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Benvolgut amic, benvolguda amiga,
El 2018 ha estat un any molt important per a
nosaltres, ja que vam poder celebrar els 30
anys de la nostra Fundació. Durant tot aquest
temps, hem pogut desenvolupar i consolidar
les nostres línies de treball amb la clara visió
d’aconseguir que la leucèmia sigui, alguna dia,
una malaltia curable en el 100 % dels casos.
La Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia va néixer el 1988 amb la intenció
de contribuir a trobar una curació definitiva
per a aquesta malaltia. Els seus esforços se
centren en tres àrees bàsiques: la recerca
científica, que es duu a terme des de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras, la gestió del Registre de Donants de
Medul·la Òssia (REDMO) a l’Estat espanyol i la
millora de la qualitat de vida dels pacients.
Durant l’any 2018, s’ha consolidat el
funcionament del nou edifici del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras a
Badalona. Es tracta d’un edifici singular de més
de 10.000 m2 que podrà contenir fins a 300
investigadors. L’Institut ja disposa d’uns altres
dos campus (Clínic i Sant Pau) i onze línies de
recerca. Al llarg d’aquesta memòria podran
conèixer cadascun dels grups de recerca i
l’activitat que han dut a terme al llarg del 2018.
El nostre programa REDMO (Registre de
Donants de Medul·la Òssia) també ha continuat
fent una tasca encomiable. En els darrers 27
anys s’han pogut fer 9.610 trasplantaments
a tot el món gràcies a un donant anònim
localitzat pel REDMO. Durant l’any 2018, gràcies
al treball conjunt amb l’ONT i les comunitats
autònomes, el nombre de donants de medul·la
òssia disponibles a l’Estat espanyol s’ha
incrementat un 16 % respecte a l’any anterior.
Pel que fa a l’activitat del registre, la probabilitat

de localitzar un donant és del 90 % abans de
dos mesos, amb una mediana de 30 dies.
A les pàgines d’aquesta memòria d’activitats
del 2018 també podran informar-se sobre el
nostre programa de pisos d’acollida i la nostra
orientació al pacient. Entre altres aspectes, la
Fundació ha pogut atendre 1.588 sol·licituds
d’orientació mèdica i hem pogut allotjar 31
famílies en algun dels nostres pisos d’acollida.
Finalment, voldria referir-me de manera molt
especial a la comunitat d’IMPARABLES
contra la leucèmia. Són molts els qui amb la
seva col·laboració, predisposició i entusiasme
ens ajuden a continuar avançant en la nostra
missió. Parlem de tots els pacients i expacients
que surten al carrer a donar veu a la malaltia
en el Dia dels Imparables, als nostres socis i
col·laboradors, a les empreses que se sumen
a la nostra causa o a les persones que han
decidit deixar-nos una herència o llegat
per mantenir la seva voluntat de continuar
endavant amb la recerca contra la leucèmia.
Cada vegada són més també aquelles persones
que, espontàniament, decideixen organitzar un
acte a benefici de la nostra entitat o adquirir
algun dels nostres productes solidaris.
Totes i cadascuna d’aquestes persones
són el motor de la Fundació. Els agraeixo
de tot cor la seva solidaritat.
Gràcies per fer-nos IMPARABLES.
Afectuosament,
Josep Carreras, president
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Sobre nosaltres

Fundació Josep Carreras
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 per 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 en les àrees bàsiques següents:

Recerca científica
La Fundació ha invertit des de la seva creació més de 260 milions d’euros en beques i 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 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-UAB de Badalona, ubicat als voltants de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, la seva fundació de recerca i la Unitat Docent Germans
Trias i Pujol de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Campus Sant Pau-UAB, situat al complex assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, la Unitat Docent Sant Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu institut de
recerca IIB Sant Pau.

REDMO
L’any 1991, la Fundació va crear el REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia), amb
l'objectiu d'aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que
requerien un trasplantament de medul·la òssia per a la seva curació i no tenien donant familiar
compatible hi poguessin accedir mitjançant una donació procedent d'un donant voluntari no
emparentat.

Orientació al pacient
La Fundació ofereix un servei en línia gratuït d’assessorament mèdic, com també allotjament
per a pacients amb recursos econòmics limitats que s’han de traslladar lluny de casa seva
per rebre un tractament perllongat.
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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
tothom i en tots els casos.

Valors
Independència
Som una fundació independent, governada
exclusivament per persones independents, procedents
dels àmbits científic, professional i empresarial, sense
cap tipus de servitud política ni institucional.
Rigor i transparència
En la mesura en què 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 i el 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 l’exercici de la nostra activitat.
Compromís
Som una fundació compromesa amb la missió que
sempre va perseguir Josep Carreras en fundar-la i per
a la qual avui dia continua treballant activament.
Aposta per la recerca científica
De la mà del sector públic, concentrem els nostres
esforços a fer que la recerca científica avanci
més ràpid del que permeten els recursos públics
i duem a terme projectes en aquest camp.
Facilitar respostes personalitzades i
càlides a les consultes rebudes
Tots estem junts en aquesta idea d’erradicar la malaltia,
per la qual cosa el tracte humà és essencial per
ajudar-nos entre nosaltres i donar suport a aquelles
persones que estan patint la malaltia, o bé els sorgeixen
dubtes sobre les seves característiques definitòries.
Aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia
100 % curable, per a tothom i en tots els casos.
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30 anys imparables contra la leucèmia
L’any 2018, la Fundació va celebrar el seu 30è aniversari. En aquests anys hem aconseguit
moltes fites:

354.148

donants de medul·la
inscrits al REDMO

105.205

socis i col·laboradors

13.971

donants de medul·la
localitzats per a pacients espanyols

19.595

consultes mèdiques en línia

Amb motiu d’aquesta celebració, la Fundació va gravar una entrevista entre Josep
Carreras i la periodista Elordi García. Es tracta d’una conversa entre dos lluitadors
i supervivents d’una greu malaltia com és la leucèmia. En aquesta peça, tots
dos també repassen la trajectòria de la Fundació en les darreres tres dècades.
Elordi García ha estat sempre vinculada a la televisió autonòmica (basca i de
Castella-la Manxa) en informatius i programes en directe. Li van diagnosticar
leucèmia, l’any 2013, i es va sotmetre a un trasplantament de medul·la òssia
d’un donant anònim localitzat per la Fundació Josep Carreras a mitjan 2014.
Es pot mirar l'entrevista entrant a: www.fcarreras.org/30-aniversari/

+260M€

invertits en
recerca científica

358

pacients acollits en
els nostres pisos

«Quan em vaig posar malalt,
sempre vaig pensar que,
si hi havia una oportunitat
de sobreviure entre
un milió, aquella era la
meva. Qui m'hauria dit
que 30 anys després
seríem milers i milers els
#imparablescontralaleucemia
de la Fundació!»
Josep Carreras
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Òrgans de govern
Patronat executiu

President
Excm. Sr. Josep Carreras*

El Patronat és
l’òrgan gestor de
la Fundació i la
seva funció és
el compliment
de l’objecte
fundacional, a
més de garantir
l’administració
correcta dels béns
que componen la
Fundació.
(*) Membres de la Comissió Delegada.

Vicepresident
Prof. Evarist Feliu*

Secretari
Sr. Calixto Mut

Tresorer
Sr. Albert Carreras*

Vocals del Patronat
Sr. Ramiro Giménez*
Sr. Albert Carreras Pérez*
Sr. Marcel Pascual*
Sr. Lluís Bassat
Dr. C. Dean Buckner
Sr. Arcadi Calzada
Dr. Rainer Storb
Dr. Joan Uriach
Sr. Joaquim Folch-Rusiñol
Dr. Álvaro Urbano*
Prof. Jordi Sierra*
Dr. Enric Carreras*

Comissió Delegada
Sr. Antoni Garcia Prat*
Gerent
Sra. Virginia Ensesa*
Secretària d'actes
Dr. Enric Carreras
Director REDMO

Patronat d'Honor
Prof. Ciril Rozman
Vicepresident d'honor
i patró cofundador
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Equip
Gerència
Sr. Antoni Garcia Prat

Direcció Científica
Prof. Evarist Feliu

Secretaria General
Adriana Bararu

Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO)

Direcció
Dr. Enric Carreras

Coordinació
Núria Marieges

Comptabilitat
Carolina Salillas
Raissa Dardet

Dep. Pacients
Ana Montesinos
Clara Rosés
Mavi Díaz
Ana Pertusa

Dep. de SCU*
Montse Rebagliato

Coordinació Tècnica
i Oficina SCU*
Cristina Fusté

(*) Sang de cordó umbilical.

Dep. Donants
Cristina Bueno
Núria Giménez
Cecilia Montesinos
Serrat Marieges
Isabel Monteagudo
Mariam Pérez
Jordi Martínez

Màrqueting

Socis, Donatius,
Herències i Llegats
Albertina Grau

Administració de
Socis i Donatius
Anna Grau

Gestió d'Iniciatives Solidàries
Regina Díez
Clàudia Nogués

Fidelització i
Campanyes
Mireia Bel

Aliances Corporatives
Sira Franquero

Gestió i Qualitat
Anna Giner

Comunicació i Màrqueting Digital
Alexandra Carpentier de Changy
Marta Fernández

Informàtica
Mario Gran

Pisos d'Acollida i Administració de Socis
Esther Soto

Altres

Atenció al Públic
Maite Santiago
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Informació econòmica
Origen dels recursos durant l’exercici 2018

74.360,09 €
1.698.474,64 €
3.602.209,42 €
5.281.305,19 €
10.695.281,93 €
11.744.992,91 €
Total 33.096.624,18 €
Ingressos financers

Pots consultar els nostres
comptes anuals a la pàgina web:
www.fcarreras.org

Donacions i altres ingressos

Càrrec a reserves per a finançament i inversió de l’Institut

Ingressos per a la cerca de progenitors hematopoètics* per a pacients estrangers

Donacions de socis

Ingressos per a la cerca de progenitors hematopoètics* per a pacients espanyols

(*) Medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical.

Sobre nosaltres

Destinació dels recursos durant l’exercici 2018

1.553.789,63 €
2.514.608,78 €
2.617.925,17 €
4.641.104,50 €
4.708.155,80 €
6.365.482,84 €
10.695.557,46 €
Total 33.096.624,18 €

Sensibilització

Despeses de l’estructura del REDMO

Administració i captació de fons

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

Despeses per a la cerca de progenitors hematopoètics* per a pacients estrangers

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

Despeses per a la cerca de progenitors hematopoètics* per a pacients espanyols
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Presència internacional
1 Case Postale 85
CH-1217 Meyrin 2
Suïssa

Muntaner, 383, 2n
08021 Barcelona - Espanya
Telèfon: (+34) 93 414 55 66
Fax: (+34) 93 201 05 88
www.fcarreras.org

Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia

Institut de Recerca
contra la Leucèmia
Josep Carreras

The Josep Carreras / E. D. Thomas
Endowed Chair for Cancer Research
La Friends of Jose Carreras
International Leukaemia Foundation
va acordar la seva dissolució i, amb els
seus fons, va dotar una càtedra de més
d’un milió de dòlars entre els membres
de la divisió de recerca clínica del
centre de Seattle Fred Hutchinson
Cancer Research Center (Hutch) per
períodes de titularitat de cinc anys.
El primer beneficiari de la càtedra
Josep Carreras / E. D. Thomas el 2009
va ser el doctor Hans-Peter Kiem,
responsable d’importants avenços
en teràpia cel·lular. El 2014, el doctor
Kiem va passar el relleu al doctor
Bruce Clurman, qui duu a terme la
seva recerca sobre els mecanismes
cel·lulars que produeixen les cèl·lules
canceroses. A partir del juliol del 2018,
aquesta càtedra va passar a les mans
del doctor Geoffrey Hill, hematòleg
de renom mundial procedent de
Brisbane (Austràlia). El doctor Hill
serà també director del Programa
de Trasplantament de Cèl·lules
Hematopoètiques del Hutch.

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.

Elisabethstraße 23
80796 Múnich - Alemanya
Telèfon: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 9044
www.carreras-stiftung.de

Deutsche José Carreras Leukämie
Stiftung e.V.
Gràcies als més de 220 milions d’euros
recaptats al llarg de les 24 edicions
de la gala televisiva contra la leucèmia
i a la generositat dels donants
alemanys, la Fundació Josep Carreras
a Alemanya ha finançat 1.193 projectes,
dels quals 702 corresponen a beques
i ajuts de recerca, 63 a creació i
ampliació d’equipaments assistencials
i de recerca i 428 a temes socials i ajuts
a associacions de pacients i familiars.

Sobre nosaltres

Línies de treball

Registre de
Donants
de Medul·la
Òssia

Recerca
científica:
L’Institut
de Recerca
Contra la
Leucèmia
Josep Carreras

Orientació
al pacient

Pisos
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L’Institut de
Recerca contra
la Leucèmia
Josep Carreras

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,
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 el rigor d’investigadors d’arreu del món, utilitza
les tecnologies més innovadores per intentar guanyar la
partida a la leucèmia i 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 comporta 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
Anèmies minoritàries (eritropatologia)
Hemopaties malignes i coagulació
Complicacions associades a procediments terapèutics
Trasplantament de progenitors hemopoètics 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, ubicat als
voltants de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la seva
fundació de recerca i la Unitat Docent Germans Trias i Pujol
de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Campus Sant
Pau, situat al complex assistencial de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, la Unitat Docent Sant Pau de la Universitat
Autònoma de Barcelona i el seu institut de recerca IIB Sant Pau.

