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En definitiva, DONAR MEDUL·LA ÒSSIA ÉS TENIR L’OPORTUNITAT DE SALVAR UNA 
VIDA. Per conèixer tot el procés, accedeix en línia a la nova “Guia visual de la Donació de Medul·la 
Òssia” a www.fcarreras.org (busca la secció “La donació de medul·la òssia” a dins l’apartat “Donants”). 

Després de veure aquest vídeo de menys de 10 minuts, no et quedaran dubtes però si necessites més 
informació sempre pots trucar-nos al telèfon gratuït 900 32 33 34.

La donació de medul·la òssia…

 ➜ oferir la teva ajuda anònima i altruista 
a qualsevol pacient del món que ho 
necessiti
 ➜ un compromís amb tu mateix i amb els 
altres
 ➜ una de les poques donacions que es 
poden fer en vida
 ➜ l’única curació possible per a centenars 
de persones que la necessiten 

 ➜ res relacionat amb la teva medul·la 
espinal sinó amb la teva medul·la òssia, 
en la qual es generen les cèl·lules mare   
 ➜ una intervenció que elimini tota la teva 
medul·la òssia. Aquesta es regenera 
completament
 ➜ donar per un altre i després no poder 
donar si un familiar teu ho requereix. 
Pots donar diverses vegades
 ➜ perillós pel donant

Quan 
acabis de 

llegir-me, no em 
llencis…deixa’m
en algun loc en el

que pugui sensibilitzar a 
més persones sobre 

la lluita contra la 
leucèmia!
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Benvolgut/da amic/ga,

Segurament vostè recordarà haver llegit, en 
aquestes pàgines o a través del nostre web, tes-
timonis de pacients que han rebut un trasplan-
tament de medul·la òssia d’un donant anònim. 
En total, són més de 2.600 les persones, 
adults i nens, que han pogut sotmetre’s 
a una intervenció d’aquestes caracterís-
tiques a l’Estat espanyol mitjançant la 
generositat d’una persona desconeguda. 
Tot això ha estat possible gràcies a REDMO, 
el Registre de Donants de Medul·la Òssia que 
gestiona la nostra Fundació des de fa més de 
20 anys.

En el reportatge principal de la revista que té 
entre les seves mans descobrirà aquestes dues 
dècades de feina de REDMO: com va néixer, 
com es troba un donant de medul·la òssia com-
patible… Estic molt orgullós d’aquest programa 
de la Fundació i vull donar les gràcies de 
tot cor als més de 86.000 espanyols que 
estan disposats a donar la seva medul·la 
òssia per un pacient que ho necessiti. 

En aquest sentit, en aquestes pàgines també po-
drà conèixer el testimoni d’en Guzmán, un petit 
“super heroi” de Madrid de tan sols 3 anys que 
està lluitant amb totes les seves forces contra 
la leucèmia.

També tinc el plaer de presentar-li en aquesta 
revista diverses noves seccions del nostre web 
que ajudaran els pacients a tenir més informa-
ció per enfrontar-se a aquest cruel diagnòstic. 
En concret vull destacar els apartats dedicats 
exclusivament a les dones i als nens que prete-
nen respondre dubtes molt específics dirigits a 
aquests col·lectius.

Un cop més, moltes gràcies per oferir-nos el seu 
suport.

Afectuosament,

Josep Carreras

Il·lustració de Roser Capdevila



El 2009, Josep Carreras renovant el conveni del Registre de Donants de Medul·la 
Òssia amb el Ministeri de Sanitat amb l’aleshores ministra Trinidad Jiménez.
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“Sempre existeix al món una persona que 
n’espera una altra, ja sigui al mig del desert 
o al mig d’una gran ciutat. I quan aquestes 
persones es creuen i els seus ulls es troben, 
tot el passat i tot el futur perd completament 
la seva importància, i només existeix aquell 
moment i aquella certesa increïble que totes 
les coses sota el sol van ser escrites per la 
mateixa Mà. La Mà que desperta l’Amor, i 
que va fer una ànima bessona per a cada 
persona que treballa, descansa i busca 
tresors sota el sol. Perquè sense això no hi 
hauria cap sentit per als somnis de la raça 
humana” 

