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Apreciat/ada amic/iga,
Provar, experimentar, demostrar, errar,
tornar a començar, aconseguir els
resultats, curar. Cada dia, els nostres
més de 100 investigadors aspiren,
amb perseverança, a poder guarir
definitivament la leucèmia, els limfomes,
les síndromes mielodisplàstiques o el
mieloma múltiple, entre altres malalties.
Dirigim els nostres esforços cap a totes
les malalties malignes de la sang tant
en l’aspecte biològic com en el clínic o
psicològic. Som IMPARABLES contra la
leucèmia.
Durant el 2016, des de la Fundació Josep
Carreras, hem invertit moltíssims recursos
per millorar els nostres laboratoris i
culminar la construcció del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras a Badalona. Aquest campus, que
s’inaugurarà durant la segona meitat del
2017, disposa de més de 10.000 m² dedicats
exclusivament a la lluita contra la leucèmia
i altres malalties de la sang. Estem
realment il·lusionats amb la producció
científica obtinguda fins aquest moment i
amb els avenços fets durant l’any 2016 als
tres campus científics de l’Institut.
També voldria destacar les xifres que
ha obtingut aquest 2016 el nostre
programa REDMO (Registre de Donants
de Medul·la Òssia). Des del 1992, hem
localitzat 12.123 donants de medul·la
òssia o sang perifèrica compatibles per
a pacients espanyols que necessitaven
un trasplantament per curar-se. Aquesta
oportunitat per als pacients de leucèmia
l’ofereixen els donants de medul·la òssia
voluntaris i, per això, vull agrair molt
sincerament aquest gest a tots ells i,
sobretot, als 47.940 nous donants inscrits
el 2016. Gràcies a la solidaritat de totes

aquestes persones, durant l’any passat, a
l'Estat espanyol, els hospitals públics van
poder dur a terme 472 trasplantaments
de progenitors hematopoètics (medul·la
òssia, sang perifèrica o sang de cordó
umbilical) de donant no emparentat que
va localitzar el REDMO.
A les pàgines d’aquesta Memòria
d’activitats 2016 també es podrà informar
sobre el nostre programa de pisos
d’acollida i els nostres serveis d’atenció
al pacient. Entre altres aspectes, els
allotjaments de la Fundació han pogut
acollir 36 pacients desplaçats durant el
2016.
Finalment, voldria referir-me molt
especialment a totes aquelles persones
IMPARABLES contra la leucèmia: els
nostres socis i col·laboradors. Tots ells
ens donen suport en la nostra missió: que
algun dia la leucèmia i altres malalties de
la sang siguin curables en el 100 % dels
casos i que, mentre això no passi, tots els
pacients puguin tenir la millor qualitat de
vida durant i després del tractament.
Algun dia la leucèmia es curarà, però
volem que aquest dia estigui cada vegada
més a prop. Gràcies per ajudar-nos a
continuar endavant.
Afectuosament,

Josep Carreras, president
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Fundació Josep Carreras

Sobre nosaltres

Imparables contra la leucèmia
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. Un cop refet 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
en les àrees bàsiques següents:
Fins que no la curem, no pararem
La Fundació ha invertit des que es va crear
més de 200 milions d’euros en projectes de
recerca. El 2010 va néixer l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras de la
mà de la Generalitat de Catalunya i de la
Fundació Josep Carreras. L’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras disposa de
tres campus científics en funcionament:
El Campus Clínic-UB, situat a les
instal·lacions de la Facultat de Medicina de la

Universitat de Barcelona 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 Universitat
Autònoma de Barcelona.
El Campus St. Pau, situat a l’entorn de
l’Hospital de Sant Pau, de la Facultat de
Medicina de la Universitat Autònoma
de Barcelona i de l’Institut de Recerca
Biomèdica Sant Pau.
Fins que no trobem un donant compatible per
a tots els pacients, no pararem
Perquè cap pacient no es quedi sense
una oportunitat de curació pel fet de no
disposar de donant de medul·la òssia
compatible, l’any 1991 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 30 milions de donants de
medul·la òssia i unitats de cordó umbilical
disponibles a tot el món. Els últims
vint-i-dos anys (1994-2016), 8.155 pacients de
tot el món que requerien un trasplantament
van poder ser tractats gràcies a un donant
anònim localitzat pel REDMO.
Continuarem imparables intentant millorar la
qualitat de vida dels pacients
La Fundació ofereix un servei gratuït
d’assessorament mèdic, i 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 no la
curem definitivament, NO PARAREM.

Sobre nosaltres

Missió

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

Visió

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

Valors

Independència: Som una fundació independent, gestionada exclusivament per persones
independents, procedents dels àmbits científics, professionals i empresarials, sense cap tipus de
dependència política ni institucional.
Rigor i transparència: En la mesura que demanem ajuda a la societat per poder continuar avançant
en la nostra missió, el nostre deure és donar una resposta clara i detallada de la destinació de la
solidaritat que se’ns confia, treballant 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 tenim la responsabilitat de fer un bon ús del seu nom en
el desenvolupament de la nostra activitat.
Compromís: Som una fundació compromesa amb l’objectiu que, sempre, ha perseguit Josep Carreras
des que es va constituir la Fundació i per a la qual, avui dia, 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 ràpidament del que permeten els recursos públics realitzant
projectes en aquest camp.
Facilitar respostes personalitzades i càlides a les consultes rebudes: Tots estem junts en
aquesta voluntat per eradicar la malaltia. Per això, el tracte humà és essencial per ajudar-nos
entre nosaltres i per donar suport a aquelles persones que pateixen la malaltia o bé que tenen
dubtes sobre les seves característiques definitòries. Cal aconseguir que la leucèmia sigui, algun
dia, una malaltia 100 % curable, per a tothom i en tots els casos.
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La importància de la transparència a la nostra Fundació

La importància
de la
transparència
a la nostra
Fundació

Des de la Fundació Josep Carreras,
complim, naturalment, amb la legislació
vigent i duem a terme els controls i el
seguiment dels indicadors que n’asseguren
aquest compromís.
• Estem subjectes a la legislació vigent en
matèria de fundacions de la Generalitat
de Catalunya: Llei 4/2008 del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, Llei 7/2012, de 15 de
juny, de modificació del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques i Llei 21/2014, de protectorat de les
fundacions i de verificació de l’activitat de les
associacions declarades d’utilitat pública.
• La Fundació Josep Carreras s’acull als
beneficis fiscals que estableix la Llei
49/2002 de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals
al mecenatge, ja que compleix els requisits
que s’hi exigeixen.
• 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 en què es descriuen els
procediments i les mesures de control
establerts per a la prevenció del blanqueig
de capitals i el finançament del terrorisme.
• A la Junta del Patronat del 25 d’abril de
2016 es va revisar el Codi Ètic i de Bon
Govern que ha estat difós a la pàgina web
de la Fundació.

Sobre nosaltres

• L’acord, de 20 de novembre de 2003, de la
Comissió Nacional del Mercat de Valors va
aprovar el codi de conducta de les entitats
sense ànim de lucre per a la realització
d’inversions temporals. A la reunió ordinària
del 27 d’abril de 2004, el Patronat de la
nostra Fundació va aprovar un codi de
conducta. El Patronat en va actualitzar
aquest codi el 25 d’abril de 2016. En el decurs
de cada Junta, el Patronat ha estat informat
sobre el compliment del codi i ha disposat
dels suports documentals relatius a les
inversions realitzades en l’exercici.
• Estem subjectes a les disposicions de la
Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades
de caràcter personal, i les respectem amb
rigor. Disposem de l’informe d’auditoria
que elabora l’SPAC, en què es verifica
el compliment dels procediments i les
instruccions vigents en matèria de protecció
de dades, corresponent als fitxers que tenen
un nivell alt de seguretat.
• Cada any sotmetem els nostres comptes
anuals a una auditoria externa que duu a
terme la firma Auditing.
*Podeu consultar tota aquesta informació i
el material associat a la nostra pàgina web,
concretament en aquest apartat:
www.fcarreras.org/ca/transparencia
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«Al novembre del 2013 em van
diagnosticar un tipus de leucèmia
per a la qual només hi ha una única
manera de curació: el trasplantament
de medul·la òssia. Després d’uns quants
mesos d’espera i de rebre diversos
cicles de quimioteràpia, vaig poder
sotmetre’m al trasplantament.
Gràcies a un donant anònim, estic
començant a superar la meva malaltia».
ISABEL, PACIENT DE LEUCÈMIA MIELOIDE CRÒNIC A
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Òrgans de govern
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Òrgans de govern
Patronat executiu
El Patronat és l’òrgan
gestor de la Fundació
i la seva funció és
el compliment de
l’objecte fundacional,
a més de garantir la
correcta administració
dels béns que
componen la Fundació.