Per a més informació sobre l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i els seus equips, podeu entrar a www.carrerasresearch.org/ca
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2
8
5
11
38
129
142
743,324

L’Institut en xifres

premis

projectes
nacionals
concedits

projectes
internacionals
concedits

projectes
internacionals
actius

projectes
nacionals
actius

investigadors

articles publicats

suma de factor
d'impacte
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L'activitat
de l'Institut
durant l'any
2018
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Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Grup d’anèmies minoritàries
L'anèmia no és una malaltia pròpiament dita, sinó una manifestació clínica
d'una malaltia que pot ser originada per diferents causes. Anèmia vol dir que la
concentració d'hemoglobina i l'anomenat hematòcrit a la sang són inferiors al que
és normal. Una part de les anèmies, més minoritàries, són en general greus i difícils
de diagnosticar. En aquesta situació es troben dos grans tipus entre 80 afeccions:
· Anèmies que són conseqüència que la medul·la òssia no funcioni a causa
d'un defecte congènit, com ara l'aplàsia medul·lar i l'Anèmia de Fanconi.
· Anèmies produïdes perquè els hematies o glòbuls vermells tenen una lesió
i es destrueixen per diferents motius, com ara les anèmies hemolítiques,
les talassèmies i l'anèmia de cèl·lules falciformes.
Cap de grup
Dr. Joan Lluís
Vives Corrons

El 80 % de les anèmies minoritàries són diagnosticades en els primers anys de
vida, per la qual cosa afecten eminentment els nens.
Són malalties greus i molt difícils de diagnosticar.

Activitat 2018
Equip
Elena Krishnevskaya

· Estudi del comportament funcional dels glòbuls vermells com a
cèl·lules que circulen pel corrent sanguini, mitjançant l'anàlisi de la seva
composició, forma i capacitat de deformació en diferents mitjans que
emulen les característiques de la microcirculació. Això permet conèixer el
grau de lesió dels eritròcits i la seva capacitat per superar les barreres que
imposa la circulació a través dels diferents teixits, especialment la melsa.
· Estudi de la base molecular de les anèmies rares mitjançant la
utilització de panels de gens que permetin identificar les mutacions
implicades en cadascuna, que modifiquin la seva manifestació clínica
o que, d'alguna manera, puguin explicar el seu mecanisme etiològic o
fisiopatològic.
· Establiment de nous vincles amb les Xarxes Europees de Referència
en Malalties Rares (ERN), especialment amb EuroBloodNet, per
avançar en el diagnòstic de les malalties hematològiques rares (RHD)
i el seu coneixement, com també facilitar la recerca amb equips
multidisciplinaris i transfronterers.

La nostra història comença fa set anys, quan va néixer la nostra filla Clara amb una
anèmia congènita que requeria transfusions cada 3 o 4 setmanes. Un any després,
va néixer el Manuel amb una malaltia similar. Sabíem que ens enfrontàvem al repte
més important de les nostres vides: una malaltia minoritària. És un camí incert, però
també tenim esperança que arribi una curació parcial o completa que els millori la
seva qualitat de vida. Clara i Manuel

Les diferents línies de treball

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Grup de citòmica funcional
La citòmica estudia les complexes característiques moleculars i bioquímiques en
l'àmbit de la cèl·lula única, preservant inalterades les característiques funcionals. En
qüestió de pocs minuts, és possible analitzar milions de cèl·lules vives, una després
de l’altra, amb la finalitat d’identificar les cèl·lules patològiques des de la seva
aparició més primerenca.

Cap de grup
Dr. Jordi Petriz

Equip
Laura García
Jorge Bardina
Àngel Bistué

Per a això utilitzen la citometria de flux, una tecnologia que duu a terme
mesuraments "metria" sobre les cèl·lules "cito". Quan les cèl·lules entren en el
citòmetre són impulsades a una gran velocitat. Durant poques milionèsimes
de segon, cada cèl·lula dispersa la llum i també emet llum fluorescent com a
conseqüència de la interacció amb els làsers del citòmetre. Potents estacions de
dades permeten emmagatzemar la informació de milions de cèl·lules per a cada
mostra i representar els resultats gràficament.
Amb aquesta tecnologia, el grup compara cèl·lules sanes i cèl·lules leucèmiques
per conèixer com funciona el mecanisme pel qual alguns pacients no responen als
tractaments de quimioteràpia.

Activitat 2018
· Per primera vegada, van obrir les portes a nous sistemes de diagnòstic
gràcies a la utilització d’un citòmetre d’enfocament acústic, que permet
aplicar ones sonores per orientar les cèl·lules perquè passin a través del feix
de llum en una posició en concret. Gràcies a aquesta nova metodologia, es
pot analitzar d’una en una cada cèl·lula que passa pel feix sense rodolar, en
un temps rècord (menys d’un minut) i sense haver d’utilitzar reactius que
puguin alterar la cèl·lula.
· L’ús d’aquesta tècnica permet detectar la qualitat dels eritròcits abans de
la donació de sang i després de la transfusió. També es pot aplicar a l'estudi
del dany que poden produir les vàlvules artificials sobre els glòbuls vermells
en malalties cardíaques, l’hemòlisi, les anèmies, el dany tèrmic o la seva
fragilitat osmòtica.
· Amb la seva recerca, el grup ha enriquit les normatives internacionals per
estudiar i quantificar les cèl·lules mare de la sang. El grup ha treballat en la
millora dels processos d’automatització del recompte de les cèl·lules mare de la
sang (que expressen la proteïna CD34 en la seva superfície), com a paràmetre
predictiu de l’èxit del trasplantament hematopoètic, i ha ajudat a definir
clarament les cèl·lules que han de repoblar l’organisme de la medul·la malalta.

Quan em van diagnosticar leucèmia limfoblàstica aguda no m’ho podia creure.
Moriré? Quimioteràpia, jo? Quina por que tenia! El trasplantament va arribar gràcies
a una persona meravellosa a qui dec la meva segona vida: una donant alemanya
compatible amb mi que va ser localitzada gràcies a la grandíssima tasca de la
Fundació Josep Carreras. Natalia
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Grup de cromatina, metabolisme
i destinació cel·lular
Podríem definir l'epigenètica com l'estudi del que es produeix quan els gens
interaccionen amb l'ambient. Per explicar-ho d'una manera senzilla, podem dir
que els gens són els llibres d'una biblioteca i l'epigenètica seria com aquests
llibres estan ordenats en aquesta biblioteca i el filtre que decideix quins llibres
llegirem i quins no. Cada cèl·lula del nostre cos és genèticament igual, però el
seu funcionament és diferent.

Cap de grup
Dr. Marcus Buschbeck

Equip
David Corujo
Jeannine Diesch
Iva Guberovic
Sarah Hurtado-Bagès
Michael Maher
Roberto Malinverni
Vanesa Valero
Marguerite Marie Le
Pannérer
Raquel Casquero
Ainhoa Pérez
Marina Vázquez

En una malaltia de la sang, el metge pot veure que les cèl·lules malignes han
canviat el seu aspecte (displàsia) o que la malaltia s'agreuja quan, a més de no
fer bé la seva feina, aquestes cèl·lules es comencen a multiplicar (leucèmia).
La recerca epigenètica té com a objectiu entendre on i com es produeixen els
errors en l’organització dels gens.

Activitat 2018
· Entendre millor la unitat de la cromatina, la forma en què es presenta
l’ADN en el nucli cel·lular. Un canvi en la cromatina pot determinar que
un pacient respongui o no a un tractament. Les histones són elements
essencials dins l’estructura de la cromatina. Es tracta d’una família de
proteïnes que participen en l’empaquetament de l’ADN dins del nucli de les
cèl·lules. Les nombroses variants d’histones tenen una important funció
en la regulació gènica, l’organització nuclear i el metabolisme cel·lular.
· Avenços en el projecte RESPONSE, finançat per l’Institut de Salut Carlos
III i que pretén conèixer millor la complexa biologia de les histones amb la
finalitat de proporcionar noves dianes terapèutiques.

Com en una marató, de vegades tens moments baixos, en els què penses a
llençar la tovallola, però... veus passar la resta de corredors i et dius a tu mateix:
"No abandonaré, lluitaré fins al final". És llavors quan tornes a agafar alè i segueixes
corrent fins que creues la meta. Ángel
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Grup de neoplàsies mieloides
Totes les nostres cèl·lules sanguínies s’originen a la medul·la òssia, però
algunes esdevindran cèl·lules limfoides, i d'altres mieloides. En aquest grup
de recerca investiguen una sèrie de malalties oncològiques de la sang que
tenen un origen comú: l’alteració està en les cèl·lules mieloides en l'àmbit del
moll de l’os, on hi ha una alteració de la cèl·lula mare que afecta una o més
línies cel·lulars i que es tradueix en un augment o una disminució d'un o més
components de la sang i en alteracions de la seva forma o funció. Hi sol haver
alteracions cromosòmiques i moleculars. Centren la recerca en tres grups de
malalties hematològiques malignes diferents:

Caps de grup
Dra. Lurdes Zamora
Dra. Blanca Xicoy

Equip
Natalia Estrada
Silvia Marcé
Marta Cabezón
Olga García
Laura Palomo
Diana Domínguez

· La leucèmia mieloide crònica (LMC), un tipus de neoplàsia mieloproliferativa
crònica caracteritzada principalment per un augment descontrolat de la
producció de leucòcits.
· Les síndromes mielodisplàstiques (SMD), un grup de malalties heterogènies de
la medul·la òssia que presenta diferents característiques en cada pacient i que
es caracteritzen principalment per anèmia i alteracions de la forma (displàsia)
dels components de la sang i dels seus precursos de moll de l’os.
· Les neoplàsies mielodisplàstiques/mieloproliferatives (SMD/NMP),
un grup de malalties que presenten alteracions similars a les de les
síndromes mielodisplàstiques, però també a les de les neoplàsies
mieloproliferatives cròniques.

Activitat 2018
Recerca en leucèmia mieloide crònica:
· Estudi sobre quins són els factors predictius que ens permetrien detectar
quins pacients arribaran a superar la malaltia amb èxit. Per fer-ho, utilitzen
diferents tècniques amb l’objectiu de trobar algun marcador biològic que
pugui preveure la resposta futura d’un pacient, és a dir, determinar si el
pacient podrà deixar de prendre el medicament amb èxit o no.
· Recerca sobre els marcadors que determinen que un pacient no respongui
bé als tractaments de primera generació per poder tractar-los directament
amb els de segona o tercera generació. Si es poguessin determinar aquests
marcadors en el moment del diagnòstic de la LMC, s’estalviaria temps
d’evolució de la malaltia, ja que des del primer moment es tractaria amb la
medicació més adequada per al pacient.

El novembre del 2010, amb només 23 anys, em van diagnosticar una LMC. La
notícia no tan sols no em va frenar, sinó que em va donar encara més forces per lluitar
pel que m’agrada i viure amb més intensitat. Des que em vaig recuperar no he parat de
gaudir de la vida. Beatriz
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Grup d’immunohematologia
i glicobiologia
El doctor Yamamoto ha dedicat la major part de la seva carrera a l'estudi de
les bases genètiques-moleculars del sistema de grups sanguinis ABO.
Aquest sistema és molt important, ja que la transfusió de sang d'un tipus incorrecte
provoca una reacció immune que pot ser fatal. La compatibilitat ABO no tan sols
és important en la transfusió, sinó també en el trasplantament de cèl·lules o teixits,
inclosos els hematopoètics, ja que els antígens A i B poden expressar-se també en
altres tipus cel·lulars a banda de fer-ho en els glòbuls vermells.
Cap de grup
Dr. Fumiichiro
Yamamoto

Equip
Miyako Yamamoto
Emili Cid

Activitat 2018
· Durant el 2018, l'equip ha continuat desvetllant per què alguns individus,
especialment aquells que pateixen algun procés cancerigen, expressen
antígens de glicà que no haurien de presentar. Aquest fenomen, com ara
l'aparició d'antigen A en tumors d'individus B o O, no ha estat explicat
encara. Més específicament, els treballs del grup de recerca s'han centrat
a explicar com l'enzim responsable de sintetitzar l’antigen A és capaç de
crear antigen FORS1, un glicà que no apareix normalment en els éssers
humans.
· Aquesta línia de treball va encaminada a fer servir la presència
d'antígens en cèl·lules canceroses com a dianes terapèutiques. Si les
cèl·lules tumorals presenten antigen FORS1 que no haurien de tenir, es
podria dirigir una reacció immune contra aquest antigen i així eliminar les
cèl·lules malignes.
· Seguint amb aquesta idea, el laboratori ha començat un altre projecte
dirigit a trobar dianes moleculars amb antígens glicans específics
de càncer i leucèmies, amb l'objectiu final de crear immunoteràpies
(cèl·lules CAR-T, anticossos monoclonals) altament específiques que
suposin menys riscos per als pacients i que alhora provoquin la destrucció
de les cèl·lules iniciadores del càncer, que poden ser resistents a les
quimioteràpies actuals.

La nostra petita heroïna ha complert un any i dos mesos de lluita contra una
leucèmia limfoblàstica aguda. En aquest temps hem vist els estralls que infligia la
quimioteràpia al seu cos. Només tenim un desig: que segueixi somrient i creixent i
que sigui feliç. Mar
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Grup de leucèmia limfoblàstica
aguda en adults
La leucèmia limfoblàstica aguda (també anomenada leucèmia limfoide aguda
o LLA) és un tipus de càncer de la sang en el qual, per causes desconegudes,
es produeixen quantitats excessives de limfòcits immadurs (limfoblasts).
Les cèl·lules canceroses es multipliquen ràpidament i desplacen les cèl·lules
normals de la medul·la òssia, el teixit tou del centre dels ossos on es formen les
cèl·lules sanguínies.

Cap de grup
Dr. Josep Maria Ribera

Equip
Eulàlia Genescà
Jordi Ribera
Olga García-Calduch
Celia González Gil

Si bé la LLA sol afectar predominantment a nens, no és infreqüent observar-la
també en adolescents i adults joves. Alhora, cada vegada es van diagnosticant
més casos en malalts d’edat avançada. En adults, aquest tipus de leucèmia
predomina en els joves de sexe masculí (edat mitjana d'entre 25 i 30 anys).
El tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda es determina en cada cas tenint
en compte l'edat, l'estat general del pacient i altres factors amb valor pronòstic
com ara el nombre de leucòcits i l'existència d'alteracions en els cromosomes o
en certs gens.