Paulo Coelho

El 1988,  Josep Carreras, juntament amb la 
seva família i amb el suport d’un gran equip de 
científics i empresaris, va crear la Fundació 
Internacional Josep Carreras amb l’ob-
jectiu de contribuir a trobar una curació 
per a la leucèmia. El tenor va iniciar aquest 
projecte com a testimoni d’ agraïment a la cièn-
cia i a la societat per l’atenció i l’afecte rebuts 
durant la seva malaltia. 

Fa 20 anys, el 1991, la Fundació Josep Carreras va 
establir a l’Estat espanyol el Registre de Donants 
de Medul·la Òssia (REDMO). Acreditat pel Mi-
nisteri de Sanitat espanyol, REDMO és l’únic 
programa del nostre país que gestiona 
les recerques de donants de progenitors 
hemopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica i 
sang de cordó umbilical) per a pacients amb 
leucèmia o altres malalties que requerei-
xen un trasplantament per curar-se i no 
disposen d’un donant compatible entre els 
seus familiars. 3 de cada 4 pacients que 
necessiten un trasplantament d’aquestes 

característiques es troben en aquesta si-
tuació i per tant, depenen de la solidaritat 
d’una persona anònima.

Actualment, REDMO té accés als més de 
17 milions de donants de medul·la òssia 
registrats arreu del món i a les més de 
500.000 unitats de sang de cordó um-
bilical. Quan es va crear la Fundació 
Josep Carreras, els pacients espanyols 
no podien accedir a un trasplantament 
de medul·la òssia si no disposaven d’un 
donant familiar compatible. Per aquest 
motiu, el REDMO va suposar un avenç 
extraordinari. Des d’aquell moment, a través 
del Registre de Donants de Medul·la Òssia, la 

Josep Carreras visitant un pacient en una cambra d’aïllament per a persones 
que han de rebre un trasplantament.



El 2009, Josep Carreras renovant el conveni del Registre de Donants de Medul·la 
Òssia amb el Ministeri de Sanitat amb l’aleshores ministra Trinidad Jiménez.
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Fundació Josep Carreras persegueix un objec-
tiu fonamental: aconseguir que cap pacient 
candidat a trasplantament, es quedi sen-
se aquesta possibilitat de curació pel fet 
de no disposar de donant compatible a la 
seva família.

Les estadístiques indiquen que des de la rea-
lització, l’any 1979, del primer trasplantament 

de medul·la procedent d’un donant no empa-
rentat amb el pacient, l’expectativa de vida 
dels malalts ha crescut notablement. El perfec-
cionament de les tècniques de trasplantament 
permet augmentar el nombre de vides salvades 
si es disposa d’un donant en el moment just 
en què el pacient es troba en condicions de 
ser trasplantat. Des dels seus inicis, el Re-
gistre de Donants de Medul·la Òssia ha 

Josep Carreras visitant un pacient en una cambra d’aïllament per a persones 
que han de rebre un trasplantament.
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SCU: sang de cordó umbilical
SP: sang perifèrica
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Total de recerques de donant compatible per a pacients espanyols iniciades 
des de 1992. Per exemple, el 2010 es van iniciar 768 recerques.

Recerques iniciades el 2010: 768 ↑ 12%

SCU (n=13) SP/MO + SCU (n= 531) SP/MO (n= 224)

SCU: sang de cordó umbilical
SP: sang perifèrica
MO: medul·la òssia

Gràfica d’ evolució dels trasplantaments de progenitors hemopoètics de 
donant no emparentat que s’han dut a terme a l’Estat espanyol des del 1994.

Trasplantaments realitzats durant el 2010: 404 ↑ 13%

SCU (n=142) (35%) SP (n= 179) (44%) MO (n= 83) (21%)
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trobat donant compatible per a més de 
5.000 pacients.

