

TRASPLANTAMENTS
Trasplantaments de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical)
de donant no emparentat localitzat pel REDMO realitzats als hospitals espanyols durant el 2015: 450
(75 procedents de medul·la òssia, 314 de sang perifèrica i 61 d’una unitat de sang de cordó umbilical).

500
450

TOTAL

400
350

Sang
perifèrica

300
250

Sang de
cordó umbilical

200
150

Evolució del nombre
de trasplantaments de
progenitors hematopoètics
de donants no emparentats
realitzats a l'Estat espanyol
(1994-2015)

Medul·la òssia

100
50
0

Diagnòstics dels pacients
que durant el 2015 s’han
sotmès a un trasplantament
de progenitors
hematopoètics de donant no
emparentat a l'Estat espanyol
Leucèmia mieloblàstica aguda
Leucèmia limfoblàstica aguda
Síndromes mielodisplàstiques
Limfomes no hodgkinians
Altres leucèmies
Limfoma de Hodgkin
Aplàsia medul·lar
Gammapaties monoclonals
Leucèmia mieloide crònica
Malalties congènites del
sistema immunitari
Malalties eritrocitàries congènites

/ Hasta que
al pacient
no la curemos, NO PARAREMOS
LÍNIES DE TREBALL / Atenció

Durant el 2015, hem atès 1.126 peticions a través
de Facebook, de les quals 636 han estat d’informació sobre la donació de medul·la òssia o sang de
cordó umbilical, 114 sobre consultes de pacients
de fora de l'Estat espanyol, 275 peticions sobre
informació mèdica i 360 sobre altres qüestions.
* Des del mes de maig del 2014

2.

2.

01
2.

01
1

De la mateixa manera, són moltes les persones
que, sobretot a través de la nostra presència en
xarxes socials com Facebook, s’acosten a la Fundació per sol·licitar més informació sobre alguna
malaltia hematològica o bé sobre la donació de
medul·la. Per poder donar a conèixer el nostre
treball i satisfer aquestes peticions d’informació,
la Fundació disposa de personal dedicat al seguiment i l’atenció de les demandes rebudes a través
d’aquests canals i de les línies telefòniques.
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2.

01
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01
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Aquest servei està dirigit pel Dr. Enric Carreras,
reconegut hematòleg, director mèdic de la Fundació i director del Registre de Donants de Medul·la
Òssia. El 2015 el Dr. Carreras ha atès 2.156 peticions d’orientació mèdica.
01

ATENCIÓ
AL
PACIENT

Una de les nostres línies de treball va dirigida als
pacients d’alguna malaltia hematològica i als seus
familiars. Quan una persona és diagnosticada per
una malaltia d’aquest tipus li poden assaltar dubtes
sobre el diagnòstic, el tractament o la simptomatologia. Per això, la Fundació Josep Carreras posa al
vostre servei una línia de consultes mèdiques per
resoldre tots els dubtes que poden sorgir sobre
una malaltia de la sang.

2.
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Consultes mèdiques gestionades

“Em dic Mar i tinc 38 anys. Gairebé un mes
després d’haver complert els 37, em van diagnosticar
una leucèmia limfoblàstica aguda amb pH+ i em van
dir que necessitava un trasplantament de medul·la.
Va ser un procés llarg i dur, però es pot. I gràcies a
fundacions com la Fundació Josep Carreras i a la
recerca que duen a terme, algun dia la leucèmia serà
curable 100%.”

Hasta que no la curemos, NOPisos
PARAREMOS
d'acollida/ / LÍNIES DE TREBALL
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La creació de la xarxa de pisos d’acollida neix
de l’especial preocupació de la Fundació Josep
Carreras pel benestar del pacient i la seva família
durant el tractament. Des del 1994, oferim sis pisos
d’acollida a aquells pacients (i els seus familiars)
que tenen recursos econòmics limitats.