Activitat 2018
· Van publicar diversos estudis en revistes internacionals, per avaluar
l’impacte de determinades lesions genètiques en el pronòstic dels malalts
amb LLA. Van demostrar que en la LLA amb el cromosoma Filadèlfia, si
hi ha més lesions cromosòmiques associades, i també si hi ha lesions en
determinats gens (coneguts com microRNA) el pronòstic empitjora. En les
LLA sense cromosoma Filadèlfia, van demostrar que la pèrdua significativa
de cromosomes en les cèl·lules leucèmiques comporta pitjor pronòstic. En
les LLA de tipus T van demostrar que són capaços de millorar el resultat
del tractament si fan modificacions en la quimioteràpia per fer-la menys
tòxica. D’altra banda, en aquests malalts les pèrdues de determinats gens
s’associa a un millor pronòstic. Aquest grup va participar en la publicació
d’un treball basat en el desenvolupament preclínic d’un anticòs monoclonal
potencialment útil per al tractament de la LLA. Aquest anticòs sensibilitza
els macròfags perquè puguin eliminar fàcilment les cèl·lules leucèmiques.
També van demostrar que, en els malalts d’edat compresa entre els 55 i els
65 anys, la quimioteràpia intensiva es més eficaç que la menys intensiva.
· D’altra banda, el grup de LLA ha participat en l'elaboració de les guies
europees de com cal tractar els malalts adults amb LLA, i també, en les
guies que especifiquen a quins malalts s’ha de fer un trasplantament de
cèl·lules mare. Finalment, s’ha participat en l'elaboració d’un document
que posiciona l’estudi de la malaltia residual al moll d’os com el principal
paràmetre per guiar el tractament.

Quan em van dir que m’havien de trasplantar no sabia com mirar amb optimisme
el futur. Gràcies, entre altres coses, als testimonis del web de la Fundació Josep
Carreras vaig veure que allò no era el final, que podia superar-ho. Miguel Ángel
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Grup de leucèmia mieloide aguda
La leucèmia mieloide aguda (LMA) és el tipus més comú de leucèmia aguda
en adults. En condicions normals, la medul·la òssia produeix unes cèl·lules que,
després de madurar, es converteixen en granulòcits, cèl·lules encarregades de la
defensa de l'organisme contra les infeccions. En la LMA, les cèl·lules de la línia
mieloide (mieloblasts) proliferen de manera anormal, envaixen progressivament
la medul·la òssia i interfereixen en la producció de cèl·lules normals de la sang,
cosa que origina insuficiència medul·lar i infiltra teixits extramedul·lars.
La LMA és una malaltia d'adults, si bé a vegades es pot observar en nens.
La mitjana d'edat dels pacients amb LMA és de 64 anys i la majoria de
pacients se situen en la franja dels 60-75 anys.
Cap de grup
Dra. Ruth M. Risueño

Activitat 2018
· Van publicar un estudi apuntant una nova teràpia potencial per als
pacients afectats de dos tipus de càncer de la sang: les síndromes
mielodisplàstiques i la leucèmia mielomonocítica crònica.

Equip
Antònia Banús Mulet
Dr. Josep Maria Cornet
Massana
Dr. José María Carbó
Marqués
Laia Cuesta Casanovas
Lydia Romera Fajardo

Són dues malalties que, actualment, no disposen de tractaments prou
reeixits o exempts d'efectes secundaris greus. El grup ha trobat una nova
diana terapèutica per a les dues malalties que també està present en la
leucèmia mieloide aguda. Aquest objectiu, el receptor de la serotonina, pot
ser inhibit per fàrmacs ja aprovats al nostre país i que, actualment, són
destinats als pacients de Parkinson. Aquest fet podria facilitar la realització
d'assajos clínics en el futur pròxim.
· Van desenvolupar un treball sobre el reposicionament d’un tipus
d’antihistamínics (molt emprats per combatre l’al·lèrgia) per utilitzar-los
com a tractament per a neoplàsies hematològiques, amb especial interès
en la leucèmia mieloide aguda (LMA).
Els antihistamínics són un conjunt de fàrmacs antagonistes del receptor
d’histamina 1 (HRH1) molt utilitzats per tractar l'al·lèrgia. En els darrers
anys, s’ha investigat la importància d'HRH1 en el càncer i s’han descrit
efectes antitumorals d’alguns antihistamínics.
No obstant, el grup va voler ampliar la recerca estudiant l’efecte
antitumoral en les neoplàsies hematològiques. A partir d’aquest estudi
van proposar l’ús de determinats fàrmacs com a estratègia terapèutica
per a la LMA i la resta de neoplàsies hematològiques.

De manera paral·lela al meu tractament de quimioteràpia, a la Fundació Josep
Carreras van iniciar una recerca d’un donant de medul·la òssia compatible amb
mi. Vaig tenir la sort que el van trobar en tres setmanes i em van poder fer el
trasplantament!. Sandra
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Grup de neoplàsies limfoides
Els limfomes són, amb diferència, el tipus més habitual de càncer hematològic.
Són un grup de malalties malignes de la sang que apareixen quan els limfòcits
T o B, en diferents estats de maduració i fora de la medul·la òssia (normalment
en els ganglis limfàtics o en un òrgan), manifesten algun tipus de defecte que,
d'una banda, perllonga la seva vida de manera anormal i, de l'altra, fa que es
reprodueixin de manera descontrolada.
Tradicionalment, els limfomes es classifiquen en dos grans grups: el limfoma de
Hodgkin (LH) i els limfomes no hodgkinians (LNH).
El limfoma de Hodgkin acostuma a afectar persones més joves i té un bon pronòstic:
la malaltia remet en el 80 % dels pacients. És un dels càncers més curables avui dia.
Caps de grup
Dr. Tomàs Navarro
Dr. Juan Manuel Sancho

Equip
Dra. Maria Joao Baptista
Josep Muncunill
Dra. Miriam Moreno
Dra. Miriam Verdú Bou

Els limfomes no hodgkinians són un grup heterogeni amb més de 40 «variants».
Es poden classificar segons la velocitat del seu creixement: limfomes agressius o
indolents. Els limfomes agressius es desenvolupen molt ràpidament, però són més
sensibles als tractaments i es poden curar aproximadament en tres quartes parts dels
casos. Els indolents són menys simptomàtics en general, progressen més lentament,
però són menys curables de manera definitiva, encara que els pacients poden viure
molts anys pràcticament sense símptomes gràcies als nous tractaments.
Aquest grup de recerca se centra sobretot a:
· Detectar les diferències biològiques dels limfomes entre els malalts amb
immunodeficiències (com els infectats pel VIH) i els que afecten pacients lliures
del VIH o de qualsevol altra immunodeficiència.
· Trobar nous marcadors que permetin un diagnòstic més precoç i un seguiment
millor dels limfomes.

Activitat 2018
· Publicació d’un estudi sobre la detecció precoç dels limfomes en pacients
immunodeprimits, especialment persones infectades pel VIH, ja que aquestes
persones tenen un risc més gran de desenvolupar alguns tipus de càncer, com
el limfoma no hodgkinià difús de cèl·lules grans B. A molts d’aquests malalts
se'ls detecta també la presència d'un altre virus anomenat virus d'Epstein-Barr
(VEB), que en molts casos es troba a dins del limfoma i també a la sang.
En aquest treball es demostra que la presència del virus d'Epstein-Barr en el
plasma pot ser utilitzada com un marcador dels limfomes que apareixen en
persones infectades pel VIH i ser un senyal precoç de l’aparició del limfoma, ja
que el virus apareix a la sang abans que el limfoma aparegui.
Finalment, el que s'ha vist és que la presència del virus està associada a mal
pronòstic. Si hi ha més quantitat de virus d'Epstein-Barr en el plasma pitjor és el
pronòstic del limfoma. Aquest mal pronòstic queda eliminat quan s'afegeix un
determinat tractament immunoquimioteràpic.

Quan tenia 20 anys em van diagnosticar un limfoma molt resistent. Avui, després de
cinc anys de tractament, torno a sentir-me forta. Yaiza
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Mieloma múltiple
El mieloma múltiple és un tipus de càncer de la sang que afecta les cèl·lules
plasmàtiques, un glòbul blanc que es localitza preferentment a la medul·la òssia.
Cada any, al nostre país més de 2.000 persones són diagnosticades de mieloma
múltiple, un tipus de càncer de la sang que de moment és difícil de curar.
El mieloma múltiple afecta predominantment persones d’edat avançada
(la meitat dels pacients tenen més de 65 anys).
El mieloma múltiple es tracta mitjançant la combinació de fàrmacs específics
per a la malaltia.
En pacients joves s’acostuma a fer, a més, un trasplantament autòleg de
medul·la òssia. Amb tot això, la malaltia es controla, però no es guareix.
Cap de grup
Dr. Albert Oriol

Els malalts tenen recaigudes constants, per la qual cosa s’ha de repetir el
tractament o buscar-ne d’alternatius.

Activitat 2018
El grup ha desenvolupat dos grans projectes terapèutics:
Equip
Paula Gómez
Isabel Granada
Mar Mallo
Neus Ruiz

· Un és un assaig clínic a escala internacional utilitzant cèl·lules CAR-T, un
tractament d'immunoteràpia que modifica genèticament els limfòcits T del
mateix pacient perquè ataquin cèl·lules canceroses. Actualment, s'estan
posant en marxa dos nous assajos amb CAR-T de nova generació.
· L’altra consisteix en un assaig amb anticossos bioespecífics que també
es modifiquen genèticament per atacar les cèl·lules tumorals de manera
específica. Actualment hi ha dos assajos actius amb aquest tipus de
molècules.
L’objectiu és determinar quina teràpia és millor per cada pacient.

Em dic María Francisca i en aquesta fotografia surto amb el meu marit Ginés. L’any
2013 li van diagnosticar un mieloma múltiple. De moment encara s’està recuperant
i continua lluitant contra la malaltia amb totes les seves forces. La Fundació Josep
Carreras és un pilar molt important per a aquesta causa. Ginés i María Francisca

Les diferents línies de treball

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Grup d’organització 3D de la
cromatina
La cromatina és una substància que forma un cromosoma i consisteix en la
combinació d'ADN i proteïnes.
El grup estudia la cromatina de forma tridimensional: la primera dimensió són
les lletres de l'ADN, però en el moment en què s'organitzen i creen volum estem
parlant de tres dimensions, perquè es formen els llaços.

Cap de grup
Dra. Biola María Javierre

Equip
Laureano Tomás
Llorenç Rovirosa
Mónica Cabrera

La recerca se centra a conèixer com s'organitza tridimensionalment l'ADN per
identificar les seqüències que estan en contacte físic amb cada gen. Aquestes
seqüències poden estar molt lluny (fins i tot en altres cromosomes) i fins i tot hi
pot haver altres gens entremig.
El grup vol estudiar quines són les mutacions associades al càncer i treure nous
gens associats amb els diferents tipus de malalties. Per això, cal conèixer com
és l'estructura de l'ADN d'una cèl·lula tumoral: si veiem aquells gens que són
importants en una cèl·lula «sana» podrem detectar en la cèl·lula tumoral que
aquests gens no estan en contacte amb la seqüència reguladora que hauria de
ser, sinó que ho estan amb altres seqüències. Comparant les cèl·lules sanes i
tumorals podrem entendre més la biologia del càncer.

Activitat 2018
· La doctora Javierre va aconseguir una beca Ramón y Cajal i l’1 de març es va
unir a l’Institut Josep Carreras.
· La doctora Javierre va ser reconeguda com una de les investigadores joves
més prometedores del món per UNESCO / L’Oréal Women in Science, per
un projecte que desenvoluparà en els propers anys i que es basa en la
descripció de noves dianes terapèutiques per al tractament de la leucèmia
limfoblàstica aguda (LLA) infantil.
· La científica ha aconseguit desenvolupar una nova tècnica que permet per
primera vegada saber quines són les seqüències del genoma que regulen
l'activitat de cada gen en cada tipus cel·lular.
Aquest projecte es basa en el desenvolupament d'una nova metodologia
experimental i computacional per detectar en tot el genoma les regions
reguladores per a tots els gens en tipus de cèl·lules poc abundants. En
resum, aquest projecte interdisciplinari proporcionarà un coneixement
sense precedents en la comprensió de l'hematopoesi humana amb un gran
impacte en la medicina regenerativa i les neoplàsies malignes de la sang.

Em dic Gael i a la fotografia surto amb el meu germà Edgar. Fa un temps es va posar
malalt i va deixar d’anar a l’escola. Jo no entenia gaire bé què li passava, però va estar
molt de temps a l’hospital i li van caure els cabells. Tant de bo els metges descobreixin
aviat alguna medicina eficaç. Edgar
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Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Síndromes mielodisplàstiques
Les síndromes mielodisplàstiques són un grup de malalties de la medul·la
òssia, òrgan que fabrica les cèl·lules de la sang. En aquestes malalties, la
fabricació de cèl·lules s'esdevé de manera anòmala, tant en nombre, maduració
com en funcionament.
Té més incidència entre les persones d'edat avançada (de més de 70 anys).
La clínica que presenten aquests pacients és molt heterogènia. Tot i que
en alguns casos no es requereix cap tractament quimioteràpic, en un 30 %
dels pacients el curs de la malaltia és molt agressiu. Els tractaments actuals
de què es disposa són pocs i tenen una baixa efectivitat per aconseguir la
curació de la malaltia.
Cap de grup
Dr. Francesc Solé

Equip
Mar Mallo
Laura Palomo
Blanca Xicoy
Javier Grau
Francisco Fuster
Pamela Acha
Nuri de Haro

Activitat 2018
· Gràcies a la utilització de la tecnologia Single Cell (que permet estudiar
cèl·lules individuals), el grup ha pogut estudiar les cèl·lules de pacients amb
síndromes mielodisplàstiques (SMD) des del seu diagnòstic i durant el
seguiment de la malaltia o durant el tractament, per conèixer-ne l'evolució.
· El grup ha iniciat un projecte de seqüenciació del genoma per caracteritzar
millor els pacients que pateixen síndromes mielodisplàstiques / neoplàsies
mieloproliferatives, un tipus de malaltia hematològica molt poc freqüent.
· Han iniciat un projecte en pacients amb SMD de baix risc, en el qual es
vol avaluar l’aplicació de l’ús de tècniques de seqüenciació com a eina per
monitorar l’evolució de la malaltia amb mostres de sang perifèrica, que és
un procediment menys invasiu que l'aspiració de medul·la òssia.