President
Excm. Sr. Josep Carreras*

Vicepresident
Prof. Evarist Feliu*

Secretari
Sr. Calixto Mut

Tresorer
Sr. Albert Carreras*
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Vocals del Patronat
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

Comissió delegada
13. Sr. Antoni Garcia Prat*
Gerent
14. Sra. Virginia Ensesa*
Secretària d’actes
(*) Membres de la Comissió delegada.

Patronat d’honor
15. Prof. Ciril Rozman
Vicepresident d’honor
i patró cofundador

15

Equip

Sobre nosaltres
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Equip

Gerència
Sr. Antoni García Prat

Direcció científica
Prof. Evarist Feliu

Departament de donants
1. Cristina Bueno
2. Núria Giménez
3. Cecilia Montesinos
4. Mariam Pérez
5. Montserrat Marieges
Departament de pacients
6. Ana Pertusa
7. Ana Montesinos
8. Clara Rosés
9. Mavi Díaz
Departament SCU*
10. Mavi Díaz
11. Montse Rebagliato
Comptabilitat
12. Carolina Salillas
13. Raissa Dardet
Màrqueting
Socis, actes benèfics i herències
14. Albertina Grau
Fidelització de soci
15. Laura Lorenzo
Administració de socis i donatius
16. Anna Grau
Aliances corporatives
17. Sira Franquero
Gestió d’actes benèfics
18. Regina Díez
Gestió i qualitat
19. Anna Giner
Comunicació i
màrqueting electrònic
20. Alexandra Carpentier de Changy
21. Marta Fernández
Pisos d’acollida /
administració de socis
22. Esther Soto
TIC
23. Mario Gran
Atenció al públic
24. Maite Santiago

Secretària general
Anna Boix

Secretària general
Adriana Bararu

Direcció del REDMO
Dr. Enric Carreras

Coordinació
del REDMO
Núria Marieges

Coordinació tècnica i
oficina SCU*
Cristina Fusté
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Sang de cordó umbilical.
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Presència Internacional
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Presència internacional
Deutsche José Carreras
Leukämie Stiftung e.V.
Elisabethstraße 23
80796 Munich - Alemanya
US Friends of the José Carreras
International Leukaemia Foundation
1100 Fairview Ave. N., D5-100
PO Box 19024
Seattle, WA 98109-1024
Estats Units

Contacte
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

Contacte
Telèfon: (+1) 206 667 7108
Fax: (+1) 206 667 6498

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

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 Cancer Research Center.
Aquesta càtedra rep el nom de Josep
Carreras/E. Donnall Thomas i està dotada
amb més d’un milió de dòlars. La plaça
s’ofereix entre els membres de la divisió de
recerca clínica del centre americà perquè
dediquin el 75 % del seu temps a la recerca.
Des del 2014, el titular de la càtedra és el
Dr. Bruce Clurman. Aquest gran científic, del
1993 al 1996, ja va gaudir d’una de les beques
internacionals que atorga la Fundació.
Aquests ajuts s’adjudiquen en concurrència
amb investigadors dels principals centres de
recerca de tot el món.

Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V.
Gràcies als més de 200 milions d’euros
recaptats al llarg de les vint-i-una 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.

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 resten a la disposició de qualsevol
pacient del món.

9

10

Informació econòmica

Origen
dels recursos
durant
l’exercici

2016

Sobre nosaltres

170.165,15 €
Ingressos financers.

1.587.512,04 €
Donacions i altres ingressos .

7.927.955,36 €
Donacions de socis.

5.730.115,84 €

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

12.548.256,54 €

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

3.858.427,30 €

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

Informació econòmica

Sobre nosaltres
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1.477.954,20 €
Sensibilització.

Destinació
dels recursos
durant
l’exercici

2016

4.693.379,53 €

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

2.254.482,13 €
Administració i captació de fons.

2.605.189,12 €
Despeses d’estructura REDMO.

4.987.202,03 €

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

11.553.856,07 €

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

4.250.369,15 €

Suport a la recerca científica i altres programes docents i de serveis socials.

31.822.432,23 €
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Les diferents línies de treball

Línies de treball

Les diferents línies de treball
RECERCA
CIENTÍFICA

ATENCIÓ AL
PACIENT

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

REDMO
REGISTRE DONANTS
DE MÈDUL·LA ÒSSIA

PISOS
D'ACOLLIDA

Línies de treball

Les diferents línies de treball
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Recerca científica

L’Institut de
Recerca contra
la Leucèmia
Josep Carreras

Línies de treball

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, centre CERCA
de la Generalitat de Catalunya, es va constituir l’any 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 la tasca i el rigor
d’investigadors de tot el món, utilitza les tecnologies més innovadores per
intentar guanyar la partida a la leucèmia i a d’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 guarir en una gran proporció de malalts siguin la leucèmia
limfoblàstica aguda (LLA) en infants 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’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 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’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 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 el seu
Institut de Recerca IDIBAPS de la Facultat de Medicina de la Universitat 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 Universitat Autònoma
de Bellaterra, 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
Universitat Autònoma de Bellaterra i el seu Institut de Recerca IIBStPau.

Per a més informació sobre l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i els seus
equips, podeu entrar a www.carrerasresearch.org

Línies de treball

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras en xifres

13.169.593 €

IMPORT JA LIQUIDAT PER 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.

19.800.000 €

IMPORT COMPROMÈS PER A LA FINALITZACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ I L’EQUIPAMENT DEL CAMPUS CLÍNIC-UB,
L’AMPLIACIÓ DE LA UNITAT D’ASSAIGS CLÍNICS DE L’HOSPITAL
CLÍNIC I PER A L’OBRA CIVIL I LA DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS
DEL CAMPUS ICO-GERMANS TRIAS I PUJOL.
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84

ARTICLES PUBLICATS.

PROJECTES NACIONALS
CONCEDITS.

INVESTIGADORS PROFESSORS
UNIVERSITARIS.

CONVENIS AMB INDÚSTRIES FARMACÈUTIQUES.

DE MITJANA DE FACTOR D’IMPACTE.

PROJECTES INTERNACIONALS
CONCEDITS.

ALTRES CONVENIS.

PROFESSIONALS AMB VINCULACIÓ
PROFESSIONAL A L’INSTITUT DE RECERCA
CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS.
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EL CAMPUS CLÍNIC
«Què està passant entre la defibrotida i les cèl·lules endotelials? Les instantànies
revelen els punts calents del seu idil·li»
Aquest és l’estimulant títol de l’article publicat en
la revista Blood de l’equip Barcelona Endothelium
Team (BET) de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, liderat pel Dr. Enric
Carreras del Campus Clínic-UB. La defibrotida (DF)
va rebre l’autorització de l’Agència Europea del
Medicament com a tractament de la síndrome
d’obstrucció sinusoïdal, una complicació
freqüent després del trasplantament de cèl·lules
hematopoètiques. DF té un paper reconegut
com a agent protector endotelial, malgrat que
el seu mecanisme d’acció precís encara no s’ha

aclarit. L’objectiu de l’estudi ha estat investigar la
interacció del DF amb les cèl·lules endotelials. Els
resultats contribueixen a comprendre millor els
mecanismes precisos d’acció de DF com a agent
preventiu i terapèutic potencial en les diferents
situacions patològiques subjacents de dany
endotelial.
Aquest treball va rebre també el premi al millor
article publicat sobre trombosi i hemostàsia en
el marc del XXXII Congrés Nacional SETH celebrat
l’octubre del 2016 a Santiago de Compostel·la.

L’equip del Dr. Pablo Menéndez publica un treball a la prestigiosa revista Cancer Res en
què mostra els efectes de les mutacions del gen KRAS en la leucèmia limfoblàstica amb
fusió MLL-AF4
Per aquesta raó, l’objectiu d’aquest treball ha
estat estudiar l’efecte de la mutació de KRAS
en presència de MLL-AF4 per esbrinar si els
dos fets col·laboren en el procés leucèmic.
Mitjançant assaigs in vivo i in vitro s’ha
comprovat que el gen KRAS i l’MLL-AF4 no
cooperen per generar leucèmia, encara que
la mutació en KRAS augmenta la capacitat de
migració de les cèl·lules i indueix una intensa
Actualment no ha estat possible generar un
model d’estudi que recapituli aquesta leucèmia, leucocitosi, afectació de teixits extramedul·lars
(fetge, melsa i sang perifèrica) i infiltració
per la qual cosa no se sap amb seguretat si la
en el sistema nerviós central. En conjunt, els
fusió MLL-AF4 és capaç de generar la malaltia
resultats que han obtingut apunten al fet que el
«per si mateixa» o, contràriament, necessita la
gen KRAS no coopera amb l’MLL-AF4 en l’inici del
presència d’una segona mutació que iniciï el
procés leucèmic, sinó que adquireix un paper
procés leucèmic. Gràcies a l’estudi del genoma
d’aquests pacients sabem que un 40 % presenta important en el manteniment del tumor i de les
seves característiques més agressives.
mutacions en el gen KRAS i, a més, aquesta
mutació es relaciona amb un pitjor pronòstic de
la malaltia.
La translocació MLL-AF4 és el marcador genètic
característic d’una leucèmia limfoblàstica aguda
B (LLA-B), especialment agressiva, que afecta
generalment infants de menys d’un any i que
presenta una baixa resposta a la quimioteràpia,
cosa que redueix els nivells de supervivència
d’aquesta malaltia a menys d’un 30 %.
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Reprogramació dels limfòcits B en un tipus de leucèmia infantil
El grup de cèl·lules mare, càncer i desenvolupament
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras va publicar un nou treball en la
prestigiosa revista Stem Cell Reports. El treball
va ser liderat pels Drs. Álvaro Muñoz-López i
Clara Bueno i tracta de l’existència de barreres
epigenètiques i transcripcionals que impedeixen
la reprogramació de leucèmies agudes amb el
gen MLL alterat. D’una manera més col·loquial, es