PISOS
D’ACOLLIDA
per a pacients i les seves famílies

Moltes vegades una persona que s’ha sotmès a
un tractament ha de passar llargues temporades
lluny de casa seva. Els nostres pisos se situen
molt a prop dels principals hospitals de referència
en el tractament de leucèmies i altres hemopaties
malignes de Barcelona: l’Hospital Clínic, l’Hospital
de la Vall d’Hebron, l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, l’Hospital Duran i Reynals / ICO-l’Hospitalet de Llobregat i l’Hospital Germans Trias i Pujol
/ ICO-Badalona.
A més, des del 2012, la Fundació també disposa
d’una habitació d’hotel disponible per a pacients i
les seves famílies a l’Hotel NH Porta de Barcelona
gràcies a un conveni de col·laboració signat amb
l’Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona
i la cadena NH Hoteles.

La Clàudia té 27 anys i és de Granollers
(Barcelona). Als 25 anys li van diagnosticar un
limfoma de Hodgkin i al final del 2015 es va sotmetre a un
autotrasplantament de medul·la òssia. Durant el Nadal
del 2015 es va estar recuperant en un dels nostres pisos
d’acollida amb la Carme i el Josep, els seus pares.

PROVÍNCIES
DE RESIDÈNCIA
DELS 260
PACIENTS
ACOLLITS ALS
NOSTRES PISOS.

BISCAIA

ASTÚRIES

GUIPÚSCOA
NAVARRA
PONTEVEDRA

OSCA
LLEÓ

OURENSE

BURGOS

LLEIDA
GIRONA

SARAGOSSA

BARCELONA
TEROL
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TARRAGONA
MENORCA

Pacients acollits durant el 2015.

CASTELLÓ
MALLORCA

260

ALBACETE

Històric de pacients
acollits els anys 1994-2015.

BADAJOZ

JAÉN

1.405

MÚRCIA

Dies ocupats.

MÀLAGA

CADIS
GRAN CANARIA
TENERIFE

ALMERIA

Als nostres pisos també hem
acollit pacients d’Andorra,
Argentina, Mèxic, Perú,
Romania i Rússia.

3

QUI ENS AJUDA A
FER-HO POSSIBLE?

Els nostres socis / QUI ENS AJUDA A FER-HO POSSIBLE?

ELS NOSTRES
SOCIS

Els nostres socis i sòcies són una part fonamental perquè puguem seguir avançant
en el nostre objectiu: que algun dia la leucèmia i altres malalties de la sang siguin
curables en el 100% dels casos.
Una vegada més volem donar-vos les GRÀCIES per formar part del nostre equip
i per ser el motor que ens fa anar cap endavant en la nostra missió fundacional.

Evolució del nombre de socis de la Fundació (1995-2015)

69. 443
10.221

socis i sòcies totals el 31 de desembre de 2015

noves altes de socis i sòcies durant el 2015

17 %

70.000

69.443

26 % 59.222

60.000
50.000

38 % 47.164

40.000

13 % 34.291
30.346

30.000

23.662

La mitjana d’edat dels nostres
socis i sòcies és de 49 anys.

19.639

20.000

8.111

10.000
15

77

90

228 253 298 326 744 852 953

1.563 2.290

4.394

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2’15

28%

Distribució dels nostres
socis i sòcies per sexe.

homes

72%
dones

23,3%

Com que cal engegar molts més projectes de recerca, durant el 2015 demanem als
nostres socis i sòcies una ajuda extra per donar una empenta decisiva a la nostra
lluita contra la leucèmia mitjançant un donatiu extraordinari.
Gràcies a tots els que van fer aquest esforç extra vam poder recaptar 1.015.200,94 €.
Aquest donatiu especial se suma al que ens han aportat els nostres socis i sòcies amb
les seves contribucions periòdiques.
GRÀCIES a tots ells hem tancat el 2015 amb la xifra rècord de 8.119.487 €!! No ens
cansarem d’agrair el suport incondicional de tots els nostres socis i sòcies que, amb
el seu esforç, la seva perseverança i el seu ajut, fan que els nostres investigadors
puguin seguir endavant IMPARABLES contra la leucèmia.