Em van fer el trasplantament de medul·la a l’Hospital Germans Trias i Pujol. Avui estic
en perfectes condicions, m’agrada la natació i cada dia nedo 2.500 metres a la piscina.
Estic molt agraïda a la Fundació Josep Carreras i a tots els professionals de l’hospital.
Cristina
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Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Actualment, les teràpies estàndard per a la leucèmia mieloide
aguda (LMA) són la quimioteràpia intensiva i, en alguns casos,
el trasplantament de medul·la òssia.
Malauradament, aquestes teràpies fracassen en molts casos,
a causa de la resistència i la manca d’eficàcia, i els episodis de
recaiguda són molt difícils de tractar. Cinc anys després del
diagnòstic de la LMA, la mortalitat supera el 70 % dels casos.
La proposta terapèutica de Leukos Biotech és diferent: van
identificar el potencial de l’apomorfina, un medicament ja
conegut i comercialitzat per a la malaltia de Parkinson, que
podria ser efectiu com un nou tractament per a la curació de
la LMA.
El grup liderat per la doctora Ruth M. Risueño va descobrir
que el tractament amb apomorfina té un efecte antileucèmic
en cèl·lules de pacients amb LMA ex vivo. Aquest tractament
representa un avantatge clínic per als pacients, ja que
disposarien d’una alternativa terapèutica segura i efectiva.
Des del punt de vista del desenvolupament, el cost i el temps
serien menors, atès que s’estarien utilitzant com a punt
de partida les mateixes dosis i vies d’administració que el
medicament actualment utilitzat per al Parkinson.

Els recursos de Leukos Biotech consisteixen en una aportació
de capital llavor per part de la Fundació Josep Carreras,
més dues rondes d’inversió amb capital de risc (Inveready
i dos altres fons), la primera el 2016 i la segona a finals del
2018, així com finançament públic competitiu provinent de
Catalunya, Espanya i Europa.
Leukos ha fet tot el desenvolupament necessari per poder
administrar apomorfina als pacients de LMA i, per tant, ha
presentat una sol·licitud d’autorització per a portar a terme
aquest assaig clínic a l’Agència Espanyola del Medicament
(AEMPS).
A la seva finalització, se subllicenciaran els drets de la patent
a una companyia farmacèutica amb capacitat de finalitzar
el desenvolupament clínic i la comercialització del nou
medicament, perquè pugui arribar a la pràctica clínica habitual.
Els seus assessors clínics estimen que el 85 % dels pacients
amb LMA respondrien adequadament a aquest nou tractament,
per la qual cosa tindria un mercat potencial l’any 2024 de
400.000 pacients i un valor estimat de 400 milions d’euros.

Activitat 2018
· Han finalitzat tot el desenvolupament preclínic.
· Han acabat el desenvolupament de manufactura i qualitat del medicament.
· Han presentat la sol·licitud d’assaig clínic davant de l’AEMPS.
· S’ha tancat la segona ronda d’inversió privada.

Equip
Dra. Ruth M. Risueño
Dr. Enrique Llaudet
Dra. Lise Clément-Demange
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Campus Sant Pau-UAB

Grup d’immunoteràpia cel·lular
i teràpia gènica
La immunoteràpia treballa perquè el sistema immune del nostre cos reconegui
millor un tumor i tingui més eficàcia a l’hora de combatre’l.
La immunoteràpia amb cèl·lules CAR-T se centra en els limfòcits T del pacient,
que ja s’encarreguen de manera natural de la defensa de l’organisme. Una
vegada s’extreuen del cos del pacient, se n’augmenta el nombre, es modifiquen
genèticament i s’hi incorpora un anticòs que reconeix l’antigen tumoral. Després
d’haver estat modificades, aquestes cèl·lules es tornen a administrar al pacient.

Cap de grup
Dr. Javier Briones

Equip
Carmen Álvarez Fernández
Laura Escribá García
Ana Caballero González
Rosanna Montserrat
Torres
Eva Escudero López

La teràpia CAR-T s'ha convertit en un dels enfocaments terapèutics més
prometedors per a la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma. L'antigen CD30
s'expressa en pràcticament tots els limfomes de Hodgkin i diversos subtipus de
limfomes no hodgkinians. Aquests són sensibles a la resposta immune cel·lular
i al tractament dirigit per anticossos, cosa que fa que el CD30 sigui un objectiu
excel·lent per a les cèl·lules CAR-T.

Activitat 2018
El grup del doctor Briones està treballant per dur a terme un assaig clínic per al
tractament amb cèl·lules CAR-T per a pacients amb limfomes no hodgkinians
de cèl·lules B i limfoma de Hodgkin. Durant el 2018:
· Han pogut dur a terme la primera part de la fase preclínica, en la qual s’han
determinat quines cèl·lules s’utilitzaran per a les cèl·lules CAR-T, concretament
els limfòcits T de memòria, un tipus de limfòcits T extremadament eficaços
encarregats de fer de mediadors en la defensa en infeccions successives del
mateix patogen. Es recorden del patogen i viuen molts anys al nostre cos. A
més, tenen la qualitat de ser tòxics davant d'altres que estan alterats.
· S’han completat els estudis preclínics amb cèl·lules CAR-T CD19 (CD19
és una molècula que està present en la leucèmia limfoblàstica i limfoma,
específica de limfòcits B) i CD30.
· Han fet las validacions en condicions GMP per al CAR-T CD30 per a
l'enviament de la documentació a l'Agència Espanyola del Medicament per
a l'aprovació de l'assaig clínic, que s'iniciarà el 2019.

Amb 20 anys em van diagnosticar un càncer de la sang. Després d’un llarg
tractament de quimioteràpia i un autotrasplantament, vaig estar bé gairebé sis anys,
però el 2012 vaig recaure. Em van fer més quimioteràpia i el maig de 2013 em van fer un
trasplantament de medul·la òssia. Avui puc dir que m'estic recuperant. Alfonso
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Campus Sant Pau-UAB

Grup d’oncogènesi i antitumorals
El lliurament dirigit de medicaments aconsegueix atacar selectivament
les cèl·lules tumorals, atès que el fàrmac s’acobla a una nanopartícula de
proteïnes, que s’anomena col·loquialment míssil, capaç de reconèixer de
manera específica un marcador en la cèl·lula tumoral diana.
Una petita part de les cèl·lules tumorals són cèl·lules mare metastàtiques,
aquelles que poden produir creixement metastàtic en òrgans diferents
d’aquells en els quals s’originen. El grup del doctor Mangues treballa sobre la
proteïna CXCR4, que és molt abundant a la superfície d’aquestes cèl·lules amb
capacitat de disseminació metastàtica.

Cap de grup
Dr. Ramon Mangues

El grup utilitza nanotecnologia per crear medicaments capaços d’eliminar
selectivament les cèl·lules portadores d’aquesta proteïna per bloquejar la
formació de metàstasis en el càncer.

Activitat 2018
Equip
Isolda Casanova
María Virtudes Céspedes
Ugutz Unzueta
Patricia Álamo
Irene Arroyo
Aïda Falgàs
Rita Sala
Esperanza Medina
Elisa Rioja
Olivia Cano
Pau Riera
Lorena Alba

· Han estudiat la forma de lliurament de fàrmacs controlada que
permeti administrar el medicament de manera subcutània en dosis més
prolongades (procés que anomenem lliurament sostingut). La finalitat és
intentar no ingressar a l’hospital i que es pugui administrar des de casa
amb l’ajuda d’un/a professional.
· Gràcies a la concessió d'un ajut anomenat RETOS, es podrà portar a
assaig clínic una nanomedicina dirigida a bloquejar la metàstasi, que es
podrà aplicar en 20 tipus de càncer, incloent-hi la leucèmia mieloide aguda
i el limfoma no hodgkinià difús de cèl·lula B gran.
· El grup ha entrat a formar part d’una xarxa europea de nanomedicina per
portar a la clínica tota la recerca bàsica que s’ha fet sobre aquest tema.

La malaltia ha estat tot un repte i m'ha ajudat a ser més lluitadora i a gaudir
encara més de totes les petites coses que el dia a dia ens ofereix. La frase que m'ha
ajudat a seguir sempre endavant amb un gran somriure és "La vida no ha de ser
perfecta per ser meravellosa". Mireia
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Campus Sant Pau-UAB

Grup de qualitat de vida en el
trasplantament de medul·la òssia
Qualitat de vida
El trasplantament de progenitors hematopoètics és un procés complex per als
pacients i els seus familiars. El trasplantament no tan sols repercuteix a escala
física i emocional, sinó que també afecta en el terreny laboral, social i familiar, i
influeix negativament en la qualitat de vida dels receptors.

Cap de grup
Dra. Anna Barata

La doctora Barata analitza l’impacte del trasplantament des de la perspectiva
del pacient. La percepció del pacient complementa les dades clíniques,
contribueix a preparar futurs pacients per al procediment i ajuda a estratificar
el risc dels pacients en els resultats globals.
Amb relació a aquesta línia de recerca, la doctora Barata ha treballat en diferents
projectes vinculats amb aquesta temàtica.

Activitat 2018
· L’impacte de la depressió i el tractament amb antidepressius en el
funcionament físic i la supervivència global. Hi ha resultats contradictoris sobre
l’impacte de la depressió en els resultats del trasplantament, probablement
per raó que no s’ha considerat el paper dels antidepressius. Els resultats del
projecte podrien reforçar la necessitat d’integrar l’avaluació i el tractament dels
aspectes psicosocials per optimitzar els resultats del procediment.
· La reincorporació laboral de pacients amb mieloma múltiple. El projecte busca
conèixer el percentatge de pacients amb mieloma múltiple tractats en primera
línia amb un trasplantament autòleg que posteriorment es reincorporen a
l’activitat laboral. Els resultats contribuiran a definir grups de risc i desenvolupar
futures estratègies de suport que en facilitin la reincorporació.
· Creació d’emedula, una eina en línia en format web i aplicació per a
telèfons intel·ligents que recull variables referides pel pacient, com ara
símptomes físics, psicològics, qualitat de vida i adherència al tractament.
Emedula permet que professionals multidisciplinaris tinguin accés a
aquests resultats i puguin intervenir precoçment per via telemàtica.
· Participació en el projecte “Integrated European Network on Chronic Graft
Versus Host Disease (cGvHD) –EUROGRAFT”, projecte europeu que té
l’objectiu de millorar la supervivència i la qualitat de vida dels receptors de
trasplantament amb EICH crònic.

Adeu, leucèmia, hola, vida! Imparables,no deixeu de lluitar. La vida és per gaudirne i jo dono les gràcies per poder continuar vivint. Fundació Josep Carreras, gràcies
pel vostre esforç!. Laura
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Campus Sant Pau-UAB

Grup de trombosi
· La trombosi és una de les complicacions més greus i freqüents en
pacients amb càncer. És la primera causa de mort, a part de la deguda al
mateix càncer.
· El grup de recerca del doctor Souto investiga les causes de la trombosi en
la població general i en pacients amb neoplàsies malignes, principalment
els factors genètics que s’hi relacionen.

Activitat 2018
Cap de grup
Dr. Joan Carles Souto

Equip
José Manuel Soria
Noelia Vilalta
Marina Carrasco
Juan Millón
Sara Miqueleiz
Georgia Anguera
Lluís Prats

· El grup ha continuat treballant per aprofundir en el coneixement i la prevenció
de la trombosi venosa profunda que tenen els pacients amb càncer.
· El projecte MIRTO que va sorgir d’aquest grup vol intentar establir
mecanismes per poder predir qui tindrà trombosi, amb la finalitat de poder
establir mesures preventives. A més de la informació clínica, el grup va
proposar afegir a l’estudi dades genètiques. Aquesta aportació apareixerà
reflectida i es començarà a utilitzar en les properes guies americanes, a
fi que es pugui obtenir una puntuació més precisa del risc de trombosi en
qualsevol individu i, particularment, en els pacients amb càncer.
· A més a més, aquest grup de recerca ha publicat un treball on es posa el
focus en la recerca del sistema immunitari del pacient per superar els tumors
sòlids. Tots es caracteritzen, entre altres circumstàncies comunes, pel fet
de desenvolupar una inflamació crònica en el seu microambient cel·lular i
afavoreixen el creixement del tumor i la seva disseminació metastàsica.
L’estudi que ha fet l’equip del doctor Souto proposa un nou concepte que pot
tenir grans aplicacions clíniques en el tractament i la cura del càncer sòlid.
Hi ha un llindar en la intensitat de la resposta immunològica/inflamatòria
del pacient per sobre del qual els tumors són destruïts, mentre que, si no
s'aconsegueix aquest nivell d'atac, el tumor continua imparable el seu
creixement. L'article suggereix que s'ha de fer molta més recerca sobre la
immunitat innata com a instrument per superar el llindar immunològic que
separa l’èxit (superació de la malaltia) del fracàs.