podria dir que el grup de recerca està intentant
reprogramar els limfòcits B malignes de la
leucèmia limfoblàstica infantil amb fusió MLL-AF4
per saber com es forma aquesta malaltia abans
que la cèl·lula ja sigui «maligna». Els estudis
anteriors van concloure millores en aquest intent
de reprogramació, però l’estudi ha determinat
que, amb les condicions actuals, ara com ara,
aquesta reprogramació és impossible.

Nou article sobre avenços en la recerca de la leucèmia mieloide aguda
La revista científica Oncotarget acaba de
publicar un article signat per alguns dels nostres
col·laboradors de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, entre els quals Ruth

Risueño, Josep Maria Cornet-Masana i Jordi
Esteve, sobre l’efectivitat d’un fàrmac anomenat
Emetine en el tractament de la leucèmia
mieloide aguda.

Leukos Biotech, l'spin-off de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
capta 3,5 milions d’euros en una ronda liderada per Inveready
Leukos Biotech, SL és una empresa que vam
crear fa un quant temps entre la Fundació Josep
Carreras, l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras i la nostra investigadora, la
Dra. Ruth M. Risueño, per crear noves teràpies
contra la leucèmia mieloide aguda. Al capdavant
d’aquest projecte també hi ha el Dr. Enrique
Llaudet, com a CEO, i la Dra. Mari Carmen Lara,
com a Lab Manager.
La Fundació Josep Carreras va finançar les
primeres fases de desenvolupament de
l’empresa, i l’any 2016 Inveready, grup inversor,
es va incorporar al projecte encapçalant una
ronda de finançament de 3,5 milions d’euros.
La ronda permetrà un primer assaig clínic per
a la leucèmia mieloide aguda (LMA) en pacients
definits com a no aptes o unfit, és a dir, majors
de 60 anys l’estat de salut dels quals no permet
sotmetre’s a un trasplantament de medul·la
òssia o a quimioteràpia intensiva. Malgrat que el
trasplantament de medul·la òssia pot funcionar
en els pacients més joves, no hi ha alternatives
reals per als pacients no aptes, que representen

el 40 % de tots els pacients amb LMA. Leukos
també durà a terme assaigs clínics enfocats a
tractar la recurrència causada per cèl·lules mare
en altres tipus de càncers.
Al febrer van rebre el premi Empresa de l’Any
que atorga El Periódico i Banc Sabadell, en el
sector de les start-ups amb el premi Inicia.
Aquest guardó, patrocinat per Levante Capital
Partners, reconeix el mèrit en el sector de
les start-ups. Les candidatures per a aquesta
categoria corresponen a empreses de molt
recent o nova creació que han destacat per
l’originalitat dels seus productes o serveis i amb
un component tecnològic important.
L’equip de Leukos Biotech també ha rebut
recentment una subvenció de 212.000 € per
a un projecte Neotec. El Programa Neotec té
com a objectiu donar suport a nous projectes
empresarials d’empreses innovadores en
qualsevol àmbit tecnològic o sectorial, i aquesta
nova subvenció ajudarà a desenvolupar un nou
tractament per a la leucèmia mieloide aguda.
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A més a més, el grup de la Dra. Ruth M. Risueño
i Leukos Biotech també han obtingut un ajut
RETOS, que suposa una subvenció de 181.000 €
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per a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras i un préstec de 340.000 € per a
Leukos Biotech.

Projecte d’immunoteràpia antileucèmic al Campus Clínic-UB
El Dr. Álvaro Urbano Ispizua és el coordinador
científic del Campus Clínic-UB de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras i director de l’Institut de Malalties
Hematooncològiques de l’Hospital Clínic de
Barcelona. En aquest campus s’està treballant en
diverses línies de recerca de la immunoteràpia.

de cordó umbilical, un tipus de limfòcit important
en la defensa immunitària. Posteriorment,
s’infondrien en el pacient perquè poguessin atacar
de forma natural les cèl·lules malignes. Aquesta
teràpia s’està començant a estudiar amb malalts
de mieloma múltiple, tot i que es podria replicar en
diverses malalties.

1. Inhibidors dels checkpoints. Anomenem
checkpoint el senyal que s’envia de la cèl·lula
tumoral a la cèl·lula immune per evitar-ne l’atac.
Volem intentar treure el fre d’aquest senyal
perquè la cèl·lula immune recuperi la seva funció
antitumoral i estem treballant per identificar
substàncies que permetin desenvolupar fàrmacs
que actuïn en aquest senyal. Hem començat
aquesta línia de recerca posant èmfasi en el
limfoma de Hodgkin i en altres tumors sòlids,
com el melanoma.

3. Teràpia T-CAR. El projecte més important de
recerca en leucèmia dels darrers deu anys és
el descobriment dels T-CAR (Chimeric Antigen
Receptor T), unes cèl·lules del nostre sistema
immunitari (limfòcits T) que es reprogramen
genèticament per atacar de manera selectiva les
cèl·lules leucèmiques i deixar indemnes les sanes.
Els T-CAR serien capaços d’eliminar, en el 80 %
dels pacients, la leucèmia aguda limfoblàstica
resistent als tractaments convencionals. És, per
tant, un procediment antileucèmic molt eficaç i
poc tòxic per al pacient.

2. Mecanismes de mort cel·lular natural dirigits
a la cèl·lula tumoral. Estem treballant en l’estímul
al laboratori de cèl·lules NK (natural killer) de sang
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EL CAMPUS ICO-GERMANS TRIAS I PUJOL
La Dra. Maria Joao Baptista va publicar a Nature Communications
Aquesta publicació titulada «Homeobox NKX2-3
promotes marginal-zone lymphomagenesis
by activating B-cell receptor signaling and
shaping lymphocyte Dynamics» va ser fruit
de la col·laboració amb el Dr. José Ángel
Martínez-Climent de la divisió d’Hematooncologia
del Centre de Recerca Mèdica Aplicada (CIMA).
Aquest treball reflecteix l’estudi del paper d’una
proteïna NKX2-3 en el desenvolupament de
limfomes i s’origina quan s’adverteix que alguns
pacients amb limfoma de la zona marginal
expressen NKX2-3 de forma augmentada.
Per això, es creen ratolins transgènics que
expressen NKX2-3 i s’observa que aquests

ratolins desenvolupen tumors semblants als dels
pacients amb limfoma de la zona marginal.
Amb aquest resultat es va creure que la
sobreexpressió de NKX2-3 podria tenir un paper
important en l’aparició d’aquests limfomes.
Per descobrir les funcions de NKX2-3 en el
desenvolupament d’aquests limfomes, es van
fer diversos experiments i es va concloure
que NKX2-3 indueix la senyalització per via del
receptor de les cèl·lules B, i es van identificar
les diferents proteïnes involucrades en el
procés i els seus efectes respectius pel que fa a
supervivència, proliferació i migració.