Per això, gràcies a la feina de REDMO, a l’Es-
tat espanyol més de 2.600 persones s’han 
pogut sotmetre a un trasplantament de 
progenitors hemopoètics les cèl·lules del 

qual procedien d’un donant no empa-
rentat. El 1994, es van dur a terme “no-
més” 12 trasplantaments de donant no 
emparentat i aquests suposaven el 0,8% 
dels trasplantaments de progenitors he-
mopoètics totals que es van fer a l’Estat 
espanyol en aquell moment (la resta cor-
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Gràfica del creixement del nombrede donants de medul·la òssia a l’Estat espanyol.

Donants tipificats disponibles a 31/12/2010: 86.361 ↑ 8%

Donants registrats Donants tipificats el 2010: 8.175

Gràfica general dels trasplantaments de progenitors hemopoètics realitzats a l’Estat 
espanyol fins al 2009. S’hi inclouen els trasplantaments autòlegs (procedents del mateix 
pacient), els al·logènics emparentats (les cèl·lules del donant procedeixen d’un familiar) i els 
al·logènics no emparentats (les cèl·lules trasplantades provenen d’un donant voluntari). 

Autòlegs Alos emparentats Alos no emparentats
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responia a trasplantaments entre familiars i a 
autotrasplantaments). El 2009, els trasplan-
taments no emparentats ja suposaven el 
15,4% de tots els trasplantaments.

En termes comparatius, l’Estat espanyol en-
cara no ocupa un lloc d’acord amb el seu 
nivell de desenvolupament pel que fa al 
nombre de donants de medul·la. Altres pa-
ïsos presenten taxes de donació molt superiors. 
Contràriament, Espanya és el segon país 
del món en nombre absolut d’unitats de 
sang de cordó umbilical emmagatzema-
des i a disposició dels pacients. Aquesta 
situació ha estat possible gràcies a la genero-
sitat de les mares donants i a l’excel·lent feina 
dels bancs de cordó espanyols. La Fundació se 
sent particularment orgullosa d’haver contribu-
ït a aquest important èxit ja que durant més de 
cinc anys va estar donant suport de forma molt 
decidida i amb una gran quantitat de recursos 
al creixement del Banc de Sang de Cordó Umbi-
lical de Barcelona en un programa conjunt amb 
la Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung 
e.V., la nostra entitat “germana” a Alemanya, 
i el Banc de Sang de Cordó de la Universitat de 
Düsseldorf. 

Des de la Fundació Josep Carreras contra la 
Leucèmia perseguim un gran objectiu. De fet, 
és més que això, és un gran repte científic i 
social: aconseguir que la leucèmia sigui 
algun dia, una malaltia curable en tots 
els casos. El Registre de Donants de Medul·la 
Òssia col·labora en gran manera a assolir aquest 
objectiu. Per aquest motiu, volem desitjar 
a tots els qui en formen part un feliç ani-
versari i a fer 20 anys més!

Si vols informar-te sobre la donació de 
medul·la òssia, pots veure la “Guia del 
Donant de Medul·la Òssia” a la secció 
“Donants” del nostre web

www.fcarreras.org
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Gràfica del creixement del nombre d’unitats de sang de cordó umbilical 
emmagatzemades en bancs públics espanyols.

Unitats de SCU disponibles a 31/12/2010: 47.706 ↑ 14%

Unitats de SCU disponibles Unitats de SCU de 2010: 6.149
SCU: sang de cordó umbilical
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Coneguem en…
Superman, Batman,
Spiderman i…

el seu pare, el José “des d’aquell moment va 
arrossegar una cosa a la qual el pare d’un nen 
de 3 anys no dóna cap importància, que si uns 
dies de febre, uns altres no, cansament, “no 
vull anar al cole”, res extraordinari”. Pocs dies 
més tard, aquesta situació tan habitual per als 
pares amb nens petits es va precipitar en una 
cosa que cap nen (ni cap pare!) hauria de viure i 
el diagnòstic es va revelar clar: leucèmia 
limfoblàstica aguda.