Les comunitats autònomes
amb més socis i sòcies són:

Catalunya

11,6%
Galícia

La Sara, una pacient amb leucèmia mieloide aguda, envoltada d’una part de l’equip d’investigadors del
Campus Clínic-UB de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC).

9,4%
18,3%
Madrid

Andalusia

Volem esmentar especialment l’augment de socis que hem tingut aquest 2015 a
l’Aragó i a les comunitats autònomes de la zona nord com Cantàbria, Navarra, el
País Basc, la Rioja i Astúries. GRÀCIES PER FER-NOS IMPARABLES CONTRA
LA LEUCÈMIA!
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/ Actos
benèfics
Benéficos
QUI ENS AJUDA A FER-HO POSSIBLE? / Actes

ACTES
BENÈFICS

Cada vegada més rebem el suport de persones
que decideixen organitzar un acte benèfic a
favor de la nostra Fundació. Es tracta d’una gran
comunitat d’IMPARABLES contra la leucèmia
formada per persones sensibilitzades amb la
nostra causa, o bé perquè han viscut la malaltia en primera persona o perquè tenen algun
amic/familiar que l’ha patit o simplement perquè
comparteixen el nostre objectiu: que algun dia
la leucèmia i altres malalties de la sang siguin
curables en el 100% dels casos.

Els darrers quatre anys les iniciatives solidàries
organitzades per més de 400 col·laboradors
solidaris han recaptat 561.729,53 €, dels quals
un total de 222.991.39 € durant l’any 2015
(170 actes realitzats). Hem aconseguit doblar la
quantitat recaptada de l’any anterior.

222.991,39 €

TOTAL ACUMULAT
(2014-2015)

561.729,53 €

Total recaptat d’actes benèfics

110.042,05 €

110.221,44 €
62.358,16 €

56.116,49

+ DE

400

Total de promotors solidaris

2011

2012

2013

2014

2015

Captació d’actes el 2015

Hem recaptat el doble respecte del 2014.
Les celebracions són la categoria més popular.
Hem tingut més presència en els mitjans de comunicació.
La mitjana per acte és de 1.592,80 €.

Proposat
Primer contacte,
pendent de confirmar.

ALTRES
17%

En procés
En preparació i coordinació.
Realitzat
Data passada,
pendent de cobrar.

120
ARTÍSTIC
13%

170

Cobrat
Inclou MDG cobrat
i els que es van cobrant.
Anul·lat
Amb avís o perquè passa la
data sense haver confirmat.