El grup del Dr. Josep Maria Ribera va rebre una beca de l’AECC per a un important projecte
de recerca bàsica sobre leucèmia limfoblàstica aguda en adults
El projecte pretén aprofundir els mecanismes
moleculars de la resistència al tractament que
presenten els malalts de leucèmia limfoblàstica
aguda de subtipus T (LAL-T). Si entenem millor
com es produeix aquest procés, estarem en
condicions de dissenyar noves alternatives
terapèutiques més eficients i específiques que
puguin combatre aquest greu problema per a
tots els malalts de LAL-T, en concret, i d’altres
neoplàsies, en general. És important recordar
que, actualment, gairebé un 60% dels malalts
de LAL-T adults recauen i, d’aquests, només
un 2 % sobreviuen, amb una segona línia de
tractament.
Per abordar aquest ambiciós projecte s’ha
format un consorci de tres grups reconeguts
internacionalment en diferents disciplines de
l’estudi del càncer. En primer lloc, el grup de
LAL de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras, que aportarà la recerca en
les mostres humanes i la informació clínica
associades a les mostres utilitzades en el

projecte. En segon lloc, el grup que coordina
la Dra. Anna Bigas, que és la investigadora
principal del projecte, de l’Institut de Recerca
de l’Hospital del Mar de Barcelona, que aportarà
la seva llarga experiència en el camp de la
biologia molecular i el desenvolupament de
models murins per a l’estudi de la leucèmia; i,
finalment, el grup de la Dra. Nuria López-Bigas,
de l’IRB Barcelona, experta en bioinformàtica.
Aquest projecte pretén descobrir noves
alteracions genòmiques responsables del
procés de recaiguda en l’LAL-T, proposar
teràpies alternatives i personalitzades i
extreure i emmagatzemar tota la informació
possible de les mostres que els pacients els
han confiat, la qual cosa contribuirà a ampliar
els bancs de dades genètiques sobre aquesta
malaltia i crear nous tests genètics i eines
bioinformàtiques que permetran facilitar les
decisions clíniques de forma personalitzada.
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Avenç en la detecció de cèl·lules mare leucèmiques resistents a la quimioteràpia
La revista internacional Oncotarget va publicar
un nou article científic del grup de Citòmica
Funcional de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras dirigit pel Dr. Jordi
Petriz. La fosfatasa alcalina, un biomarcador
que tradicionalment ha servit per detectar
malalties dels ossos o del fetge, es va aplicar
per primera vegada en l’estudi de la leucèmia
mitjançant citometria de flux funcional, una
tecnologia que permet estudiar milers de
cèl·lules en pocs minuts.

Els investigadors han seguit l’evolució de
molts pacients amb leucèmies i limfomes, i
han demostrat que aquest nou mètode permet
detectar cèl·lules malignes vives molt resistents
a la quimioteràpia. A partir d’ara, caldran més
estudis per poder entendre els canvis genètics
que fan que aquestes cèl·lules leucèmiques
resultin especialment refractàries al tractament
destinat a eliminar la malaltia.

El Dr. Albert Oriol va participar en un estudi internacional que perfila una combinació de
fàrmacs prometedora en el tractament del mieloma múltiple
El Dr. Albert Oriol va participar, juntament amb
altres facultatius d’àmbit internacional, en un
important article publicat en el New England
Journal of Medicine.
En aquest article es va demostrar una reducció
del risc de recaiguda del 63% en combinar el
daratumumab amb un tractament estàndard en
pacients amb recaiguda, com és la lenalidomida

i la dexametasona. Així doncs, es va demostrar
que el daratumumab es combina perfectament
amb fàrmacs d’ús habitual i en millora els
resultats sense incrementar-ne significativament
la toxicitat.
Per aquest motiu s’està explorant ja en
combinació amb altres fàrmacs, tant en pacients
en recaiguda com en pacients de nou diagnòstic.

El grup de síndromes mielodisplàstiques de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras, liderat pel Dr. Francesc Solé, va rebre una beca del GESMD per a
recerques en mielodisplàsies
El projecte «Desenvolupament d’una guia de
seqüenciació massiva en síndromes mielodisplàstiques i leucèmia mielomonocítica crònica»
va ser el més ben valorat pel jurat i, per tant,
va guanyar la beca GESMD (Grup Espanyol de
Síndromes Mielodisplàstiques).
Aquest treball està coordinat pel grup del Dr.
Solé, pel grup de l’Hospital La Fe de València
(Dra. Esperanza Such), i hi col·laboren també
els principals grups espanyols que apliquen la
seqüenciació per conèixer amb més exactitud
els SMD. Gràcies a aquest millor coneixement
dels gens implicats en els SMD, la finalitat
d’aquest projecte és introduir la seqüenciació

com un mètode més per tipificar millor els
pacients i, així, poder-ne definir millor el
pronòstic i el tractament.
En aquest projecte es definiran unes guies o
recomanacions de com cal seqüenciar en funció
de l’equipament disponible, quins gens s’han
d’estudiar, com s’ha d’analitzar la informació i,
finalment, com s’han de fer els informes perquè
l’hematòleg els pugui utilitzar per tractar millor
el pacient. A més, es dissenyarà una base de
dades amb informació dels gens mutats oposats
que s’associarà a la base de dades del registre
espanyol de SMD, perquè tots els pacients
estudiats per seqüenciació estiguin registrats.
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El Dr. Marcus Buschbeck dirigirà el Projecte d’Excel·lència de l’ISCIII finançat i coordinat
per l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras coordinarà un projecte d’iniciativa
d’excel·lència finançat per l’Institut de Salut
Carlos III (ISCIII). El projecte, dirigit pel Dr. Marcus
Buschbeck, aplegarà sis equips de recerca situats
al Campus ICO-Germans Trias i Pujol de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Aquests,
a més de l’equip del Dr. Buschbeck, inclouen els
Drs. Lurdes Zamora, Rafael Rosell, Lorenzo Pasquali,
Sonia Forcales i Eva Martínez-Balibrea.
Junts tractaran d’afrontar el problema de la
resistència als tractaments actuals, la principal
1

raó del fracàs en la lluita contra el càncer. Se
centraran en tres grans tipus de càncer i els seus
tractaments actuals: càncer colorectal avançat
i càncer de pulmó tractats amb quimioteràpia i
síndromes mielodisplàstiques d’alt risc tractades
amb azacitidina. Per aconseguir aquests objectius,
el Dr. Buschbeck ha creat una xarxa altament
complementària i interdisciplinària que combina
la recerca bàsica amb l’anàlisi de les sèries de
mostres clíniques de gran valor informatiu. El
projecte ha estat finançat amb 480.000 € com un
dels deu projectes a l'Estat espanyol.

Les doctores Ruth M. Risueño (1), Mayka Sánchez (2) i Tanya Vavouri (3) de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras reben una subvenció de 100.000 € cadascuna
com a reconeixement a les seves trajectòries professionals
El Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
té un programa estatal d’ajuts per incentivar
la incorporació estable de doctors (IED) amb
una trajectòria cientificotecnològica destacada.
Aquests ajuts neixen amb el propòsit de
donar continuïtat als objectius del Programa
d’Incentivació de la Incorporació i Intensificació
de l’Activitat Investigadora (Programa I3).

Conèixer les bases biològiques que governen la
leucèmia fa que es pugui ampliar el ventall de
dianes terapèutiques amb efectivitat potencial.
El fet d’identificar nous fàrmacs amb efectes
antileucèmics al laboratori permet iniciar els
estudis preclínics necessaris per poder, en un futur
pròxim, provar aquests fàrmacs en recerca clínica.

L’equip de la Dra. Mayka Sánchez (2) està centrat
en l’estudi del metabolisme del ferro. Encara
El Programa I3 és un reconeixement a aquells
investigadors que han gaudit d’un premi Ramón y que només en necessitem petites quantitats,
aquest element és essencial per a un creixement
Cajal i que han passat una avaluació positiva.
cel·lular normal i per gaudir d’una bona salut.
La deficiència de ferro comporta anèmia mentre
D’acord amb l’informe d’avaluació d’aquest 2016,
que la sobrecàrrega de ferro produeix alteracions
les Dres. Ruth M. Risueño, Mayka Sánchez i Tanya
Vavouri de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia en els teixits que provoquen inflamació, mort
cel·lular, disfunció d’òrgans i, de vegades,
Josep Carreras han rebut aquest reconeixement
l’aparició d’un càncer.
que els atorga 100.000 € per a tres anys i que
ajuda a cobrir el salari del cap de grup.
El grup de la Dra. Sánchez duu a terme la
recerca en diversos nivells. D’una banda,
El grup de la Dra. Ruth M. Risueño (1) se centra
estudia els mecanismes del metabolisme del
en la recerca de noves teràpies per a cèl·lules
ferro i els gens que l’afecten. Aquests estudis
mare leucèmiques. Durant aquests cinc anys,
permetran determinar noves malalties rares del
van descriure tres famílies de fàrmacs que
potencialment tenen una activitat antileucèmica. metabolisme del ferro. De l’altra, es tracta de
dissenyar, millorar i dur a terme noves proves
Alhora, van poder estudiar les rutes de
genètiques destinades a l’avaluació del ferro en
senyalització responsables de la supervivència
pacients amb hemopaties malignes.
de les cèl·lules mare leucèmiques.

Recerca científica

Línies de treball

3

La recerca de la Dra. Tanya Vavouri (3) es
focalitza en el camp de la regulació genètica,
l’epigenètica i la cromatina. En el seu grup de
recerca s’hi analitzen computacionalment les
dades genòmiques que o bé estan disponibles a
les bases de dades públiques o bé s’han generat
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en col·laboració amb altres grups de recerca.
També estudien un fàrmac anomenat decitabina,
que normalment s’utilitza per al tractament de
certs pacients amb síndromes mielodisplàstiques, que canvia la regulació dels gens i, en
conseqüència, la funció cel·lular.