El nou tractament va ser més agressiu i em va causar una fallada renal aguda i
una trombosi de la branca nasal de la vena central del cervell. Una altra vegada a
cures intensives amb hemodiàlisi i anticoagulants. Van passar quinze dies fins que
em vaig poder posar dreta. Llavors vaig saber que havia de ser més forta que mai i
que no em rendiria. Mònica
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Campus Sant Pau-UAB

Grup de recerca clínica i
translacional en leucèmia
mieloide aguda
El grup del professor Sierra treballa en els àmbits de recerca següents:

Cap de grup
Prof. Jordi Sierra Gil
Equip

Investigadors
doctors
M. Salut Brunet
Javier Briones
Rodrigo Martino
Carolina Moreno
Irene García-Cadenas
Silvana Novelli
Anna Barata (IJC)
Josep Nomdedeu
Angel Remacha
Marta Pratcorona
Montserrat Hoyos (IJC)
Joan Carles Souto
Jose Mateo
Carmen Álvarez
Laura Escribà
Víctor Pallarés

Investigadors
predoctorals
Miquel Granell
Silvana Saavedra
Albert Esquirol (IJC)
Ana Garrido
Ana Carolina Caballero
Maria Laura Blanco
Clara Martínez
Jordi López Pardo
Carolina Cuellar

· Caracterització molecular, estudis de malaltia residual, factor pronòstics i
teràpia dirigida en la leucèmia mieloide aguda
· Caracterització molecular, estudis de malaltia residual, factor pronòstics
i teràpia dirigida en la leucèmia limfàtica crònica i els limfomes
· Noves modalitats de trasplantament hematopoètic i les seves complicacions
· Immunoteràpia cel·lular amb cèl·lules CAR-T
· Càncer i trombosi
· Estudis de qualitat de vida en malalts amb hemopaties greus.
El professor Sierra és un líder internacional en la LMA, com reflecteixen les
seves publicacions en revistes com New England Journal of Medicine, Lancet,
JAMA, Nature Reviews in Clinical Oncology, Journal of Clínical Oncology i Blood,
entre d’altres.
El doctor Briones ha desenvolupat dos CAR-T acadèmics que estan a punt per
introduir-los en clínica.
El doctor Martino és un referent internacional en trasplantament hematopoètic i la
doctora Moreno en leucèmia limfàtica crònica. La doctora Moreno és membre del
Comitè Executiu del Grup Europeu de LLC (ERIC), que té la seva secretaria a Sant
Pau i durant el 2018 ha publicat treballs en revistes del primer decil de l’especialitat.

Activitat 2018
· Des del 1988, el grup del professor Sierra ha liderat cinc protocols
consecutius de teràpia adaptada al risc per la LMA, que han inclòs més de
2.000 pacients. En els darrers dos anys el grup ha consolidat la plataforma
de registre de dades i biobanc de pacients amb LMA i mielodisplàsies d’alt
risc finançada en la convocatòria PERIS (IP, Jordi Sierra) de la Direcció
General de Recerca.
· En la mateixa malaltia s’ha creat una aliança amb grups d’investigadors
alemanys i holandesos per fer estudis i assajos amb nous fàrmacs en LMA.
· S’ha col·laborat amb el grup del doctor Mangues per iniciar un estudi en fase 1
amb una nanopartícula dirigida en malalts amb LMA i limfomes.
· Actualment, el grup del doctor Souto ha estat analitzant els resultats d’un estudi
prospectiu de genòmica en pacients amb càncer amb trombosi o sense.

Alberto, tens leucèmia. Quan et donen la notícia t’envaeix la por i et sorgeixen mil
preguntes: Què he fet jo? Per què a mi? Què serà del meu futur? Hi vaig donar mil voltes,
encara que, després de la notícia, hi ha poc temps per reflexionar perquè hi ha molta
feina per fer i és necessari posar-se en marxa com més aviat millor. Alberto
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Campus Clínic-UB

Grup de biologia de cèl·lules mare,
leucèmia de desenvolupament i
immunoteràpia
D'una banda, el grup investiga sobre un subtipus de leucèmia infantil que es
diagnostica especialment en lactants, sobretot durant el primer any de vida i,
gairebé sempre, té un diagnòstic fatal. Es tracta de la leucèmia limfoblàstica
aguda pro B del lactant amb translocació t(4;11) (MLL-AF4+).
També investiga sobre immunoteràpia CAR-T per a leucèmia limfoblàstica B i T
i en leucèmia mieloblàstica.

Cap de grup
Dr. Pablo Menéndez

L’altre punt d’estudi se centra en l'estroma de la medul·la òssia, un teixit que
protegeix les cèl·lules tumorals i les fa resistents a la quimioteràpia. La recerca
del grup pretén caracteritzar l’estroma de pacients amb leucèmia mieloblàstica
i veure si l’estroma de medul·la òssia també és resistent a la immunoteràpia.

Activitat 2018
Equip
Antonio Agraz
Matteo L. Baroni
Clara Bueno
Rafael Díaz de la Guardia
Oscar Molina
María Belén López-Millán
Heleia Roca-Ho
Virginia Rodríguez
Diego Sánchez-Martínez
Paolo Petazzi
Francisco Gutiérrez
Samanta Zanetti
Talia Velasco
Raúl Torres

· El grup va publicar dos treballs sobre una nova diana terapèutica per
a la leucèmia limfoblàstica aguda pro B del lactant amb translocació
t(4;11) (MLL-AF4+). Les cèl·lules tumorals tenen uns receptors especials
anomenats antígens. Aquest grup de recerca va detectar un antigen concret
(anomenat NG2) per a aquest subtipus de leucèmia. En aquest sentit, en
els seus treballs exposen una estratègia per bloquejar aquest antigen i,
d'aquesta manera, augmentar l'efectivitat del tractament.
· Van publicar un treball per aprofundir en el coneixement de les cèl·lules
mare mesenquimals de medul·la òssia en l’estroma. Gràcies al seu estudi,
ara sabem que aquestes cèl·lules estromes dels pacients amb leucèmia
mieloide aguda retenen la capacitat d'estimular la producció de glòbuls
sans i també tenen poderoses funcions antiinflamatòries.
· S’han vist resultats prometedors per intentar avançar en el tractament de
la leucèmia mieloide aguda (LMA), gràcies a l’anàlisi d’un tipus de fàrmacs
emprats en altres tipus de càncers de la sang. Els resultats de l’estudi
mostren que en el cas de la LMA són menys tòxics i milloren les respostes
del sistema immunològic, per la qual cosa podrien evitar la resistència a la
quimioteràpia en aquests pacients.

Només un donant de medul·la podia salvar-me la vida. Però... qui? Ni el meu pare ni
la meva mare no eren compatibles amb mi. Vam recórrer a la Fundació Josep Carreras
i, un temps després, va arribar la gran notícia: havien trobat als EUA una medul·la ideal.
Algú, desinteressadament, em donaria la vida. La meva segona vida!. Abril
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Campus Clínic-UB

Grup d’immunoteràpia
antileucèmica
La immunoteràpia treballa potenciant el nostre propi sistema immunitari perquè
elimini de manera natural les cèl·lules canceroses. L’objectiu és que el sistema
immunitari ataqui les cèl·lules neoplàstiques de la manera que volem i que detecti
si aquestes cèl·lules es tornen a reproduir i, si ho fan, torni a actuar.
El grup es focalitza en dues línies principals de recerca:

Cap de grup
Dr. Álvaro Urbano-Ispizua

Equip
Beatriz Araceli Martín
Antonio
Guillermo Suñé Rodríguez
María Castellá
Lorena Pérez Amil
Sheila Leon Turell

· Mecanismes de mort cel·lular natural dirigits a la cèl·lula tumoral: treballen
en l’estimulació al laboratori de cèl·lules NK (natural killer) de sang de cordó
umbilical, un tipus de limfòcit important en la defensa immunitària. A posteriori
s’infonen en el pacient perquè puguin atacar de manera natural les cèl·lules
malignes. Aquesta teràpia s’està començant a estudiar en malalts de mieloma
múltiple, encara que es podria replicar en diverses malalties.
· Teràpia CAR-T: El projecte més important de recerca en leucèmia dels
últims deu anys és el descobriment de les cèl·lules CAR-T (Chimeric
Antigen Receptor T). Les CAR-T són cèl·lules del nostre sistema immune
(limfòcits T) que es reprogramen genèticament per atacar selectivament
les cèl·lules leucèmiques i deixar indemnes les sanes.

Activitat 2018
· Han desenvolupat tota la fase preclínica per a un assaig clínic amb
immunoteràpia per a pacients amb mieloma múltiple.
· Han preparat tota la base experimental (tant amb línies cel·lulars com amb
ratolins) unint tres gens que s’introdueixen en els limfòcits perquè ataquin
específicament les cèl·lules malignes del mieloma múltiple.
· Amb els resultats, ja han presentat de manera preliminar la documentació a
l’Agència Espanyola del Medicament i estan pendents de l’aprovació per iniciar
l’assaig clínic amb 30 pacients de cinc hospitals espanyols. L’equip del doctor
Urbano-Ispizua produirà aquests tres gens, els introduirà en els limfòcits dels
pacients i enviarà les cèl·lules ja tractades als hospitals participants.
· El que aportarà aquest assaig respecte a d’altres ja existents és:
En la fase preclínica, un dels gens que detecta la cèl·lula maligna és una
molècula que ve del ratolí i l’han humanitzat de manera que es pugui
aplicar a pacients sense que hi hagi rebuig.
Per detectar la cèl·lula maligna hi ha diverses dianes terapèutiques i el
grup treballa sobre l’antigen anomenat BCMA. Es tractarà del primer
assaig europeu que utilitzarà aquesta diana terapèutica (BCMA) en
mieloma múltiple (CARBCMA).

El meu fill Josuè em repetia sovint: "Papa, un dia més, un dia menys". I jo m'ho repetia
en veu baixa per a mi. Cada dia era una victòria al mieloma múltiple i un dia menys per a
la curació. És molt important visualitzar aquesta imatge: veure'ns curats. Joan
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Barcelona Endothelium Team
(BET)
Les cèl·lules que recobreixen la cara interna dels vasos sanguinis (les venes, les
artèries i els capil·lars) s’anomenen endotelials i formen l’òrgan més gran del
cos humà: l’endoteli. Aquest òrgan és el responsable de desencadenar les
respostes fisiològiques i adaptatives del nostre cos. Les cèl·lules endotelials,
depenent de la seva ubicació, poden fer un munt de tasques diferents.

Cap de grup
Dr. Enric Carreras

Equip
Maribel Díaz-Ricart
Marta Palomo
Júlia Martínez

La superfície de les cèl·lules endotelials està recoberta de receptors que
interactuen amb altres cèl·lules i molècules, i això permet a l’endoteli adaptar-se
contínuament a l’ambient que el rodeja. Avui, sabem que l’endoteli té un paper
important en el desenvolupament de moltes malalties i, per tant, hi ha un gran
interès a investigar com funciona.
L’equip de recerca liderat pel doctor Enric Carreras estudia el paper que tenen
les cèl·lules endotelials en les diverses complicacions observades en el
transcurs del trasplantament de progenitors hematopoètics (medul·la òssia,
sang perifèrica o sang de cordó umbilical).

Activitat 2018
· Un cop han descrit que existeix un dany endotelial associat a la malaltia de
l'empelt contra receptor (MECR), una complicació que de vegades succeeix
després del trasplantament al·logènic, han avaluat, en col·laboració amb un
grup de recerca de l'Hospital Charité de Berlín, els mecanismes implicats.
· Han treballat a desxifrar com actua un fàrmac protector de l'endoteli. Els
resultats d'aquest treball aviat sortiran a la llum en forma de dos articles,
un dels quals s'ha fet en col·laboració amb un grup de recerca de l'Hospital
Charité de Berlín.
· La síndrome de l'empelt és una complicació relativament freqüent del
trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics. La incidència d’aquesta
síndrome s'ha vist incrementada en els últims anys, concretament en els
pacients amb mieloma múltiple que reben tractament d'inducció amb nous
fàrmacs. Al llarg de l'any el grup ha estat investigant com interactuen aquests
fàrmacs amb l'endoteli i les diferents maneres de protegir-lo.
· La recerca que es porta a terme també té un vessant formador. Un doctorat
del grup BET va defensar la seva tesi doctoral internacional a la Universitat de
Barcelona i va obtenir la qualificació d'excel·lent cum laude.

Fa tres anys em van diagnosticar una leucèmia mieloide aguda. He lluitat durament
i, gràcies als metges, la meva família, amics i a la Fundació Josep Carreras, he
aconseguit superar la meva malaltia. Alícia
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Unitat d’amiloïdosi i mieloma
Abans d’utilitzar el trasplantament de medul·la òssia i nous fàrmacs, la mitjana
de supervivència d’un pacient afectat de mieloma múltiple era de pocs
anys. Tanmateix, després de la introducció del trasplantament i de nous
medicaments, el pronòstic ha millorat significativament.
Malgrat tot, avui dia, les recaigudes encara són freqüents, tot i que els tractaments
successius ofereixen períodes lliures de la malaltia cada vegada més llargs.

Caps de grup
Carlos Fernández de Larrea
Joan Bladé

Equip
Laura Rosiñol
M. Teresa Cibeira
Tania Díaz
Ester Lozano
Natalia Tovar
Ignacio Isola
Raquel Jiménez
Esther Bladé
M. Pau Mena

Està demostrat que tots els pacients amb mieloma múltiple han passat
anteriorment per estadis previs de la malaltia sense símptomes, anomenats
mieloma quiescent o GMSI (gammapaties monoclonals de significat
incert). Les persones diagnosticades amb aquestes alteracions, sovint
detectades en anàlisis rutinàries i molt freqüents en persones grans, tenen un
risc més elevat de desenvolupar un mieloma múltiple.

Activitat 2018
· El grup ha confirmat el paper crucial del seguiment en el temps de
la quantitat de proteïna secretada per les cèl·lules plasmàtiques i
el mesurament en el sèrum dels pacients amb mieloma múltiple
asimptomàtic o quiescent. Els pacients amb un increment progressiu de
la proteïna (un anticòs) presentaven un risc més elevat de desenvolupar un
mieloma múltiple simptomàtic en els mesos següents, independentment
d'altres factors de risc presents en el moment del diagnòstic. Aquests
resultats, també validats per un altre grup als Estats Units, es consideren
un factor clau en el seguiment dels pacients amb malaltia asimptomàtica.
· Els pacients amb amiloïdosi per cadenes lleugeres solen tenir complicacions
greus que limiten el tractament, fonamentalment a causa del dipòsit
d'aquestes cadenes al ronyó i, sobretot, al cor. Una de les recerques del grup
exposa que la quantitat de cèl·lules plasmàtiques productores d'anticossos
en la medul·la òssia es relaciona amb el grau d'afecció del cor. L'ús de nous
fàrmacs sembla que venç aquesta infiltració més gran de la medul·la òssia.
· Els mecanismes de regulació immunològica poden controlar la proliferació
de cèl·lules plasmàtiques malignes en pacients amb gammapatia
monoclonal de significat incert (GMSI), que impedeixen la progressió al
mieloma múltiple simptomàtic. La hipòtesi d’aquest grup és que un determinat
punt de control immunitari inhibitori per a la funció dels limfòcits pot tenir
un paper en aquest procés. Els assajos que van fer van demostrar que la
regulació a la baixa d’aquests punts de control en les cèl·lules plasmàtiques
malignes pot proporcionar un nou mecanisme d'escapament immune.