ESPORT
22%

21

12

6

VENTES
23%
CELEBRACIÓNS
25%

Per a més informació, podeu trucar al 93 414 55 66 i preguntar per Regina D íez o enviar-nos un correu electrònic a imagina@fcarreras.es
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Gràcies a totes aquestes persones que han recaptat fons organitzant iniciatives solidàries durant el 2015: Sara Antoral, Araceli Climent, Noelia Tinoco, Laia Verdú, Jesús
Pérez, Unai Puebla y la “cuadrilla de Vitoria”, Sònia Villà y amigas, Lluis Jaumot, Judit Moreno, Michelinne Soffer, Alfons Gómez, David Nogueras, Mireia Salla, Koldo Hierro, Luisa
Medina, Albert Donés, Isabel Mairata, Rosario Costal, Ignacio Roa y familia, Andrea Heras, Familia de Marta Ranchal, Familia de Lucía Chusa, Sara Gurillo, Begoña Valero, Paqui
Casanovas, Garbiñe Ízaro, María Girona, Eduardo Fernández, Alfons Dacasa, Eduardo Dacasa, Laura Balufay, Javier Gutiérrez, Esther Todelano, Ventura Puig, Javier Jaurena, Pilar
Salado, Silvia Julián, Antonio Paredes, Davis Sánchez, Amelia Gracía, Noelia Matilla, Raquel Vázquez, Albert Sanz, Clara Arribas, Laura Ayuso, Aintzane Albisu, Josep Mª García,
Esther Corredor, Conchi Urbayén, Anna Mª García, Nuria Juan Batiste, Virginia Muñoz, Núria Roura, Núria Ibáñez, Virgina Cantera, Sonia Navarro, Jose Antonio Caño, Josefina Pascual, Marco Borromeo y familia, Ángela Castellano, Álvaro Reig, Juan R.Villalba, Sofía Garrido y familia, Alberto González, Galilea Calderón, Sara Codina, Montse Ibáñez, Marc Estrada, Conchi Escobar, Mª José Sala, Griselda Ramírez, Mapi Navarro, Juan José Martín, Rodrigo Ramos, Santiago Lerena, Katia Oceransky, Marc Tenés, Tania Cotillo, Luis García,
Juan C.Martínez, Núria Díez, Yolanda Martínez, Alejandro & Eloisa Froufe, Mª Carmen Caballer, María Benet, Katrien Verduin, Carla Vallet, Alex Muñoz, Gemma Bosch, Lídia García,
Carmen Cubero, Estel Alonso, Olivia Vadillo, Virgia Sánchez, Pablo & Enrique Morales, José Martín, Javier Mancebo, Teddy Puig, Rubén Merchan, Judith Fontanet, Miguel Martínez,
Eva Ruíz y familia, David Capel, Juana L.Abril, sara Gaspá, Estel Alonso, Eliane Moraes, Familia de Mónica Carreño, Felip Laborda, Eulàlia Amell, Haridian Jiménez, Brensa Solís,
Vincenç Ganol, Tamara Fernández, Sofía Montoya, Óscar Sisniega, Sr. Manulli, Jessica Tort, Francisco Baxter, David Santamaría, Montse Roncero, Claudia Fusieger, Asier Cabrejas.

Luxury Coast, Colegio Sant Pau, Colegio Villalkor, Colegio Liceo Francés (Bilbao), Colegio Británico de Castelldefels, CEIP Sant Miquel, CEIP San José, IES Diego
Jesús Jiménez, Escola Ágora, Oncolliga de les Terres del Ebre, Restaurante Palau Baró, Pedala por la Vida, Asoc. Cultural Casasimarro contra el cáncer, SUP Barcelona, Fundación Barcelona Fútbol Club, Espanyol Fútbol Club, Candela se casa, Pastelería London, RECA Hispania SAU, Budha Geisha, Ponte en Marcha YA, Café
Glacé, Asoc, Carnavalera Wendy’s, Transisquella, Orfeón de Sestao, Fair Saturday, Asoc, Cultural de Peñas y Jueventud Albense, Sosciathlon, Malva, Ortopedia BIAS
Sabadell, Euskadi en Forma, Carlson Wagonlit, Bare Nostrum, Fecotur, Regala Porvenir, Nanoka, Federación Catalana de Bádminton, Peña Caprichoso, Auditori de
Vilaseca, Fundación Real Dreams, Shaolin Internacional Association, Asoc.Musical de Cataluña Central, Icliko, Asoc. Empresarial del comercio y Turismo de Palamós,
Incantatolloc, Wellness Global Solution, Comisión de Festejos de Limpias, Cas Miot, Encis, Asoc. Danza i professors de les Comarques de Tarragona, Cuatre Cases,
Hotel El Coto, Gelateria Olivier, Asoc. San Silvestre de Funes, Bodegas la Emperatríz, Marqués de Murrieta, Bodegas Borsao, Vinorica, Villa Retiro, Forn Andreu, Pastissos de crema, Can Bosh, Les Moles, Rincón de Diego y Ayuntamientos/conserjerías de diferentes comunidades autónomas.
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HERÈNCIES
I LLEGATS
SOLIDARIS

Testar a favor de la nostra Fundació és una forma de seguir col·laborant, transformant l’última
voluntat en noves oportunitats per als pacients
amb leucèmia.
Fer testament sempre és aconsellable per deixar
clares les últimes voluntats i fer més còmode i
senzill els tràmits a la família.

gestionat 22 herències i llegats dels quals
s’han pogut tancar nou amb un import total de
559.564,67 €.
Volem agrair la immensa col·laboració d’aquestes
persones que han contribuït molt significativament al fet que puguem transformar el seu llegat
en nous avenços en recerca científica.