Avenços en el desenvolupament d’eines de diagnòstic genètic en malalties hereditàries
hematològiques i estudis de malalties del metabolisme del ferro

2

El grup de la Dra. Mayka Sánchez (2) treballa en el
metabolisme del ferro i les malalties hereditàries
hematològiques. Estudien els mecanismes
moleculars d’aquestes malalties rares i en
desenvolupen noves eines per al diagnòstic, amb
les empreses Bloodgenetics i Whole Genix amb les
quals tenen convenis de col·laboració.
Els seus avenços l’any 2016 s’han centrat en la
caracterització d’un nou gen regulat pel sistema
IRP/IRE mitjançant treballs amb ratolins amb
deficiència d’aquest gen, en col·laboració amb el
grup del Dr. Walter Witke a Bonn, Alemanya, i amb
el grup del Dr. Bruno Galy del DKFZ Heidelberg,
Alemanya. Aquests treballs formen part de la tesi
doctoral de Sara Luscieti, que va defensar el 22
de novembre del 2016.
Pel que fa als estudis geneticomoleculars,
s’està treballant en malalties com l’anèmia
diseritropoètica congènita, l’hemocromatosi
hereditària, l’atransferrinèmia, l’aceruloplasminèmia i les anèmies sideroblàstiques
congènites i adquirides, treballs que s’han
presentat en diversos congressos nacionals

i internacionals. L’any 2016, s’han publicat
diversos capítols de llibres en el Manual
Práctico de Genética Hematológica i un capítol
al llibre Experto en Bases del Diagnóstico en
Hematología i s’ha contribuït a la publicació de:
Engert et al., 2016 Haematologica The European
Hematology Association Roadmap for European
Hematology Research. A Consensus Document,
un important document de consens entre
experts internacionals de l’hematologia en què
es defineixen les necessitats i estratègies de
futur en aquest camp.
Aquest grup ha obtingut diversos finançaments
públics l’any 2016 entre els quals destaquen
els ajuts del Programa d’Incentivació per a
la Incorporació i Intensificació de l’Activitat
Investigadora del MINECO, amb el reconeixement
de l’excel·lent trajectòria de recerca de la Dra.
Mayka Sánchez i un contracte predoctoral del
Programa de Doctorat Industrial de la Generalitat
de Catalunya entre l’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras-Universitat de Vic i
l’empresa Whole Genix.

Treballs del grup d’immunohematologia i glicobiologia
El sistema histogrup sanguini ABO consisteix
en antígens d’oligosacàrids A i B i anticossos
anti-A i anti-B contra aquests antígens.
Aquests antígens s’expressen en glòbuls
vermells (RBC) i també en algunes cèl·lules
epitelials i endotelials, depenent del genotip/
fenotip ABO individual. Com que els individus
que no expressen aquests antígens tenen els

anticossos corresponents en el seu sèrum
(llei de Landsteiner), la concordança ABO és
crítica no tan sols en la transfusió de sang,
sinó també en el trasplantament de cèl·lules/
teixits/òrgans que inclouen trasplantament de
cèl·lules mare hematopoètiques (HSC). Evita les
reaccions immunitàries entre aquests antígens i
anticossos, que poden ser fatals.
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El Dr. Fumiichiro Yamamoto i el seu equip han
liderat el camp de recerca sobre els gens ABO,
les glicosiltransferases A i B i els antígens
d’oligosacàrids A i B des del 1990, any que
van clonar els cDNA al·lèlics humans A, B i O
i van dilucidar la base genètica molecular de
l’ésser humà polimorfisme ABO. S’estén sobre
la genètica, la genètica humana, la bioquímica,
la immunologia, la immunohematologia, la
glicobiologia, l’enzimologia, la patologia, la
ciència forense i els estudis d’evolució de gens
i espècies.
El 8 d’octubre de 2016, el Dr. Yamamoto va fer
la conferència inaugural titulada «El significat
biològic del sistema ABO d’histosang», dins
el 23è Simposi de la Societat Japonesa de
Medicina de Transfusió i Teràpia Cel·lular
(JSTMCT), que es va celebrar a Kanazawa, Japó.
El Dr. Yamamoto va resumir els descobriments
científics que ell i els seus companys havien
assolit durant els últims 25 anys. També
va proposar una transfusió controlada de
sang incompatible en el tractament del
càncer. La transfusió de sang incompatible
és problemàtica per als proveïdors d’atenció
mèdica. Tanmateix, pot proporcionar un
mitjà potencialment útil per provocar una
resposta immunitària contra les cèl·lules
canceroses que expressen antígens de glican
genèticament incompatibles. De fet, l’expressió
genèticament incompatible d’antígens del
grup sanguini A s’observa en el 10-15% de
càncers d’estómac o d’ovari en individus
del grup B o grup O. De forma similar, els
antígens de Forssman es troben en càncers
pulmonars i gastrointestinals, encara que
els éssers humans són espècies negatives de
Forssman. Els antígens críptics lligats a O, com
Tn i T, apareixen sovint en càncers d’origen
de cèl·lules epitelials, i existeix immunitat
humoral/cel·lular contra aquests antígens. El
creixement tumoral pot suprimir-se augmentant
la immunitat. I això es pot aconseguir
mitjançant transfusions controlades de RBC
incompatibles que expressen antígens de
glican específics per al càncer. S’ha acumulat
una gran quantitat de coneixements sobre les
formes de tractar els símptomes lleus i greus

Línies
Sobre de
nosaltres
treball

de les reaccions hemolítiques transfusionals. Es
poden utilitzar coneixements, reactius i eines
per traduir transfusions de RBC incompatibles
en nous protocols d’immunoteràpia contra
el càncer. La proposta provocativa del Dr.
Yamamoto va ser ben rebuda per més de 800
professionals en els camps de la transfusió de
sang i teràpia cel·lular.
El 9 i 11 de novembre de 2016, el Dr. Yamamoto
va coorganitzar la primera conferència
del PMPPC sobre «La medicina del càncer
personalitzada en l’edat de l’envelliment»,
juntament amb el Dr. Manuel Perucho,
director del Programa de Medicina Predictiva
i Personalitat del Càncer (PMPPC-IGTP), i el Dr.
Manel Puig, director científic de l’Institut de
Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). També
va presidir la sessió 4: Glycomics, i va fer una
xerrada, juntament amb el Dr. Henrik Clausen i
el Dr. Ten Feizi, dues de les autoritats mundials
en glicobiologia.

Recerca científica

Línies de treball

Els nostres
campus
científics
i el seu
desenvolupament
durant el
2016
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EL CAMPUS SANT PAU
Durant l’any 2016, el grup ha continuat les seves
línies de recerca en caracterització molecular
i pronòstic de les hemopaties malignes,
models animals, innovació en trasplantament
i immunoteràpia, trombosi i càncer. El Servei
d’Hematologia ha publicat més de 30 treballs
en revistes indexades, vuit dels quals en
col·laboració amb l’Institut Josep Carreras. Els
articles han aparegut en revistes com N Engl
J Med, Blood, Leukemia, Haematologica, Bone
Marrow Transplantatio y Biology of Blood and
Marrow Transplantation, entre d’altres.
La Dra. Carolina Moreno ha continuat com
a secretària del grup europeu de leucèmia
limfàtica crònica (ERIC). El Dr. Javier Briones ha
progressat en els estudis de desenvolupament

preclínic de cèl·lules T-CAR per a neoplàsies CD30
positives i CD19 positives. El grup ha obtingut
una beca europea dins del programa H2020 per
tractar malalts amb mieloma i leucèmia mieloide
aguda amb cèl·lules T-CAR cap a CD44v6. El
grup del Dr. Ramon Mangues ha aconseguit un
projecte integrat d’excel·lència de l’Institut de
Salut Carlos III i ha publicat 11 treballs sobre
nanomedicina, sis dels quals en col·laboració
amb l’Institut Josep Carreras.
A finals d’any, ens vam presentar a la convocatòria
PERIS en la modalitat de recerca clínica
independent en el camp de la leucèmia mieloide
aguda i hem estat seleccionats per al finançament.
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Què és el REDMO?
Fins que no trobem un donant de medul·la òssia
compatible per a tots els pacients, NO PARAREM.

Registre
de
Donants
de Mèdul·la
Òssia
(REDMO)

Sovint, l’única oportunitat de curació 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 un de cada quatre 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, als més
de 30 milions de donants de medul·la òssia i
unitats de sang de cordó umbilical disponibles a
qualsevol part del món.

Línies de treball

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 demana una lectura
relaxada. Informar-vos-en àmpliament és la
millor manera de prendre la decisió de fer-vos
donant de medul·la òssia. Recordeu, donar
no resulta difícil, però és un compromís. Una
vegada inscrits com a donants voluntaris
de medul·la òssia, estareu a disposició per
donar progenitors hematopoètics a qualsevol
persona d’arreu del món que ho necessiti. Al
REDMO, s’hi pot inscriure qualsevol persona
d’entre 18 i 55 anys resident a Espanya que
gaudeixi de bona salut. Creiem fonamental
recordar que, si bé totes les persones amb
aquestes característiques són benvingudes,
es consideren especialment necessaris els
donants joves (entre 18 i 35 anys).