“Segueixo pensant que en Guzmán ha tingut 
sort, sort de néixer quan ho ha fet, sort de 
fer-ho amb els avenços mèdics que existeixen 
avui dia, sort de què ens envolti tanta i tanta 
gent que li està fent i li farà tan bé”, comenta 
en José. En Guzmán sobreviurà. Nosaltres 
lluitarem amb ell. Ell ens ajudarà. Nosaltres 
l’ajudarem. I tots creixerem. I tot això ho 
transformarem en positiu entre tots”.

Ara per ara, en Guzmán està superant tots els 
impediments amb èxit. Riu, juga amb els seus 
trens i aprèn a viure a casa i a l’hospital. Com 
diuen els seus pares: “En Guzmán segueix 
ensenyant-nos que no es tracta d’adaptar-nos, 
ni d’assumir res, sinó d’entendre i aprendre 
que s’ha d’estar on s’està i ara toca estar 
feliç, a l’hospital”. Per sort té un àngel de 
la guarda que la seva germana Martina 
va veure, va reconèixer i, després, va 
dibuixar.

Sent un superheroi i amb una germana 
que reconeix àngels de la guarda, creiem 
que superar la leucèmia està “xupat”! Tu 
pots aconseguir-ho.

“Diuen que sóc un heroi, jo feble, quasi 
insignificant, si essent com sóc vaig fer el 
que vaig fer, imagini’s el que poden fer tots 
vostès junts”.

Mahatma Gandhi

No és insignificant però és petitet perquè 
només té 3 anys...
No és feble però està debilitat perquè té 
leucèmia...
No és un ocell ni és un avió és...

…en Guzmán, un heroi extraordinari que 
cada dia, des del 8 de novembre de 2010, 
s’enfronta a aquest cruel diagnòstic amb 
un somriure a la cara que, amb ajuda de 
la seva fidel còmplice i germana Martina, 
contagia tothom que l’envolta.

El seu pare, en José, relata dia a dia les 
aventures d’en Guzmán en un bloc anomenat 
“Uno entre cien mil”, un almanac d’esperança 
i vida que ens recorda que el càncer infantil 
existeix i, entre tots, hem d’aconseguir 
aniquilar-lo. En Guzmán té una curiosa forma 
de fer-ho: menjant xurros per suportar 
les puncions o “atacant” amb xeringues 
plenes d’aigua qualsevol que passi sota la 
seva finestra de l’hospital, però, sobretot, 
amb una energia que il·lumina qui el 
mira, el superheroi Guzmán lluita contra 
el pitjor mal que existeix: la leucèmia.

L’octubre de 2010, en Guzmán i la seva família 
estaven amb uns amics a Mallorca. Allà va 
començar a estar una mica refredat. Com diu 



Si vols continuar ajudant-nos a invertir en recerca científica perquè 
algun dia la leucèmia sigui curable per a tots els pacients, adults o nens 
com en Guzmán, col·labora amb nosaltres difonent la lluita contra la 
leucèmia: parla amb els teus amics i familiars perquè també puguin 
donar-nos suport, sol·licita’ns fulletons per repartir, descarrega’t els 
nostres materials en línia al nostre web i difon-los en línia, organitza 
una festa solidària… TOTS JUNTS PODREM ACONSEGUIR-HO! 
Gràcies per la teva ajuda.

En Guzmán i la Martina 
divertint-se llegint uns contes

En Guzmán, jugant 
amb els seus trens

Sota l’atenta mirada de la seva àvia, el 

superheroi Guzmán defensa la finestra 

de la seva habitació d’hospital “amb 
ungles i dents”

En Guzmán, un 
fanàtic dels 

xurros



És evident que les hemopaties malignes com la leucèmia afecten homes, dones i 
nens. Malgrat això, alguns aspectes del seu tractament impacten de forma especial 
les dones i els nens.