El 2015 des de la Fundació Josep Carreras hem

Què es pot deixar a la Fundació Josep Carreras
com a herència o llegat?
Diners en efectiu:
un percentatge
sobre el valor total
del patrimoni o un
import concret.

Valors financers:
accions, fons
d’inversió,
assegurança de
vida, etc.

Béns immobles:
pisos, cases,
terrenys, etc.

Béns mobles:
joies, mobiliari, etc.

Per a més informació podeu trucar al 93 414 55 66 o enviar-nos un correu electrònic a tinagrau@fcarreras.es

Herències
Herenciasi llegats
y Legados
solidaris
/
/ QUI ENS AJUDA A FER-HO POSSIBLE?
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EMPRESES
SOLIDÀRIES

Donem les gràcies a totes les empreses que s’han unit el 2015 a la nostra causa i a les que s’han mantingut fidels a col·laborar en la lluita contra la leucèmia. El seu suport és una aliança de valor compartit,
una aposta per la solidaritat que ens permet oferir majors oportunitats de futur als pacients.

Empreses que han finançat
les nostres campanyes de
sensibilització durant el 2015
Empreses
col·laboradores
Les empreses següents han
col·laborat amb la Fundació de
diferents maneres: aportacions
econòmiques directes, accions
de captació vinculades a
empleats, clients o usuaris;
donacions de productes i/o
serveis sense càrrec, cessió
d’espais de publicitat i ajudes
de difusió en les nostres
campanyes de sensibilització.
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El «Pla Empreses
Sòcies» el 2015

El Pla Empreses Sòcies agrupa aquelles empreses que decideixen associar-se amb un compromís
mínim de 1.500 € anuals als nostres valors i objectius, establint un compromís estable amb la lluita
contra la leucèmia. Moltes gràcies!

EMPRESA SÒCIA D'HONOR

EMPRESA SÒCIA

ABET, S.L.

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

CDM RESTAURANTES, S.L.

ALUMINIOS SECADES, S.L.

CELGENE, S.L.

ALZAMORA PACKAGING, S.A.

ENAGAS, S.A.

CÀRNIQUES D'OSONA, S.L.

FUNDACION CANARIA SATOCAN JUNGUEL SANJUAN

CONSUM, S.C.V.

GIDATXA, S.L.

ERRA TECNI - RAM, S.L.

PICULI RESTAURANTES, S.L.

EV, S.L.
EXCAVACIONES Y CONTRUCCIONES GERMAN JR, S.L.
FLUIDRA, S.A.
FRUTOS SECOS IBIZA, S.L.
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, S.L.
GEDESCO, S.A.
HARRY BROKERS, S.L.
HOUSE STANDING, S.L.
INGECAL, S.L.
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
INTERNACO, S.A.
JOSE SALCEDO SORIA, S.L.
LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L.

EMPRESA SÒCIA VIP
ALIMENTACION Y FARMACIA, S.A.
AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES, S.A.
AYUDAS TECNO DINAMICAS, S.L.
CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA, S.L.
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.
DRONAS 2002, S.L.U.

MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.
MON PIRINEU, S.L.
PAVIMARSA, S.A.
PILGRIM REST PROJECT, S.L.
PINOS DEL RASO, S.L.
VICARLI S.A.
VILASECA S.A.
VITOGAS ESPAÑA, S.A.