Al REDMO hi treballen quinze persones a temps
complet en plantilla i dues més a temps parcial
per a tasques informàtiques 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 tot el món.
El REDMO està reconegut oficialment com a
establiment de teixits i compleix els requisits de
l’acord marc i l’RDL 9-2014.

Podeu trobar més informació i un vídeo explicatiu a www.fcarreras.org/donamedula
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Línies de treball

L’activitat del REDMO durant 2016
47.940

DONANTS

Evolució del nombre de donants de medul·la òssia a l'Estat espanyol (1994-2016)
250.000

200.000

247.049*

Nombre total de donants de medul·la òssia disponibles
a l'Estat espanyol el 31 de desembre de 2016.

2.138

150.000

Nombre d’unitats de sang de cordó umbilical
emmagatzemades als bancs públics espanyols
durant el 2016.

100.000

64.290

50.000

0

*

Nombre de donants de medul·la òssia inscrits
durant el 2016 a l'Estat espanyol, un 32 % més que
l’any anterior.

La xifra de donants registrats al REDMO mai coincideix amb les xifres de donants registrats publicades per l'ONT o
per les comunitats autònomes. Això és degut al fet que, tot i registrat, un donant no pot ser bolcat al REDMO ni pot
incloure's a la xarxa internacional de donants fins que no es disposa del seu estudi HLA.

Evolució del nombre d’unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades als bancs públics
espanyols (1997-2016)
70.000

60.000

50.000

Nombre total d’unitats de sang de cordó umbilical
emmagatzemades als bancs públics espanyols el 31
de desembre de 2016.

107

Nombre de donants de medul·la òssia espanyols que
han fet efectiva la donació el 2016, un 32 % més que
l’any anterior. Un total de 55, per a un pacient espanyol
i 52 per a un malalt estranger.
Des de la posada en marxa del Pla Nacional de
Medul·la Òssia (2012), el nombre de col·lectes s'ha
incrementat en un 206 %.

206

40.000

Nombre d’unitats de sang de cordó umbilical
criopreservades en un banc públic espanyol que
s’han enviat per a un trasplantament l’any 2016. Un
total de 25 per a un pacient espanyol i 181 per a un
malalt estranger.

30.000

20.000

10.000

0

Josep, donant de medul·la
òssia. «Tenia una lleugera
idea sobre aquest tipus de
donació, però desconeixia
la probabilitat tan
escassa que s’havia de
produir per fer-la efectiva.
Vaig tenir molta sort».

Sergi, expacient de leucèmia.
«El Sergi va entrar a les cambres
d’aïllament i un 22 de gener va rebre el
trasplantament de medul·la òssia gràcies
a la solidaritat d’un desconegut. Ja fa dos
anys d’aquell dia en què, gràcies a un
donant no emparentat alemany i també a
la Fundació Josep Carreras i la gran tasca
que fan, el meu fill va tenir una oportunitat
per seguir lluitant».
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CERQUES
La mitjana de temps per localitzar un donant l’any 2016 va ser
de 35 dies. Des del 1992, el REDMO ha localitzat 12.123 donants
de medul·la òssia o sang perifèrica compatibles per a pacients
espanyols que requerien un trasplantament per curar-se.

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 l’any 2016: 472 (74 procedents de medul·la òssia,
358 de sang perifèrica i 40 d’una unitat de sang de cordó
umbilical).

Línies de treball

856

Inicis de cerca de donants de medul·la òssia,
sang perifèrica o sang de cordó umbilical per a
pacients espanyols que va dur a terme el Registre
de Donants de Medul·la Òssia durant el 2016.

638

Pacients per als quals s’ha localitzat almenys
un donant de medul·la òssia o sang perifèrica
compatible durant l’any 2016.

1.156

Donants compatibles localitzats per a
pacients espanyols durant el 2016.

Evolució del nombre de trasplantaments de progenitors hematopoètics
de donant no emparentat realitzats a l'Estat espanyol (1994-2016)
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Els últims 22 anys (1994-2016),

8.155 pacients

de tot el món que necessitaven 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.

Diagnòstics dels pacients que durant el
2016 es van sotmetre 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
Gammapaties monoclonals
Aplàsia medul·lar
Altres malalties malignes
Leucèmia mieloide crònica
Altres leucèmies
Limfoma de Hodgkin
Malalties congènites del sistema immunitari
Altres

Atenció al pacient

Línies de treball
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Atenció al pacient
Una de les nostres línies de treball va dirigida als pacients
amb alguna malaltia hematològica maligna i els seus
familiars. Quan una persona és diagnosticada d’una malaltia
d’aquest tipus, pot tenir dubtes sobre el diagnòstic, el seu
tractament o la simptomatologia. Per això, la Fundació Josep
Carreras posa al seu servei una línia de consultes mèdiques
per resoldre tots aquells dubtes que li poden sorgir sobre
una malaltia de la sang.
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. L’any 2016 el Dr.
Carreras va atendre 2.102 peticions d’orientació mèdica.
Consultes mèdiques gestionades.
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De la mateixa manera, moltes persones, sobretot a través
de la nostra presència a les xarxes socials com Facebook,
s’acosten a la nostra Fundació per sol·licitar més informació
sobre una malaltia hematològica o la donació de medul·la,
entre d’altres. 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.

L’Anna va ser diagnosticada de leucèmia
amb 27 anys en acabar de sortir de
la universitat. Després d’uns quants
mesos de tractament, els metges
la van informar que necessitava un
trasplantament de medul·la òssia. Des
del Registre de Donants de Medul·la
Òssia (REDMO) de la Fundació, vam fer
una cerca d’àmbit mundial, però no
hi va haver sort: l’Anna no disposava
d’un donant 100% compatible i les
seves germanes tampoc ho eren.
Finalment, els metges van decidir fer
un trasplantament de la medul·la de la
Maria, la germana petita de l’Anna. Tot
i que van sorgir moltes complicacions i
que ha estat un procés molt llarg, l’Anna
ja pot tornar a fer una vida relativament
normal i s’està recuperant molt bé.
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Pisos d'acollida

350 metres. Aquesta és la
distància que separava el Raúl
dels seus metges. El Raúl tenia
leucèmia i s’havia de sotmetre a
un trasplantament de medul·la
òssia. Ell viu a una hora en cotxe
de l’Hospital de Barcelona on rebia
tractament. Per a la seva família
hauria estat molt difícil anar i tornar
cada dia a l’hospital. I si s’haguessin
allotjat en un hotel, hauria estat
una despesa molt difícil d’assumir
durant tant de temps.
El Raúl va estar més de set mesos
en tractament, un dels quals en
un pis d’acollida per a pacients
de la Fundació Josep Carreras.
Gràcies a aquesta ajuda, ell i la
seva família van poder estar-se
al costat de l’hospital i anar
al servei d’hematologia per a
qualsevol urgència o tractament.
A més de poder estar junts i
amb la seguretat emocional
que comporta la proximitat de
l’hospital, el Raúl va rebre aquest
servei de forma completament
gratuïta.

Línies de treball

Pisos d'acollida
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.

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 als seus familiars) que disposen de recursos
econòmics limitats.
Moltes vegades una persona que s’ha sotmès a
un tractament ha de passar llargues temporades
lluny del seu domicili. Els nostres pisos se
situen molt a prop dels principals hospitals de
referència en el tractament de leucèmies i altres

A més, des del 2012, la Fundació també disposa
d’una habitació per a pacients i les seves
famílies a l’Hotel NH Porta Barcelona, gràcies
a un conveni de col·laboració signat amb
l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona
i la cadena NH Hotels.
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«Sóc de Manresa. El fet d’haver
pogut estar a prop de l’hospital
durant tota la meva recuperació ha
estat fonamental. Estic molt agraït
a la Fundació Josep Carreras per
haver-me prestat aquest pis, que
també ha estat casa meva. Hem de
ser imparables i tenir l’ànim positiu
per continuar endavant»,
explica el Raúl, de 56 anys.

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

MÀLAGA

GRAN CANARIA

CADIS

TENERIFE

HISTÒRIC DE PACIENTS
ACOLLITS ELS ANYS 19942016: 280 PERSONES QUE
HAN FET 350 ENTRADES
ALS PISOS.

PROVÍNCIES DE RESIDÈNCIA
DELS 260 PACIENTS ACOLLITS
ALS NOSTRES PISOS.

PACIENTS ACOLLITS
DURANT EL 2016:
36 PERSONES, D’ENTRE
18 I 67 ANYS, QUE HAN
ESTAT UN TOTAL DE
1.576 DIES ALS NOSTRES
PISOS AL COSTAT DE
LES SEVES FAMÍLIES.
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Qui ens ajuda a
fer-ho possible?