Com pots afrontar-te al fet que el tractament que estàs rebent pot 
deixar-te estèril i quines opcions tens per solucionar-ho? Com pots 
explicar al teu fill que té leucèmia? Com cal reaccionar si ets pro-
fessor i un dels teus alumnes pateix aquesta malaltia? Quins 
trucs hi ha per tal que una dona se senti més guapa durant el 
tractament? Hem intentat respondre aquestes i moltes altres preguntes 
mitjançant dos nous apartats del nostre web: “Les hemopaties 
malignes i la dona” i “Les hemopaties malignes i els nens.”
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Les hemopaties malignes 
i la dona

En aquesta secció pretenem analitzar amb 
detall alguns d’aquests aspectes específics 
de la dona i intentar resoldre els dubtes que 
es plantegen amb més freqüència. Si bé la 
nostra anàlisi se centra en les pacients amb 
hemopaties malignes, molts dels temes aquí 
tractats poden aplicar-se a pacients amb al-
tres tipus de neoplàsies que hagin de ser trac-
tades amb quimioteràpia i/o radioteràpia.

A més, hem volgut tractar amb especial cla-
redat alguns aspectes sobre els quals es troba 
poca informació o resulten una mica delicats 
com poden ser la possible infertilitat 
després del tractament o la sexualitat 
durant la malaltia.

La Lucía, la Teresa, la Núria, la Susa-
na i la Judit són cinc dones espanyoles 
d’entre 28 i 39 anys que tenen una cosa 

Reportatge…
El nostre web presenta dues noves seccions 
especialitzades perquè les dones i els nens 
puguin enfrontar-se a aspectes molt concrets 
del tractament de la leucèmia o altres 
hemopaties malignes



els nens. A l’Estat espanyol, al voltant 
de 1.200 nens són diagnosticats de 
càncer cada any.

Un 50% dels nens menors de 15 anys que 
pateixen càncer tenen una leucèmia o un 
limfoma. En el cas de les hemopaties 
malignes, la leucèmia limfoblàstica 
aguda és la neoplàsia més comuna 
amb diferència, de manera que és el 
càncer infantil més freqüent. En tot cas, 
darrere d’un diagnòstic de càncer infantil hi 
ha una família que s’enfronta a una situació 
inesperada i traumàtica. Aquest diagnòstic 
representa un element desestabilitzador de 
la família i pot repercutir tant en el nen com 
en el nucli familiar en diversos aspectes: 
econòmic (per exemple, l’abandonament de 
la feina d’un dels progenitors), organitzatiu 
(per exemple, els desplaçaments freqüents o 
la reorganització de les activitats dels mem-
bres de la família), afectiu (per exemple, la 
cura dels altres fills), etc. 

En aquesta secció hem volgut agrupar tota la 
informació disponible (tant de la nostra enti-
tat com d’altres associacions) perquè el nen 
oncològic i el seu entorn (família, professors, 
amics...) puguin portar millor aquesta situa-
ció amb informació de qualitat. 
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No et perdis aquestes 
dues noves seccions a 
l’apartat “pacients” de

www.fcarreras.org

en comú: van patir leucèmia fa alguns 
anys i, amb això, les conseqüències 
del tractament. Totes elles van dubtar 
algun moment si podrien tenir fills. 
Algunes han pogut tenir-los de forma 
natural, unes altres han recorregut 
a la donació d’òvuls o a l’adopció i la 
Lucía, la més jove, s’ho està plantejant 
actualment.

Per informar millor  totes les dones que es-
tan passant per aquest diagnòstic, hem parlat 
amb elles i, en aquesta secció, us n’oferim les 
entrevistes. A més, també tenim el fantàstic 
testimoni de la Sònia Fuentes, psicooncòloga 
de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Bada-
lona, que ens explica com és la seva feina i a 
quines situacions s’enfronta. 

Les hemopaties malignes 
i els nens

El càncer infantil és considerat, en ge-
neral, una malaltia rara. Entre l’1% i el 
3% de tots els casos de càncer afecten 
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“Avui és el meu dia”, un 
homenatge diferent

“Avui és el meu dia” és una nova secció del nostre 
web en la qual pots retre homenatge a un amic o 
familiar de forma solidària.