INSTITUTS ODONTOLÒGICS
JOVI S.A.
THE KITCHEN IS CLOSE, S.L.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Departament d’Aliances Corporatives: 93 414 55 66 / sira.franquero@fcarreras.es
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LA NOSTRA COMUNITAT
Campanyes de comunicació i e-màrqueting

La Fundació als mitjans de comunicació:
Els mitjans de comunicació convencionals i digitals també han donat suport a la nostra tasca durant el
2015. S’han publicat 1.779 notícies en les quals s’anomena la nostra Fundació.

La nostra presència a les xarxes socials:
També gestionem els nostres propis mitjans informatius online i som molt presents a les xarxes socials seguint les principals tendències de comunicació en què la societat augmenta cada dia la seva
participació:

*

La web disposa d’una
àmplia informació sobre les
malalties malignes de la sang
i el seu tractament, sobre la
donació de medul·la òssia i
centenars de testimoniatges
de pacients i expacients.

El 2015 han visitat la nostra pàgina web

*

1.216.774 PERSONES

El nostre Twitter oficial, l’han seguit

7.275 USUARIS

www.fcarreras.org

www.twitter.com/fcarreras

La nostra pàgina oficial de Facebook,
l’han seguit activament

El nostre canal de Youtube disposa de

151.263 PERSONES

106 VÍDEOS

www.facebook.com/fundacioncarreras

www.youtube.com/fundacionjcarreras

Les nostres campanyes de sensibilització:
Cada any realitzem diferents campanyes de sensibilització nacional amb la finalitat d’informar sobre la leucèmia i altres malalties hematològiques en la nostra societat i recaptar més fons per continuar els nostres
programes. Durant el 2015 volem destacar les campanyes següents:

CAMPANYA DE
NADAL 2015
Durant el Nadal vam crear
una campanya d’agraïment
basada en la tramesa de
postals interactives a través
de Facebook. Es tractava
de compartir un missatge
d’agraïment amb les persones que són importants
en la nostra vida i vincular el
missatge positiu al treball que
fa la nostra Fundació.
Així mateix, animàvem a
enviar un SMS solidari per
seguir avançant en la lluita
contra la leucèmia.
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IMPARABLES CONTRA
LA LEUCÈMIA
Setmana contra la leucèmia 2015 (21-28 de juny):
Aquest 2015 vam crear una campanya de sensibilització ciutadana anomenada IMPARABLES CONTRA LA
LEUCÈMIA.
D’una banda, vam generar un anunci de televisió i diferents peces gràfiques per a exteriors. Aquesta campanya
tenia com a objectiu sensibilitzar la població sobre la
importància de continuar investigant per poder assolir el
nostre objectiu: que un dia la leucèmia i altres malalties
de la sang siguin curables en el 100% dels casos.
D’altra banda, durant la Setmana contra la leucèmia, que
se celebra cada any del 21 al 28 de juny, més de 300
pacients i expacients de leucèmia, limfoma, mieloma
múltiple i altres malalties de la sang van sortir al carrer
per sensibilitzar la societat i demanar-ne la col·laboració
per continuar investigant.

Envia I M PAR ABLES al 28027
www.imparables.org

Cost SMS: 1,2 €. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo. Telèfon d’atenció al client: 900 32 33 34 / info@fcarreras.es

L’acció es va dur a terme en 16 comunitats autònomes
i 43 províncies espanyoles. Dels 300 convocats, han
participat 58 famílies amb pacients infants o adolescents,
ja que la leucèmia és el càncer infantil més freqüent.
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Samarretes tècniques, clauers, polseres, gorra de llana, llibreta de notes, bolígrafs, punts de llibre, bosses, espelmes...
Teniu una gran quantitat de productes nous i solidaris a la nostra botiga online.

Gràcies per fer-nos IMPARABLES! Tots els beneficis de la
nostra botiga online estan íntegrament dedicats als nostres
programes d’atenció al pacient i a la recerca científica.

ENTREU ARA A:
www.tiendafcarreras.org

El nostre objectiu és aconseguir que algun dia la
leucèmia sigui 100% curable.

Muntaner, 383 2º
08021 - Barcelona
Tel. 93 414 55 66
info@fcarreras.es

www.fcarreras.org