34

Els nostres socis

79.455

socis totals el 31 de desembre de 2016.

17.489

noves altes de socis/sòcies durant l’any 2016.

50

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Els nostres
socis

Els nostres
amics

Els nostres socis són el motor fonamental que
ens permet continuar avançant cap al nostre
objectiu: aconseguir que la leucèmia sigui,
algun dia, una malaltia curable per a tothom i
en tots els casos.

A la Fundació Josep Carreras tenim el suport
de persones solidàries que, a través dels seus
donatius puntuals, ens ajuden a continuar
avançant en la nostra tasca de recerca en
el camp de les leucèmies i altres malalties
oncològiques de la sang.

anys és la mitjana d’edat dels nostres socis.

Distribució dels nostres socis per sexe.

L’any 2016, vam donar la benvinguda a 17.489
nous Imparables contra la leucèmia, cosa que
ens n’ha permès aconseguir, a principis del
2017, la xifra de 80.000. A cadascun d’ells els
donem les GRÀCIES per estar al nostre costat
ajudant els pacients que avui lluiten contra la
leucèmia o ho faran en el futur.

L’any 2016, 1.302 amics es van sumar a la nostra
causa. A tots ells volem agrair-los el seu
suport, ja que són una ajuda imprescindible
perquè puguem continuar millorant la qualitat
de vida dels pacients i oferir-los opcions de
curació més eficaces.

29% 71%
homes

dones

Les comunitats autònomes
amb més socis són:

24,1%

17,6%

11,6%

7,6%

Catalunya

Galícia

Madrid

València

7.905.337 € 286.747 €
Recaptació total de les aportacions periòdiques
dels nostres socis durant el 2016.

Recaptació total dels donatius puntuals rebuts
durant el 2016.

Evolució del nombre de socis de la Fundació (2006 – 2016)
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70.000
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Andalusia

Imports més habituals
dels socis:
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Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Gràcies Gràcies a la col·laboració
per fer-nos dels nostres socis i amics,
imparables! l’any 2016 vam aconseguir:
472

3.858.427 €
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2.102

17.489

398

trasplantaments de medul·la òssia
coordinats gràcies al REDMO.

pacients i les seves famílies acollits
als nostres pisos.

nous socis imparables contra la leucèmia.

invertits a l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras.

consultes mèdiques ateses.

actes benèfics gestionats.
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Actes benèfics

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Actes benèfics
616.294 €

acumulats des dels últims cinc anys.

272.376 €
total recaptat l’any 2016.

HEM RECAPTAT UN 21,7 %
MÉS QUE L’ANY 2015.
LA MITJANA DE DONACIÓ
PER ACTE ÉS DE 1.057 €.
95 ACTES SOLIDARIS
SÓN PROMOGUTS PER
PACIENTS I FAMILIARS.
HEM GESTIONAT MÉS DE
126 NOCES SOLIDÀRIES.

Durant l’any 2016, s’han acostat a la nostra
entitat més de 400 persones amb un objectiu
comú: sumar les seves ganes i solidaritat
als nostres projectes. Aquesta família
d’IMPARABLES està repartida per tots els punts
de la península, el seu esforç es materialitza en
un acte benèfic la finalitat del qual és recaptar
fons en benefici de la lluita contra la leucèmia i
la resta d'hemopaties malignes.

Gràcies a aquests IMPARABLES, s'han
recaptat 272.376 € els quals provenen
de 397 iniciatives solidàries.

Categories:

EN QUINS LLOCS S’HAN DUT A TERME LES NOSTRES INICIATIVES BENÈFIQUES?

Gastronòmics
Esportius

ASTÚRIES

Artístics

LA CORUNYA

Celebracions
Altres

BILBAO
VITÒRIA

LLEÓ

PONTEVEDRA

Vendes

SANTANDER

LUGO

PALÈNCIA

VIGO

NAVARRA

OSCA

LA RIOJA

GIRONA
LLEIDA

SARAGOSSA
BARCELONA
SALAMANCA

TARRAGONA

TEROL

MADRID

CASTELLÓ

MALLORCA

CUENCA
CÀCERES
VALÈNCIA

Actes per estat:

CIUDAD REAL

Proposats

BADAJOZ

ALBACETE
ALACANT

Cobrats

CÒRDOVA

Anul·lats

MÚRCIA

Pendents de cobrament
HUELVA

SEVILLA
GRANADA

Per a més informació, podeu trucar
al 93 414 55 66 i preguntar per
Regina Díez o enviar-nos un correu a:
imagina@fcarreras.es

JEREZ
LAS PALMAS

LANZAROTE
TENERIFE

CADIS

MÀLAGA

ALMERIA

EIVISSA

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Actes benèfics

Gràcies a totes
les persones
que han
recaptat fons
organitzant
iniciatives
solidàries
durant el 2016!

Gràcies !
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Herències i llegats solidaris

Herències
i llegats
solidaris

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Testar a favor de la nostra Fundació és una forma
de continuar col·laborant, transformant l’última
voluntat en noves oportunitats per als pacients.
Fer testament és un acte de responsabilitat en
el qual s’eviten preocupacions futures a la família.
És una manera de reflexionar sobre el que tenim i
sobre qui en farà un millor ús. Si no hi ha hereus ni
testament, els béns passen a disposició de l’Estat.
L’any 2016, a la Fundació Josep Carreras vam
engegar una campanya amb l’objectiu d’informar

els nostres socis sobre la possibilitat de
col·laborar a través d’una herència o llegat
solidari. Vam contactar amb 7.487 socis, d’edats
compreses entre els 40 i els 75 anys, dels quals,
el 37,9 % va manifestar el seu interès a testar
a favor de la lluita contra la leucèmia i sis
persones van afirmar que ja ho havien fet.
En total, l’any 2016 hem gestionat 19 herències i
llegats dels quals se n’han pogut tancar set amb
un import total de 591.158,38 €.

Què es pot donar 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 mobles:
joies, mobiliari, etc.

Béns immobles:
pisos, cases,
terrenys, etc.

Què es pot aconseguir amb una herència o llegat?
Un pis
=

Una col·lecció de joies
=

Un fons d’inversió
=

Pot convertir-se
en una

Pot transformar-se en

Pot transformar-se
en

llar d’acollida

per al pacient amb leucèmia
i la seva família durant el
tractament.

una nova màquina
de recerca d’última
generació.

avenços tècnics

que permetin millorar la
cerca d’un donant de medul·la
òssia compatible per a un
pacient que necessita un
trasplantament.

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

Empreses solidàries

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Empreses
solidàries
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Volem donar les gràcies a les empreses i organitzacions que ens van donar suport l’any 2016,
tant a les que s’hi han sumat ara com les que s’han mantingut fidels en la seva col·laboració
per lluitar contra la leucèmia. El seu suport és una aliança de valor compartit, una aposta per
la solidaritat que ens permet dur a terme la nostra tasca. A totes elles, GRÀCIES.
Empreses que han col·laborat en la nostra campanya de sensibilització:

Empreses col·laboradores de la Fundació
Les empreses següents han col·laborat amb la Fundació de diferents maneres: aportacions
econòmiques directes, accions de captació vinculades als treballadors, clients o usuaris; cessió
d'espais de publicitat i ajudes de difusió en les nostres campanyes de sensibilització.
8TV

GEDESCO, SA

REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUÑA

AC MANAGEMENT

GIDATXA

RESTAURANTE A FENESTELLA

AJUNTAMENT DE BARCELONA / DEPARTAMENT DE SALUT

GIMAGE

RITRAMA, SA

AJUNTAMENT DE BARCELONA / DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ

GRUPO TRAGSA

ROCHE PHARMA

AJUNTAMENT DE LLEIDA

HOTEL MAJESTIC

SANTS 3 RÀDIO

ALAIA PRODUCTIONS

HUFFINGTONPOST

SCHIBSTED SPAIN

ALIAS MUSIC

HUMANIA

SINERGES TÉCNICAS DE MONTAJE, SA

ALLIANZ

INFOJOBS, S.A.

SOFTLINE

ALOOHA

INGECAL

SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, SA

ANTCORPS, SL

JANSSEN

TAKEDA

ARAGÓN RADIO

JO DE GRAN VULL SER, SL

TELÉCIJA

ASOCIACIÓN LUCHA Y SONRÍE POR LA VIDA

KERN PHARMA, SL

TELEDONOSTI

AYUNTAMIENTO DE VALDEIGLESIAS

LA COLECCIÓN GRÁFICA, SL

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA

BANC DE SABADELL, SA

LA XARXA

TELEFÓNICA ON THE SPOT SERVICES

BARCELONA FM

LAVINIA TV

TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL

BARCELONA FÚTBOL CLUB

LLIBRERIA + BERNAT

TRAGSA

BECRISA 2011, SL

MATINÉE GROUP

TV3

BODEGAS MAURO, SA

MEDIA BASE SPORTS

TVE INFORMATIVOS

BONPREU

METROPOLITANA

VIATGES PROMOMIDA

BTV

MIGUEL TORRES, SA

VILEDA IBÉRICA, SA

CADENA COPE

MOLDEXPRESS, SL

VITOGAS ESPAÑA, SA

CADENA PIRENAICA DE RÀDIO I TELEVISIÓ

NACEX

VODAFONE ESPAÑA, SA

CADENA SER

NEO ADVERTISING

WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN, SAU

CAFUR

NOVARTIS

WESTINGHOUSE TECHNOLOGY SERVICES, SA.