Amb només un petit donatiu contra la leucèmia, 
de la quantitat que tu consideris, podràs comme-
morar el dia que tu triïs  i així sorprendre una 
persona molt especial per a tu.

Només has d’entrar a www.fcarreras.org, 
triar un dia en un calendari, pujar el text i 
la imatge de l’homenatge que vulguis fer i 
fer un donatiu de la quantitat que tu triïs. 
Així, en el dia que hagis triat, el teu homenatge  
sortirà a la pàgina inicial del nostre web i a la 

Josep Carreras rep el St. 
Moritz Award 2011 per la seva 
dedicació contra la leucèmia

Josep Carreras va rebre dissabte passat 19 
de març el St. Moritz Award 2011 per la seva 
incansable dedicació i lluita contra la leucè-
mia. El St. Moritz Award és un guardó que 
s’atorga cada any a diferents personalitats 
internacionals que ‘usen’ la seva popula-
ritat amb fins solidaris. Durant la vetllada 
de lliurament del premi a St. Moritz, Josep 
Carreras va oferir un petit repertori musical. 
Un altre dels homenatjats de la nit va ser Jo-
hann Olav Koss, patinador olímpic noruec, i 
la seva organització Right to Play d’ajuda a 
la infància necessitada.

Josep Carreras al costat d’una petita pacient a Alemanya.

Entrevista amb Josep Carreras 
en el suplement “Vida Sana” del 
diari La Razón

El mes de març pas-
sat el diari La Razón 
va dedicar un repor-
tatge a la nostra Fun-
dació. Es va incloure 
una entrevista amb 
Josep Carreras en la 
qual destacava, entre 
d’altres coses un dels 
majors reptes actuals 
de l’entitat: “Creiem 
que la recerca cien-
tífica és la pedra an-

gular per aconseguir que algun dia la leucèmia 
sigui una malaltia curable en tots i cadascun 
dels casos”.

Pots continuar llegint aquesta entrevista 
i molts altres reportatges interessants al 
nostre web www.fcarreras.org (apartat 
“Sala de premsa: Reportatges que volem 
compartir amb tu” de la secció Mediate-
ca).

Portada “Vida Sana“.

nostra pàgina de Facebook. És molt fàcil i 
segur que sorprendràs aquesta perso-
na que tant t’estimes!



SMS solidaris amb Vodafone

El mes de gener 
de 2011 va entrar 
en vigor una col-
laboració de la 
Fundació Josep 
Carreras amb l’em-
presa de telefonia 
mòbil  Vodafone 
per la qual ens ce-

deixen la totalitat del cost d’enviament d’un 
SMS (1,2 €) amb la paraula NOLEUCEMIA al 
28052.

Actualment hem rebut 27.610 missatges i 
un donatiu de 33.132 €. Estem molt con-
tents i molt agraïts. Us animem a tots a fer 
el vostre donatiu enviant NOLEUCEMIA 
al 28052 si sou clients de Vodafone i a 
difondre-ho entre els vostres amics.

De moment estem negociant amb les altres ope-
radores de telefonia mòbil per ampliar aquesta 
col·laboració i poder oferir aquesta possibilitat 
a tots els usuaris de mòbils. Us en mantindrem 
informats.

Instal·lació interactiva “Dóna la 
cara contra la leucèmia”. Ikea 
l’Hospitalet de Llobregat

Durant la setmana del 29 juny al 6 juliol 
IKEA de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona) ens ha ofert l’oportunitat de portar a 
terme una instal·lació interactiva anomenada 
“Dóna la cara contra la leucèmia”. “Dóna la 
cara contra la leucèmia” convidava una ex-
periència simbòlica de suport als pacients 
de leucèmia. El sistema permetia l’usuari 
integrar-se en un context i jugar a aparèixer 
i desaparèixer en una pantalla, de mane-
ra que quan ell hi era també feia visible la 
imatge d’un nen malalt de leucèmia. Gràcies 
a aquest gest simbòlic la persona aconseguia 
que el pacient “estigués on ha de ser”: guarit 
i a casa seva, o gaudint d’un dia de platja. 
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Aquesta instal·lació ha estat especialment 
dissenyada per a la Fundació Josep Carreras i 
ElsAltres per IKEA, que ha cedit i condicionat 
l’espai. La iniciativa també ha comptat amb el 
suport de Hewlett Packard i Panasonic. 