El 2014 em van diagnosticar un mieloma múltiple. Quan em van donar la notícia
el meu entorn i jo ens vam espantar molt... Ens vam quedar en xoc. Passats uns
dies de caos mental absolut, vaig arribar a la conclusió que només hi havia un camí
possible: tirar endavant. Trini
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Leucèmia mieloide aguda
La leucèmia mieloide aguda (LMA) és una malaltia clínicament i biològicament
heterogènia per a la qual existeixen tractaments amb potencial curatiu només per
a una part dels malalts, de menys edat i no exempts d’una toxicitat elevada.
La quimioteràpia intensiva i el trasplantament al·logènic són encara les eines
fonamentals en el tractament dels malalts candidats a quimioteràpia intensiva,
tot i que recentment s'han incorporat fàrmacs més específics dirigits a dianes
terapèutiques, com les mutacions de FLT3 o IDH, que poden millorar-ne els resultats.
D’altra banda, el gran avenç aconseguit en el coneixement genètic de la
malaltia en els últims anys ha donat un gran impuls al desenvolupament de
nous fàrmacs, que mostren resultats prometedors en malalts que no són
candidats a quimioteràpia intensiva o permeten obtenir respostes en malalts
que recauen després de la quimioteràpia.
Cap de grup
Dr. Jordi Esteve

Equip
Marina Díaz Beyá
María Rozman
Daniel Esteban
Francesca Guijarro
Àlex Bataller
Ana Triguero
María Fontán

Activitat 2018
· Aquest grup de recerca ha centrat la seva activitat de recerca durant el 2018
tant en aspectes clínics rellevants com en la investigació de factors pronòstics
que guiïn l'elecció del millor tractament i la cerca de nous tractaments, com en
àrees de recerca translacional que permetin conèixer millor els mecanismes
moleculars de la malaltia i la identificació de noves dianes de tractament.
· Entre els estudis clínics impulsats pel grup destaquem l'estudi de
l'impacte pronòstic de la caracterització genètica de la LMA, com el
subtipus associat a les mutacions del gen RUNX1, i l'estudi del resultat del
trasplantament al·logènic en determinats subtipus genètics.
· També destaquem l'estudi fet en el grup cooperatiu CETLAM sobre el valor
pronòstic del seguiment de la malaltia residual mesurable mitjançant NPM1
en pacients amb mutació d'aquest gen i l'efecte de la intervenció precoç en
aquells malalts que no presenten una bona resposta molecular durant el
tractament amb quimioteràpia.
· En l'àrea d'assajos clínics, el grup ha augmentat sensiblement la seva
activitat, amb inclusió d'un major nombre de malalts en diversos estudis
amb nous agents en fase 1-2, que inclouen fàrmacs immunoteràpics, com
inhibidors de checkpoint immune o un nou anticòs monoclonal antiCD33,
i fàrmacs dirigits a dianes terapèutiques, com nous inhibidors de FLT3
(gilteritinib), IDH, MDM2 o CDK9.
· Entre els estudis translacionals, destaquem la publicació de l'anàlisi del valor
pronòstic del perfil d'expressió gènica segons el tractament postremissió rebut,
en malalts amb una LMA de risc citogenètic considerat intermedi. Paral·lelament,
remarquem la col·laboració amb el grup de recerca de la doctora Ruth M.
Risueño per a la recerca de noves dianes terapèutiques com ara receptors
serotoninèrgics i dopaminèrgics expressats a les cèl·lules leucèmiques.

Fa 6 anys em van diagnosticar leucèmia mieloblàstica aguda, però afortunadament
avui estic curada. Vaig passar cinc mesos rebent tractament de quimioteràpia. La
meva família, marit i filles, es van portar com uns campions. Sense ells hauria estat
molt difícil portar bé aquesta malaltia tan dura. Trini
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Registre de Donants de Medul·la Òssia

Què és el REDMO?
Fins que no trobem un donant de medul·la òssia
compatible per a tots els pacients, NO PARAREM.
Sovint, l’única oportunitat de curació per a molts pacients
de leucèmia o altres hemopaties és un trasplantament de
medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical
(progenitors hematopoètics). Malauradament, tan sols
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
marc 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 en cada cerca als més de 32 milions de
donants de medul·la òssia i a les més de 709.308 unitats
de sang de cordó umbilical disponibles a tot el món.*
(*) Dades a 31/12/2018 proporcionades per la World Marrow Donor
Association (WMDA).

Informació sobre la donació de
medul·la òssia
Amb la finalitat que la persona que vulgui ser donant
sàpiga exactament com funciona el procés, des de la
Fundació Josep Carreras es comparteix informació
detallada sobre la donació de medul·la òssia.
L'any 2018, es va actualitzar el vídeo informatiu. La peça
audiovisual, feta amb animació, exposa tot el procés que ha
de seguir una persona que vol ser donant de medul·la òssia.
Tots aquests materials es poden veure entrant a:
www.fcarreras.org/ca/donamedula
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Registre de Donants de Medul·la Òssia

Activitat global del REDMO
El REDMO és responsable de la gestió de la base de
dades dels donants voluntaris espanyols, de la recerca
de donants compatibles per als pacients espanyols i de
la coordinació del transport de la medul·la òssia, sang
perifèrica o sang de cordó umbilical des del lloc d'obtenció
al centre de trasplantament.
Trasplantaments

Donants MO/SP/SCU/LIM*
Donants espanyols

Pacients
espanyols
Pacients
estrangers
Xifra total

Ens els últims 27 anys, s’han pogut fer
9.610 trasplantaments a tot el món
gràcies a un donant anònim localitzat pel
Registre de Donants de Medul·la Òssia
de la Fundació Josep Carreras.

Donants estrangers

1.339 5.221
3.050
4.389 5.221

Xifra total

6.560
3.050
9.610

(*) MO: medul·la òssia / SP: sang perifèrica / Boost CD34+/SCU: sang de cordó umbilical / LIM: limfòcits

Els donants de medul·la òssia
Evolució del nombre de donants disponibles de
medul·la òssia a Espanya (1994-2018)

Donants disponibles

373.196

Increment 2018

16%

Donants tipificats 2018: 54.011

Com es pot veure, l'increment en el nombre de donants registrats ha estat molt important en els darrers anys. Cal tenir en compte, però, que la xifra no sempre
coincideix amb les dades ofertes per l'ONT o les comunitats autònomes. Això és perquè, encara que estigui registrat, un donant no pot ser bolcat en el REDMO i
inclòs a la xarxa internacional de donants fins que es disposa del seu estudi HLA, del seu consentiment informat signat i de les dades mínimes establertes pel Pla
nacional de medul·la òssia (PDMO).

Pots consultar la Memòria completa del REDMO a: www.fcarreras.org/ca/memorias
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Per grups d’edat i gènere

1991-2018

2018
Homes

31 a 40

41 a 50

El 52 % dels donants
disponibles és menor
de 40 anys.

51 a 60

37%

63%

anys 18 a 30

Polònia
Regne Unit
Itàlia

416.605

Portugal

398.616

Espanya

373.196

França
Holanda
Turquia
Xipre

290.238
271.703
266.845

169.274

964
1.588

4.190
6.938
41 a 50

51 a 60

67%
8.299.509
1.626.868
1.591.575

Alemanya

31 a 40

El 75 % dels nous
donants és menor
de 40 anys.

Distribució dels donants a Europa
Per països

6.853
13.159

14.370

32.598

25.239

5.949
anys 18 a 30

Dones

71.278

Dones

49.028

73.450

38.647

24.966
57.990

Homes

33%
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Peticions de col·lecta de progenitors hematopoètics

201

col·lectes
fetes durant
el 2018

36

% Increment
2018

477

%

Increment
2012-2018

Evolució de les col·lectes fetes segons destí
Pacient internacional

Pacient nacional

84

29

25
20
2009

43

10

22
12

22
13

20

2010

2011

2012

2013

43
37

47
34

2014

2015

55
52

2016

104
97

64

2017

2018

Les unitats de sang de cordó umbilical
Unitats de cordó disponibles

64.526
1%
Increment 2018

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pots consultar la Memòria completa del REDMO a: www.fcarreras.org/ca/memorias
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Distribució de les unitats de sang de cordó umbilical a Europa
Per països

Espanya

38.036

Alemanya

64.526

37.241

Itàlia

36.607

França

27.972

Regne Unit

21.708

Bèlgica
Russia

5.731

Suïssa

4.771

Holanda

4.600

Suècia

4.321

Evolució dels enviaments de cordó umbilical

163

enviaments
d’unitats de sang
de cordó umbilical
durant el 2018
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Cerques de donant compatible

909

activacions de cerca
de donant per a
pacients espanyols
durant el 2018

677

1.250

pacients espanyols
per als quals s’ha
localitzat un o més
donants compatibles
durant el 2018

donants
compatibles
localitzats per
a pacients
espanyols
durant el 2018

Percentatge de donants de progenitors hematopoètics
localitzats abans de dos mesos: 90 %

Mediana de dies de cerca de medul·la òssia o sang
perifèrica

53 %

83

90 %

30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Trasplantaments de pacients espanyols durant el 2018
Per producte

Medul·la òssia (MO)
Sang perifèrica (SP)*

76
387

Sang de cordó umbilical (SCU)

33

Col·lectes de limfòcits

21

* Inclou 3 BoostCD34+

SP

MO

SCU

BOOST

500
400
300

496

200
100
0

trasplantaments
hematopoiètics
2018

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pots consultar la Memòria completa del REDMO a: www.fcarreras.org/ca/memorias
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Orientació al pacient
El 2018,
el doctor
Carreras va
atendre 1.588
sol·licituds
d’orientació
mèdica.

Una de les nostres línies de treball va dirigida
als pacients d’alguna malaltia hematològica
maligna i als seus familiars. Quan una persona
és diagnosticada d’una malaltia d’aquest tipus,
li poden sorgir dubtes sobre el diagnòstic,
el tractament o la simptomatologia.
Per això, la Fundació Josep Carreras posa al seu
servei un canal de consultes mèdiques en línia
per resoldre tots aquells dubtes que li puguin
sorgir sobre una malaltia de la sang. Aquest servei
està dirigit pel doctor Enric Carreras, reconegut
hematòleg, director mèdic de la Fundació i director
del Registre de Donants de Medul·la Òssia.
El 2018, el doctor Carreras va atendre 1.588
sol·licituds d’orientació mèdica. Així mateix,
són moltes les persones que, sobretot gràcies
a la nostra presència a les xarxes socials,
s’acosten a la nostra Fundació per sol·licitar més
informació sobre una malaltia hematològica o
sobre la donació de medul·la, entre d’altres.
Per poder donar a conèixer la nostra feina i satisfer
aquestes sol·licituds 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.

Després de diverses proves, ens confirmaven el
que mai no hauríem volgut escoltar: l’Alba, la nostra
princesa de quatre anys, tenia leucèmia. Sens dubte,
el cop més dur que hem rebut mai. Considero que la
infantesa hauria de ser una etapa de la vida lliure de
preocupacions, amb molt d'amor, rialles i jocs. No
obstant això, a alguns els ha tocat lluitar per la seva
vida molt d'hora i convertir-se en autèntics guerrers
com l'Alba [...]. El meu agraïment és per als veritables
herois d'aquesta història que són els que fan possible
tenir esperança i aquestes ganes de lluitar.
Gràcies a la Fundació Josep Carreras, gràcies a
tota la seva recerca i ajuda; així com als milers
de socis i als milers de donants de medul·la òssia
i de sang que, sense ànim de lucre i de manera
anònima, regalen VIDA.
Tant de bo aviat, entre tots, puguem dir que la
leucèmia és curable al 100 % dels casos. Tant de bo
aviat l'Alba destrueixi el seu monstre i us pugui dir:
ho he aconseguit!
Alba, pacient de leucèmia
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Pisos d’acollida
La creació de la xarxa de pisos d’acollida
neix de l’especial preocupació de la Fundació
Josep Carreras 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 de casa seva. Els nostres pisos estan
situats molt a prop dels principals hospitals
de referència en tractament de leucèmies i
altres hemopaties malignes de Barcelona.
Des del 1994, 358 famílies han pogut estar
allotjades en algun dels nostres pisos.
A més, des del 2012, la Fundació també té
una habitació disponible per als 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 Hotels.

15.02
Dia de l’ingrès

Febrer
Després del trasplantament,
ens preparem per anar al
pis que ens ha proporcionat
la Fundació Carreras per
poder recuperar-me.

Abril
Visita a la Fundació
per conèixer les
persones que
estan treballant
allà amb esforç,
afecte i dedicació.

El fet d’afrontar un trasplantament de medul·la és
dur, però rebre un suport com el de la Fundació Josep
Carreras en concedir-nos un pis d'acollida durant el
procés va ser fonamental. No tan sols hem tingut una
llar, sinó que a més hem rebut un suport humà directe
i constant durant la nostra permanència al pis, i això
ha influït en la nostra actitud davant la malaltia. Ens
ha permès afrontar el trasplantament amb optimisme i
bon humor i centrar-nos en les coses positives i en les
petites bones notícies que van arribant a poc a poc.
Gràcies a Josep Carreras, que va tenir la inquietud de
crear aquesta Fundació fa més de 30 anys, els qui hem
necessitat un trasplantament i els futurs pacients tenim
informació, accés al registre de donants, suport social,
una recerca constant per curar-nos, etc.
Moltes gràcies a ell i als qui treballen amb ell a la
Fundació per fer que la meva lluita i la de la meva
família hagin estat més fàcils.
s

Durant l’any
2018 hem
acollit 31
famílies, que
han estat un
total de 1.489
dies en els
nostres pisos.