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

ONDA CERO ÉCIJA

WÜRTH

CARAT ESPAÑA, SA

ONDA MADRID

XFERA MOVILES, SA

CLEAR CHANNEL

PAPER STREET ACTORS

YO LO VI PRIMERO

CONSUM COOPERATIVA

PENGUIN RANDOM HOUSE

ZAPEANDO

COOPERATIVA FARMACEUTICA ASTURIANA

PLAYGROUND

COSTA BRAVA GLOBAL MEDIA

PROGEDSA SOLUCIONES, SL

DECATHLON

PUBLICIDAD MIX FM

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

PUBLIESPAÑA-MEDIASET

DIRECCIÓ DE RODALIES DE CATALUNYA

PUBLIPRESS MEDIA

DOMENYS RADIO

PUNTO FA

DOUBLE MATCH

RAC 1

EL SEIS DOBLE

RADIO 21

ENAGAS

RÀDIO CANET

ESMEETING SPAIN, SL

RADIO COSTA

FONTVELLA

RADIO ESPACIO

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

RADIO IRIS 7

FUNDACIÓ MUTUA GENERAL DE CATALUNYA

RADIO L'HOSPITALET DE L'INFANT

FUNDACIÓN TEAMING

RADIO RADIO NETWORK

FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, SL

RCD ESPANYOL
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Empreses solidàries

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Empreses sòcies:
Formar part de la Fundació com a empresa sòcia implica un compromís a llarg termini amb la malaltia
i amb els valors i objectius de la Fundació. Amb una aportació mínima de 1.500 € anuals, el nostre més
sincer agraïment a totes elles.

EMPRESA SÒCIA D’HONOR

EMPRESA SÒCIA

CAFEWORLD, SL

ALUMINIOS CORTIZO, SA

CDM RESTAURANTES SOCIEDAD LIMITADA

ALUMINIOS SECADES, SL

CELGENE, SL

ASOCIACIÓN GAIA COMMERCIUM

ENAGAS, SA

CARNIQUES D'OSONA, SL

FUNDACIÓN CANARIA SATOCAN JÚNGUEL SANJUAN

CAFF

GIDATXA, SL

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA, SL

PICULI RESTAURANTES, SL

CONSUM S. COOP. VALENCIANA

CAFEWORLD, SL

ERRA TECNI RAM, SL

ABET, SL

ALZAMORA PACKAGING, SA

EV. SANT JUST, SL
FLUIDRA, SA
FRUTOS SECOS IBIZA, SL
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, SL
GEDESCO, SA
HARRY BROKERS, SL
HIJOS DE VICENTE NAVARRO PASTOR
HOUSE STANDING, SL
INGECAL, SL.
INGENIEROS EMETRES, SLP
INTERNACO SA
JOSÉ SALCEDO SORIA, SL
LAMBERTS ESPAÑOLA SL

EMPRESA SÒCIA VIP
ALIMENTACIÓN Y FARMACIA, SA

AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, SA
AYUDAS TECNO DINAMICAS, SL
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS, SL
DRONAS 2002, SL
GUARRO CASAS, SA
INSTITUTS ODONTOLOGICS ASSOCIATS, SL
SCHULLER, SL

MAGNESITAS NAVARRAS, SA
MON PIRINEU, SL
PAVIMARSA, SA
PILGRIM REST PROJECT, SL
PINOS DEL RASO, SL
SIERRA DE JABUGO, SL
VICARLI, SA
VILASECA, SA
VITOGAS ESPAÑA, SA
VOE

THE KITCHEN IS CLOSE, SL

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Departament d’Aliances Corporatives:
93 414 55 66 / sira.franquero@fcarreras.es

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

1.736.017

persones han visitat el nostre web*
l’any 2016 www.fcarreras.org
*El 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.

187.350

persones han seguit activament la nostra
pàgina oficial de Facebook.
www.facebook.com/fundacioncarreras

9.110

La nostra comunitat: campanyes de comunicació i màrqueting electrònic

La nostra comunitat
La Fundació als mitjans de comunicació:
Els mitjans de comunicació convencionals i
digitals també van donar suport a la nostra
tasca durant el 2016. Es van publicar 2.295
notícies en les quals s’esmentava la nostra
Fundació o alguns dels nostres programes.
La nostra presència a les xarxes socials:
També gestionem els nostres propis mitjans
informatius online i estem molt presents a les
xarxes socials seguint les principals tendències
de comunicació en què la societat augmenta cada
dia la seva participació.

usuaris han seguit el nostre Twiter oficial.
www.twitter.com/fcarreras

Les nostres campanyes de sensibilització:
Cada any portem a terme diferents campanyes
de sensibilització d’àmbit nacional amb la
finalitat d’informar sobre la leucèmia i altres
malalties hematològiques i recaptar més fons
per continuar amb els nostres programes.
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De l’any 2016 volem destacar les campanyes
següents:

vídeos al nostre canal de Youtube.
www.youtube.com/fundacionjcarreras

4.000

seguidors al nostre canal d’Instagram
iniciat el 2016.
www.instagram.com/imparablescontralaleucemia
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Setmana contra la Leucèmia 2016 (21-28 de juny)

Imparables contra la leucèmia
L’any 2016 vam aconseguir mobilitzar més de
1.000 pacients, expacients i les seves famílies,
que van sortir al carrer de totes les comunitats
autònomes espanyoles per commemorar
la Setmana contra la Leucèmia. Aquesta
campanya, que celebrem cada any del 21 al 28
de juny, pretén sensibilitzar la societat sobre
la lluita contra la leucèmia, els limfomes,
el mieloma múltiple i altres malalties de la
sang i demana la col·laboració de tothom per
continuar investigant.
L’objectiu d’aquesta campanya era recaptar
almenys 150.000 € per adquirir un equipament
d’última generació i poder avançar en les
recerques sobre CART, una nova tècnica
d’immunoteràpia, al Campus Sant Pau de
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras. Ho vam aconseguir.
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La nostra comunitat: campanyes de comunicació i màrqueting electrònic

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

Campanya de Nadal 2016

Obre la porta
Aquest any llancem la campanya de
Nadal «OBRE LA PORTA» centrada
a recaptar fons per al nostre
programa de pisos d’acollida i
cobrir-ne el manteniment durant el
2017. El manteniment dels nostres
pisos d’acollida per a pacients
suposa un cost de 10.000 € per pis
i any. Aquest era l’objectiu i ho vam
aconseguir.

OBRE
LA
PORTA

Us animem a visitar el web que vam
crear per a aquesta campanya:

www.abrelapuerta.org
–
Entre moltes altres coses, hi podreu
veure un vídeo testimonial sobre la
Clàudia, una jove de 27 anys a qui, el
2015, van diagnosticar un limfoma de
Hodgkin i, després de sotmetre’s a
un autotrasplantament de medul·la
òssia, va estar allotjada en un dels
nostres pisos d’acollida.

PERQUÈ
ELS MALALTS
DE LEUCÈMIA I
LES SEVES FAMÍLIES
VISQUIN EN UNA
LLAR DURANT
EL TRACTAMENT.
FES-HO POSSIBLE. DÓNA 6€.
ENVIA ABRE AL 38008
www.abrelapuerta.org

Fins que la curem
NO PARAREM

Samarretes tècniques, paraigües, clauers, polseres, bloc de notes,
bolígrafs, punts de llibre, bosses, espelmes...

Teniu una gran quantitat de
productes nous i solidaris
a la nostra botiga online!
Entreu ja a:
www.tiendafcarreras.org

Gràcies per
fer-nos
IMPARABLES!

Regala
solidaritat!

Tots els beneficis de la nostra botiga
online estan íntegrament dedicats als
nostres programes d’atenció al pacient i a
la recerca científica.
Tots els beneficis de la botiga online de la Fundació Josep Carreras es destinen íntegrament als programes d’actuació de l’organització. La botiga en línia està
gestionada per un proveïdor extern (Youknow). Tots els productes oferts a la Botiga Fundació Josep Carreras estan disponibles (excepte ruptura d’estocs o casos
excepcionals), cosa que ens permet tramitar les comandes perquè es puguin lliurar en un termini d’entre un i tres dies laborables a comptar des de l’endemà de la
comanda, mitjançant l’agència de transport Envialia. Despeses de tramesa (IVA inclòs): Península – Missatgeria.

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