SETMANA EUROPEA CONTRA 
LA LEUCÈMIA 2011: gràcies a to-
tes les empreses solidàries que hi 
han col·laborat difonent la lluita 
contra la leucèmia

Durant la Setmana Europea contra la Leucè-
mia 2011 (21-28 de juny), moltes empreses 
han volgut unir-se a la lluita contra la leucèmia 
difonent la tasca de la Fundació Josep Carre-
ras. Gràcies a: Allianz, Antevenio, Arbora 
Ausonia, Astrazeneca, Atrapalo.com, 
Bayer, Becton Dickinson, Bon Preu, Bor-
ges, Caja Navarra, Carat, Casa del Libro, 
Celgene, Deutsche Bank, Fundació DIR, 
Enagás, Esteve, Gimage, GPS, GyJ onli-
ne, Hewlett Packard, Hitachi, Impact-
media, Indra, Infojobs, Inter Partner, 
Janssen-Cilag, Migueláñez, Orange, 
Pharmamar, Promocaixa, Publiespaña, 
Qtv, Social media, Sony, Telefónica inte-
ractive advertising, Telepizza, Unilever, 
Cinemes Verdi Barcelona i Madrid, Vo-
cento, Vodafone, Vueling, Würth, Yahoo 
i Yell publicidad.

Moltes gràcies a totes per la vostra solidaritat 
i afecte!
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 El nostre web rep el premi “Els 
Favorits en la xarxa del l’àmbit 
sanitari” de Diario Médico i 
Correo Farmacéutico

El web de la Fundació Josep Carreras ha 
rebut el premi “Els favorits en la xarxa de 
l’àmbit sanitari” en l’apartat de pacients en la 
categoria de “Fundacions i associacions” que 
atorga des de fa quatre anys Diario Médico 
i Correo Farmacéutico. Moltes gràcies pel 
vostre reconeixement!

Gran èxit del V Torneig de Golf 
Memorial Rocío Mendoza, en 
benefici de la lluita contra la 
leucèmia

El passat dissabte 23 d’abril es va celebrar 
amb gran èxit la cinquena edició del Torneig 
de Golf Memorial Rocío Mendoza al Club 
de Golf La Envía de Vícar (Almeria). El 
Torneig de Golf en record de Rocío Mendoza 
és una iniciativa benèfica posada en marxa 
l’any 2007 per la família i amics de la Rocío, 
amb l’objectiu de recordar-la i col·laborar 
amb la Fundació Josep Carreras en la lluita 
contra la leucèmia, malaltia per la qual va 

El professor Ciril Rozman, 
vicepresident de la Fundació 
Josep Carreras, investit 
Doctor Honoris Causa per 
la Universitat Catòlica de 
València

El professor Ciril Rozman, gran referent de 
l’hematologia espanyola i internacional i 
vicepresident de la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia, ha estat investit Doctor 
Honoris Causa per la Universitat Catòlica 
de València “San Vicente Màrtir” (UCV)  el 
passat mes d’abril durant un acte que va tenir 
lloc a l’Aula Major del Campus de València-
Santa Úrsula, presidit per l’arquebisbe 
de València, Monsenyor Carlos Osoro. El 
professor Ciril Rozman, professor emèrit de 
la Universitat de Barcelona, és considerat 
un dels grans referents internacionals de la 
medicina.