Guillermo, pacient de mielofibrosi primària

Maig

Juny

A la cuina del pis
fent el menjar per
agafar forces.

Al menjador del pis que
va ser casa nostra, amb
una altra de les grans
medicines: l'aigua.

3

La comunitat
d'imparables
La nostra comunitat en línia
Pacients, expacients i i familiars: el Dia dels Imparables
Els nostres socis i amics
Iniciatives solidàries
Els compradors dels nostres productes solidaris
Herències i llegats solidaris
Empreses solidàries

La comunitat d’IMPARABLES

La nostra
comunitat
en línia

+226.000
+13.000
+2.500

El nostre web el 2018
www.fcarreras.org

+33.000

+1.500.000
+1.900.000

La nostra presència
als mitjans de
comunicació el 2018

547
1.635

persones a qui els agrada la
nostra pàgina de Facebook
www.facebook.com/
fundacioncarreras

seguidors al nostre Twitter oficial
www.twitter.com/fcarreras

suscriptors al nostre canal de
www.youtube.com/
fundacionjcarreras

seguidors a Instagram
@imparablescontralaleucemia

usuaris

sessions

mencions en premsa

mencions en mitjans
digitals
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Pacients, expacients
i familiars: el Dia dels
Imparables
Aquest és el dia més esperat de l’any.
És la jornada en què pacients i expacients
acompanyats de familiars i amics surten
al carrer a donar veu a la malaltia.
Aquesta acció representa el tret de sortida
d'una setmana molt especial: la Setmana
contra la Leucèmia, que cada any se
celebra entre el 21 i el 28 de juny.
Des de fa vuit anys, la Fundació Josep
Carreras organitza aquesta gran
mobilització de pacients i expacients.
El 2018, més de 3.000 persones van sortir
en 80 ciutats espanyoles.

Aquesta acció va ser possible
gràcies a la col·laboració de:

La comunitat d’IMPARABLES
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La campanya

#PonleFecha
Coincidint amb la Setmana contra la Leucèmia
(del 21 al 28 de juny), des de la Fundació Josep
Carreras vam voler tornar a compartir la campanya
de #PonleFecha que havíem iniciat en el 2017.
Tal com mostra la imatge gràfica, veiem
vuit ratlles que signifiquen molt. Vuit
ratlles que formen una data que encara
no existeix, un dia que tots anhelem.

AAFF - Prensa A4 [CA].pdf

2

28/5/18

9:58

Fundació
Josep Carreras
CONTRA
LA LEUCÈMIA

«La leucèmia es curarà. Ajuda’ns a decidir quan».
Amb aquest lema directe i contundent vam voler
llançar una pregunta a la societat: «Quan creus
que es curarà la leucèmia?». Malgrat totes les
possibles respostes, només n’hi ha una de vàlida:
DEMÀ. I aquest demà únicament s’aconseguirà
invertint més recursos en recerca científica.
Amb aquesta campanya de sensibilització,
vam voler explicar a la societat la realitat de
la leucèmia i, d’aquesta manera, poder generar
un debat social sobre la seva data de curació,
amb la finalitat de moure consciències i animar
a fer donacions per continuar investigant.

Els fons obtinguts ja s’estan
dedicant a la recerca que
es porta a terme a l’Institut
de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras.

/ La leucèmia es curarà.
Ajuda’ns a decidir quan /
Envia DEMÀ al 28027
o entra a www.ponlefecha.org
Cost SMS: 1,2 €. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo. Núm. atenció client 900 32 33 34 / info@fcarreras.es
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La campanya de Nadal

«La fàbrica de cèl·lules imparables»
«La fàbrica de cèl·lules imparables» és una campanya de
recaptació de fons que es va llançar l’octubre de 2018 per
dur a terme un assaig clínic d'immunoteràpia CAR-T per
a pacients afectats de limfoma de Hodgkin i limfomes no
hodgkinians T que s'han tornat refractaris al tractament
amb quimioteràpia i trasplantament o que han recaigut
després d'haver fet totes les opcions terapèutiques.
La majoria dels pacients amb limfoma de Hodgkin
es recuperaran. El 80 % es restableixen després de
sotmetre's a cicles intensius de quimioteràpia amb
un autotrasplantament de medul·la òssia o sense.
Per a les persones en les quals aquest protocol de
tractament fracassa, el pas següent és habitualment un
trasplantament haploidèntic (d'un familiar 50 % compatible).
Així i tot, la meitat d'aquests pacients recauen.
En el cas dels pacients amb limfomes no hodgkinians
agressius, també són tractats amb fàrmacs quimioteràpics
i radioteràpia. Els qui recauen necessitaran un
autotrasplantament de medul·la òssia o, en alguns
casos, un trasplantament d'un donant, amb les
complicacions i la mortalitat que això implica.

Un cop s'han esgotat els cicles de quimioteràpia i s'ha
dut a terme el trasplantament de medul·la òssia, a
alguns pacients de limfoma ja no se'ls pot oferir res
més. «La fàbrica de cèl·lules imparables» és un assaig
clínic que la Fundació Josep Carreras vol posar en
marxa al costat de l'Hospital de Sant Pau durant el
2019 per oferir una oportunitat a aquests malalts.
La campanya pretenia recaptar un milió d'euros per dur a
terme aquest assaig amb 10 pacients de tot Espanya. I durant
el primer trimestre del 2019... es va assolir aquesta xifra!
Per activar les donacions es va comptar amb la col·laboració
de l'Alfonso Dacasa, un expacient de limfoma no hodgkinià
de tipus T, que es va gravar cada dia durant mesos per
acabar creant una minisèrie de 5 capítols de la seva vida.

Es pot veure a:
www.youtube.com/playlist?list=PLEkhMiZ7gctmDu3_PYSAPk_V5CMNhD7K8
Podeu trobar tota la informació sobre aquest projecte a:
www.fcarreras.org/ca/lafabrica
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Els nostres socis i amics
Per commemorar
aquests 30 anys,
hem demanat el
testimoni a dos
socis que fa molt
que ho són. Un,
enguany ha fet
«la majoria d’edat»
com a soci, i l’altra
persona fa 24
anys que ho és.
Nombre de
socis que se
n'han fet el 2018

16.729

11.210.677 €
Recaptació
de quotes als
socis el 2018

97.585

socis el 31 de
desembre 3.460 socis
més que l’any anterior

La base total de socis
manté la proporció de

70% 29%
dones

Amics

Una de les primeres sòcies que va tenir la
Fundació va ser la Montse. Ella, que estava
molt sensibilitzada amb la lluita contra la
leucèmia, es va unir a la nostra causa per
ajudar-nos a créixer, a tenir més recursos
per a la recerca i per donar suport als
pacients i els familiars. Som el que som
gràcies a persones imparables com ella,
amb qui compartim el desig de posar fi a la
leucèmia i la resta de malalties de la sang.
Per a mi ser sòcia de la Fundació és una gran
satisfacció. Quan veig tot el que feu, com heu
anat avançant amb el pas dels anys...
Des del Registre de Donants de Medul·la Òssia
(REDMO), que ha ajudat tants pacients a poder
fer un trasplantament, fins als últims avenços.
Sense la Fundació no estaríem en aquest punt, som
-com vosaltres dieu —"imparables", i encara ho hem
de ser més fins a aconseguir una curació del 100 %
de la leucèmia i totes les malalties de la sang.

Enguany, el Blas ha complert 18 anys donantnos suport com a soci. Al llarg d’aquests
anys la Fundació, a més de comptar amb la
seva col·laboració econòmica, ha tingut la
seva empenta a l’hora de difondre la nostra
lluita contra la leucèmia. El Blas ens explica
el que ha suposat per a ell aquest camí junts:
Fent un voluntariat amb nens que patien
càncer a la planta de pediatria de l'Hospital
Maternoinfantil de Jaén, em van parlar de la gran
tasca que feia la Fundació Josep Carreras, i així va
començar tot, i fins ara.
Han estat anys molt fructífers com a soci de la
Fundació Josep Carreras, la qual per a mi és una
gran família plena de vida. Vull compartir amb
tots vosaltres la meva alegria, ja que 18 anys
com a soci de la Fundació Josep Carreras no es
compleixen cada dia.
Blas, Jaén, soci des de l’any 2001

Ara fa vint-i-nou anys, amb només un any i mig,
la meva filla va patir una leucèmia limfoblàstica
aguda i, per sort, tot va anar bé. En aquells
moments, la Fundació tot just començava i
per a nosaltres va ser un punt de suport. Ara la
meva filla també és “dels imparables”, amb una
gran satisfacció.
Estic agraïda per tot el que heu fet, per tot el que
esteu fent i pel que voleu aconseguir. Gràcies
per ser-hi.
Montse, Barcelona, sòcia des de l’any 1995

homes

11.916

Nombre d'amics que tenim al 2018.
Un increment molt significatiu
respecte a l’any passat, amb
més de 2.500 noves altes.

275.558,69 €
Recaptació total de donatius
d'amics el 2018.
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Iniciatives solidàries
Hem gestionat més de 569 iniciatives solidàries (un 33,5 % més que l’any passat)

509.397,94 €
Recaptació 2018

(un 51,10 % més que l’any passat)

Gràcies a totes les
iniciatives solidàries
que ho heu fet possible!

Iniciatives promogudes per
Pacients i familiars + de

268

Iniciatives solidàries
repetitives o fidelitzades

Mitjana

Xifra més habitual de recaptació

111

894,45 €

Realitzades per persones jurídiques

145

1.000 €

Per solidaritat:

502

Les províncies on es realitzen més iniciatives són:

Barcelona

Madrid

València Màlaga Alacant

Per què escullen fer una iniciativa solidària amb la Fundació?

La serietat de la
FJC m’inspira
confiança:

40

Soc donant de
medul·la òssia:

54

Soc pacient:

67

Una persona
propera té leucèmia
(amics/familiars):

200
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Tipologies d’iniciatives

Noces
Casament de la Patricia i el Manuel
«Quan vam decidir casar-nos teníem moltes coses en què pensar, però una era claríssima: faríem
una celebració solidària amb la Fundació Josep Carreras. Aquest dia va ser meravellós per molts
motius, però un dels més importants va ser veure més de 300 persones amb els seus llacets
taronges i proposant dates per a la curació de la leucèmia. Alguns dels nostres amics s'han fet
donants de medul·la o socis de la fundació, i això és el millor record que ens emportem.»

Celebracions (batejos, comunions i aniversaris)
Comunió de la María
«Soc la María i tinc 8 anys. El 6 de maig de 2018 vaig rebre la meva primera comunió i amb
els meus pares havíem decidit ajudar la Fundació Josep Carreras. Vam fer un donatiu perquè
algun dia s'investigui algun medicament que curi aquesta malaltia tan dolenta. La meva àvia
va morir fa set anys d'això, jo era petita, però sé que des del cel em cuida cada dia.»

En memòria de...
Recordant la Lucía
El Sergio i la Marta, pares de la Lucía Chusa Valle, acompanyats de Carlos Tezanos
d'Imparables Cantàbria van celebrar el memorial anual de la seva filla fent una caminada
solidària. «Per a nosaltres suposa un dia de moltes emocions i nervis alhora. Però quan
acaba el dia ens sentim plens per poder ajudar que cap pare no torni a passar el que vam
passar nosaltres. I ens omple saber que la Lucía continua viva en molts cors.»

Venda de productes a benefici de la Fundació
La Marta i els seus superimparables
«Poder col·laborar amb la Fundació Josep Carreras és per a mi una satisfacció
gegant! M'agrada saber que el que sé fer i puc fer pot ajudar moltes persones a
gaudir de les seves vides com es mereixen, i aportant el meu petit granet de sorra
estic col·laborant amb l'equip de recerca per tenir una cura a la leucèmia.»

Esportives
Caminada "CarrerIllas" d’Iván González
«Soc l'Iván González i col·laboro amb la Fundació fent curses entre moltes altres coses
per a l'objectiu que tenim en comú, la lluita contra la leucèmia és el nostre llaç d'unió. Quan
la leucèmia va decidir instal·lar-se en el meu cos, aquest va decidir treballar de la manera
més pràctica possible, i d'aquí va sorgir el llaç que va unir, d'una banda, l'esport, eina
essencial en la meva vida, la Fundació i la manera de col·laborar amb el seu treball.»

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb Regina Díez i Clàudia Nogués del Departament d'Iniciatives
Solidàries de la Fundació: 93 414 41 47 / imagina@fcarreras.es
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Artístiques
La Tania organitza el Pulso Festival
«El Pulso Festival sorgeix d'un somni. El 2010 em van diagnosticar leucèmia mieloide aguda
i a partir d'aquest moment canvia la meva vida. Després de superar la malaltia gràcies a un
trasplantament de medul·la el 2012, vaig entendre la importància de la Fundació Josep Carreras
en tot el procés. Per tot això i perquè la vida m'ha donat una altra oportunitat, sorgeix Pulso
Festival: la suma de la meva passió per la música, el gaudiment de la vida i la solidaritat!.»

Activitats d'aprenentatge en escoles
AMPA Escola Barcelona
«Soc la Susanna, dona del David (expacient de LLA Ph +). El 15 d'abril passat vaig liderar la 5a
edició de la festa solidària de l’Escola Barcelona. Van ser uns mesos de preparació carregats
d'emoció i dedicació. Ho vam aconseguir tots junts! L'Escola Barcelona va ser imparable contra la
leucèmia! Per a mi va significar un repte personal i, alhora, un emotiu moment en la meva vida.»

Gastronòmiques
El Juanma organitza «migas» solidàries: #Yomecuro
«La malaltia que m'han diagnosticat es diu mieloma múltiple, que és un tipus de
càncer a la sang. El mes de desembre vam muntar un estand per vendre articles de
la Fundació i polseres de "#yomecuro #SeguimosJuanma" i per lliurar informació
sobre el que fa la Fundació. També es van vendre begudes, barquetes diverses i les
“migas” que va fer la meva bona amiga Ana Belén. I a la tarda, cafè acompanyat de
dolços, que van fer algunes de les nostres components del cor. La meva dona va fer
les «corbates» (un dolç). Tots els diners recaptats es van destinar a la Fundació!.»