Falles contra la leucèmia

La falla Teodoro Llorente El Cano de 
Xirivella (València) va organitzar per segon 
any consecutiu una vetllada en benefici de 
la lluita contra la leucèmia. Aquest cop van 
aconseguir recaptar 3.000 € que han donat 
a la nostra entitat. Moltes gràcies!
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Històries
“Solidàries fins a la medul·la”

D’ esquerra a dreta, David Craddock, responsable d‘e-marketing de la Fundació 
Josep Carreras; Maite Cruz, de l’Escuela de Pacientes; Antonio del Barrio i Miguel 
Ángel Lara, de Sescam, i Carmen Moya i Juan Pedro de la Morena, d’Acción 
Psoriasis.
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D’ esquerra a dreta, David Craddock, responsable d‘e-marketing de la Fundació 
Josep Carreras; Maite Cruz, de l’Escuela de Pacientes; Antonio del Barrio i Miguel 
Ángel Lara, de Sescam, i Carmen Moya i Juan Pedro de la Morena, d’Acción 
Psoriasis.

Concert de la Frost Chorale 
de Miami a l’església Santa 
Maria del Mar de Barcelona en 
benefici de la lluita contra la 
leucèmia

El mes de maig passat es va celebrar un con-
cert en benefici de la Fundació Josep Carreras 
a l’església Santa Maria del Mar de Barcelona. 
Organitzat per Incantato, el concert “Cante-
mos”, del conjunt americà Frost Chorale, va 
incloure obres corals de caràcter sacre de 
compositors com Casals, Guillaume, Stachli i 
de Victoria, a més de gospel i melodies espi-
rituals. La Frost Chorale va aconseguir 
recaptar més de 1.000 € per a la lluita 
contra la leucèmia. Gràcies!

Nous mobles als pisos 
d’acollida per a pacients de la 
Fundació

La Fundació Josep Carreras disposa de 6 
pisos d’acollida adequats a les necessitats 
dels pacients i els seus familiars amb pocs 
recursos econòmics o que han de desplaçar-
se fora de la seva residència (previ informe de 
l’assistent social de cadascun dels hospitals en 
els quals estan rebent tractament). Aquests 
pisos es troben a prop dels principals centres 
que realitzen trasplantaments a Barcelona, 
concretament, l’Hospital Clínic, l’Hospital de 
Sant Pau, l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital 
de Bellvitge i l’Hospital Germans Trias i 
Pujol, aquest últim a Badalona. En aquestes 
últimes setmanes hem canviat alguns dels 
mobles d’aquests pisos perquè els pacients 
estiguin encara més còmodes.

morir la Rocío. La recaptació d’aquest 
any 2011 ha estat aproximadament de 
15.000 €, que, com sempre, han estat 
donats a la Fundació Josep Carreras 
per a la lluita contra la leucèmia. Amb 
aquesta edició, la família Mendoza ja 
ha aconseguit recaptar més de 58.000 
€ per a la lluita contra la leucèmia. Mil 
gràcies de nou!

El I Torneig de Rugby BUC 
recapta més de 1.500 € en 
benefici de la lluita contra la 
leucèmia

El I Torneig de Rugby solidari organitzat pel 
Barcelona Universitari Club (BUC), que es 
va celebrar el passat 19 de març al recinte 
de La Foixarda de Barcelona, ha aconseguit 
recaptar 1.571,25 € que s’han destinat a 
la Fundació Josep Carreras per continuar 
lluitant contra la leucèmia.

Durant aquest esdeveniment esportiu, es 
van reunir més de 400 nens dels equips 
BUC, Sant Cugat, Gòtics, Unió Esportiva 
Santboiana i Barça per jugar a rugbi base i 
recaptar fons per a la lluita contra la leucèmia 
i les altres hemopaties malignes. Gràcies!

 Sant Cugat del Vallès acollirà 
un Auditori Josep Carreras

L’escola Àgora de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) posarà el nom de Josep Carreras 
al nou auditori que han construït a les seves 
instal·lacions. Tindrà capacitat per a 360 
localitats i un escenari de més de 60 m2.

Alguns dels nens que van participar en aquest torneig. 