Col·laboracions amb petites i mitjanes empreses
La Màgic BDN Running
«L’any 2012, un grup de corredors de la ciutat vam començar el somni d’organitzar una cursa
popular, innovadora i, sobretot, solidària. Aquest 2019 ja som davant la 8a edició de la Màgic
BDN Running! La cursa és un memorial a l'atleta popular badaloní Luis Condón, que ens va
deixar el 2012 a causa de la leucèmia. Aquest fet va ser el motiu que ens va portar a organitzar
aquest esdeveniment esportiu i vincular-nos amb la Fundació Josep Carreras. L'experiència
és molt enriquidora per a tota l'organització i el tracte amb la Fundació, especialment a través
de la senyora Regina Díez i el doctor Francesc Solé, no podria ser millor, és excel·lent. Esperem
poder continuar corrent molts anys al vostre costat! Continuar corrent... per ser imparables!.»

Col·laboracions d'ajuntaments, associacions i fundacions
Dona Médula Aragón
«La nostra tasca principal és promocionar entre els més joves la donació de cèl·lules
mare de la sang, però també som molt conscients de la importància de la recerca
perquè algun dia la leucèmia sigui totalment curable. És per això que sempre
dediquem part del nostre esforç a contribuir a aquesta tasca tan important.»

53

54 La comunitat d’IMPARABLES

Els compradors dels nostres productes solidaris
La Fundació disposa d’una botiga en línia on pots comprar un detall especial i solidari.
Garantia de
devolució
Et tornem l'import
durant 15 dies

Pagaments
Targeta / contra
reemborsament

43.313,92€
El 2018 s’han recaptat (import net)

https://tiendafcarreras.org/ca/

Contacte
Truca'ns al
965136218

Enviament urgent
Arribada 24/72 hores
(dies hàbils)

Perfil del comprador

74 %

dones de 49 anys

+ del 30 % + del 35 %
entre 25 i 34 anys

entre 35 i 44 anys

Els productes més venuts el 2018
(import brut)
Paquets detalls per a noces (detall + targeta)

76.657 €
36.982 €
1.246
16.506
Detalls per a noces

Comandes realitzades

Productes comprats

Gràcies a tots els nostres
clients solidaris!
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Herències i llegats solidaris
Potser una herència o un llegat per si sol no suposa
un abans i un després en la recerca mèdica, però
la suma de l’aportació de moltes persones que han
volgut contribuir a la nostra lluita amb les seves
últimes voluntats ajuda a fer un camí que ja fa anys
que hem començat: el camí cap a la fi de la leucèmia.
Enguany, aquest camí és una mica més curt gràcies
als 679.094 € que la Fundació ha obtingut de la
solidaritat d’aquells que ja no hi són i les seves famílies.
Amb aquests diners s’ha pogut ampliar l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per
continuar investigant en un espai de més de 10.000 m2.

S’han
gestionat

20

herències i
llegats i s’han
finalitzat

6

Al tancament de l’any s’ha
liquidat un import de

679.094 €
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Empreses solidàries
Empreses i organitzacions són grans aliats de la Fundació per poder continuar IMPARABLES
en la lluita contra la leucèmia. Sumant esforços i valors podem avançar conjuntament per
aconseguir que, algun dia al més aviat possible, la leucèmia sigui curable en el 100 % dels casos.

Finança
un projecte

Fes-te
empresa sòcia

Regala
solidaritat

Implica
el teu equip

Fes
màrqueting social

La relació de les empreses i les organitzacions afins als nostres objectius són un àmbit ric en possibilitats, amb espai
per a la creativitat, la flexibilitat i el diàleg. Des de finançar un projecte amb una aportació que pugui cobrir la totalitat
o una part perquè es pugui desenvolupar, per exemple, una línia d'investigació fins a patrocinar la campanya anual
de sensibilització, fer-se empresa sòcia amb una aportació regular obtenint un segell que acredita l’empresa com a
col·laboradora o organitzant solidaritat amb els nostres productes de marxandatge, ja sigui implicant l’equip o els
col·laboradors organitzant un acte a benefici de la Fundació o dissenyant una acció de màrqueting social, totes les
fórmules que treballin per ajudar a impulsar la nostra lluita i encaixin en els valors de la Fundació són benvingudes.

L’any 2018 hem comptat amb

111 empreses i organitzacions solidàries
que han col·laborat amb la Fundació
per tal de seguir impulsant-nos cap
al nostre objectiu fundacional.
Gràcies a la seva col·laboració hem sumat

845.413,53 € a la lluita contra la leucèmia.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el Departament d’Aliances Corporatives: 93 414 55 66 / empreses@fcarreras.es
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La multinacional Deloitte involucra la seva
plantilla en la lluita contra la leucèmia
Aquest 2018, Deloitte ha recaptat 13.637,25 € per a la lluita contra la leucèmia,
gràcies a la venda de motxilles solidàries a favor de la Fundació entre els
seus treballadors. Per poder fer arribar el missatge de la Fundació i la tasca
que duem a terme als impulsors d’aquesta iniciativa, la Tania, expacient i
col·laboradora de la Fundació, va assistir a l’entrega del xec i a l'acte va fer una
xerrada com a ambaixadora de la nostra entitat. Aquesta fórmula va ser
una excel·lent cloenda de l’acció i va servir perquè el testimoni de la Tania i
la tasca de la Fundació poguessin arribar a tots els qui treballen a Deloitte.

La bossa imparable de TUC TUC
A iniciativa de la marca de productes infantils TUC TUC, vam crear
conjuntament una bossa 100 % cotó amb un disseny molt actual que s’ha
pogut adquirir tant als punts de venda de la marca com a la botiga en línia
de la Fundació. Tots els beneficis per la venda d’aquestes bosses han anat
destinats a la Fundació per poder continuar treballant en la recerca contra
la leucèmia i a la millora de la qualitat de vida dels pacients. De moment,
portem recaptats 10.000 € i esperem que la xifra pugui anar augmentant.

El cafè solidari d'Il Caffe di Francesco
Durant les setmanes de Nadal, les cafeteries Il Caffe di Francesco
situades en cèntriques localitzacions de la ciutat de Barcelona, van
participar en la campanya impulsada des de la Fundació «El cafè
solidari» per recaptar fons per a la lluita contra la leucèmia i visualitzar
la importància de la recerca per poder posar fi a amb la malaltia.
De cada cafè servit, 10 cèntims es destinaven a la Fundació. Es van
recaptar 11.375 € gràcies a la solidaritat d'“Il Caffe di Francesco”.

Arrodoniment de nòmina
El Grup Indukern, format per les empreses Indukern, Calier i Kern Pharma,
impulsa cada any una campanya d’arrodoniment de nòmina entre els
seus treballadors. L’any 2018, els mateixos treballadors van triar la nostra
Fundació com a beneficiària del seu programa “Arrodoniment solidari”, a
través del qual els treballadors que ho desitgen poden fer un microdonatiu
a l’entitat que ells mateixos han triat per mitjà de la seva nòmina. Mostrant
el seu compromís amb la Fundació, el Grup Indukern va doblar la quantitat
recaptada pels treballadors en finalitzar la campanya, fet que va significar
una aportació de 6.308,28 € que es va destinar a la campanya “La fàbrica
de les cèl·lules imparables", per poder dur a terme l’assaig clínic del CAR-T
CD30 al Campus Sant Pau de l’Institut de Recerca Josep Carreras.
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Empreses solidàries
Volem donar les gràcies a les empreses i les organitzacions que ens han donat suport
durant l’any 2018, tant les que s’hi han sumat com les que s’han mantingut fidels en la seva
col·laboració en la lluita 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 feina. A totes, GRÀCIES.
Empreses que han col·laborat en la nostra campanya de sensibilització

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 els
objectius de la Fundació. Amb una aportació mínima de 1.500 euros anuals, el nostre agraïment més sincer a totes.

CAFEWORLD, SL
CELGENE, SL
ENAGAS, SA
FUNDACIÓN CANARIA SATOCAN
JUNGUEL SANJUAN
SCHULLER, SL
GIDATXA, SL

ALIMENTACIÓN Y FARMACIA, SA
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, SA
AYUDAS TECNODINÁMICAS, SL
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS, SL
GUARRO CASAS, SA
VILASECA, SA
KERN PHARMA, SL

Gràcies per ajudar-nos
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ALUMINIOS CORTIZO, SA
ALUMINIOS SECADES, SL
CÀRNIQUES D'OSONA, SL
CONSUM S. COOP. VALENCIANA
ERRA TECNI RAM, SL
EV SANT JUST, SL
FRUTOS SECOS IBIZA, SL
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, SL
GEDESCO, SA
HARRY BROKERS, SL
HOUSE STANDING, SL
INGECAL, SL
INGENIEROS EMETRES, SLP
JOSÉ SALCEDO SORIA, SL
LERRASA HIDRAULICA, SA
MON-PIRINEU, SL
PILGRIM REST PROJECT, SL
PINOS DEL RASO, SL
VITOGAS ESPAÑA, SA
VOE, SA
CAFF, SL
CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, SL
LAMBERTS ESPAÑOLA, SL
ALZAMORA PACKAGING, SA
ASOCIACIÓ GAIA COMMERCIUM
PAVIMARSA, SA
URBINIUM, SL

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

La comunitat d’IMPARABLES

Organitzacions col·laboradores
FRIENDS OF THE JCILF

URBINIUM, SL

FUNDACIÓ PRIVADA REAL DREAMS

VODAFONE ESPAÑA, SA

FP ROMKE JACOB KRAMER LUCHA CONTRA EL CÁNCER

CMD SAN JUAN

COMPANY BRIDGE AND LIFE, SL

CAS MIOT, SL

LEUKEMIA FOUNDATION JCFC-J CARRERAS FAN CLUB JAPAN

DONA VIDA BALEARS

FUNDACIÓN TEAMING

ASOC. VILLAMAYORENSE CONTRA EL CÁNCER

BON PREU, SA

CARAT ESPAÑA, SA

LA COLECCIÓN GRÁFICA, SL

ESCUELA SOCIEDAD UNION MUSICAL LA CONSTANCIA

TUC TUC, SL

VIATGES PROMOMIDA, SL

ASSOC. CULTURAL I CARNAVALERA COLLA WENDY'S CLUB

AFA DE L'ESCOLA L'ARENAL DE LLEVANT

CATALANDS

ASOCIACIÓN BALEARIK

UTE BOBASTRO 2000, SL HERMANOS CAMPANO

ALZAMORA PACKAGING, SA

GIDATXA, SL

ASOC. COOLTURAL INTERNACIONAL

CLUB DE ORIENTACIÓN VELETA

ASOCIACIÓ GAIA COMMERCIUM

SANTALUCÍA SEGUROS, SA

ASOCIACIÓN GALLEGA DE TRASPLANTADOS DE MÉDULA ÓSEA

AMPA LA CIGARRERA CEIP SAN SEBASTIÁN

COLECTIVO DE TRABAJADORES ENUSA

ORANGE ESPAGNE, SA

DEUTSCHE MASCHINEN, SL

GRUPO INDUKERN, SL

DONA MÉDULA ARAGÓN

ABET, SL

NEFTIS LABORATORIOS, SL

IL CAFFE DI FRANCESCO

PAVIMARSA, SA

CAIXA BANK SOTOGRANDE

ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL

CELGENE, SL

CAFF, SL

ENAGAS, SA

CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, SL

FUNDACIÓN CANARIA SATOCAN JUNGUEL SANJUAN

LAMBERTS ESPAÑOLA, SL

PUNTO FA, SL

ASOCIACIÓN DEPORTIVO CULTURAL LA PERLA

SCHULLER, SL

CE CIUDAD DEL SOL, S COOP

LA BARRACA SC MADRID

ALUMINIOS CORTIZO, SA

FUNDACIÓN BEDUA

ALUMINIOS SECADES, SL

ASOC. DE MONTAÑEROS DE ENSIDESA

AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA

AMAZON SPAIN FULFILLMENT, SLU

BODEGAS MAURO, SA

BECRISA 2011, SL

CÀRNIQUES D'OSONA, SL

FUNDACIÓ PORTAVENTURA

COMERCIAL DE ÚTILES Y MOLDES, SA

CEIP REYES CATÓLICOS DE VERA

CONSUM S. COOP. VALENCIANA

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SA, SME

AJUNTAMENT DE BEGUR

ERRA TECNI RAM, SL

ECO SPORT BARBANZA, SL

EV SANT JUST, SL

KERN PHARMA, SL

FRES-CO SYSTEM ESPAÑA, SA

NOVARTIS FARMACÉUTICA, SA

FRUTOS SECOS IBIZA, SL

BENEVITY CAUSES

FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, SL

MAY COURIER MADRID, SL

GEDESCO, SA

AKZO NOBEL CAR REFINISHES, SL

GRUP FOCOMIN, SL

AGRUPACIÓ ESPORTIVA DE SALT

HARRY BROKERS, SL

ALIMENTACIÓN Y FARMACIA, SA

HERPUTRANS, SL

ASOCIACIÓN ALCCOIRIS

HOUSE STANDING, SL

AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, SA

INGECAL, SL

AYUDAS TECNODINÁMICAS, SL

INGENIEROS EMETRES, SLP

CAMILO DE BLAS, SA

JOSÉ SALCEDO SORIA, SL

COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS, SL

LERRASA HIDRAULICA, SA

GRUP TRANSAHER, SL

MON-PIRINEU, SL

GUARRO CASAS, SA

PILGRIM REST PROJECT, SL

NOLL & PARTNERS INTERNATIONAL PROPERTIES, SL

PINOS DEL RASO, SL

VILASECA, SA

VITOGAS ESPAÑA, SA

AMPA ESCOLA BARCELONA

VOE, SA

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

WORLD PACK EXPRESS, SL

CLUB TRIATLÓ CARCAIXENT
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