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Algun cop t’has imaginat organitzar un esdeveniment esportiu, íntim
o professional i, a la vegada, col·laborar en la lluita contra la leucèmia?
Ara Migranodearena.org t’ho posa fàcil, només has de donar-te d’alta a migranodearena.org
i iniciar la teva campanya de recaptació de fons en línia a favor de Fundació Josep Carreras. Amb
el teu entusiasme i les teves ganes d’ajudar aconseguiràs que la campanya sigui tot un èxit.
Quan és un bon moment per posar el teu gra de sorra a favor de la Fundació Josep Carreras?
Et proposem algunes ocasions:
➜➜Esdeveniments esportius: Afegeix una causa solidària al teu repte esportiu i comparteix-lo
amb tots els teus amics. Ells, que confien en tu, segur que donaran suport a la teva causa.
➜➜Aniversaris, casaments: Digues als teus amics que, en lloc de fer-te un regal, col·laborin en
la causa solidària que proposes a través de migranodearena.org.
➜➜Reptes personals: Vols deixar de fumar?, aprimar-te abans de l’estiu?... Afegeix una causa
solidària al teu repte i la recompensa serà molt més gran.
➜➜Esdeveniments a empreses: Un grup d’empleats pot liderar un repte de recaptació a favor
d’una ONG a migranodearena.org. Per exemple, l’organització responsable els pot donar suport
i enviar la iniciativa a tots els seus clients, proveïdors i treballadors.
Per a més informació, contacta amb Albertina Grau, Responsable de Socis trucant
al 900 32 33 34 o envia-li un correu electrònic a amics@fcarreras.es.
GRÀCIES PER LA TEVA AJUDA!
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Editorial
Benvolgut/uda amic/iga,
En aquesta ocasió, tinc el plaer de compartir
amb vostè un esdeveniment que, per a mi, és
molt important: la nostra Fundació ja compta
amb més de 31.000 socis i més de 90.000 donants de medul·la òssia.
El 1988, després de superar la malaltia, tenia una
única il·lusió: aconseguir que, algun dia, les persones que estiguessin en la meva mateixa situació tinguessin moltes més oportunitats i, sobretot, arribar en el futur a la curació definitiva per a
tots i cadascun dels pacients. Des dels inicis de la
Fundació, són moltes les persones solidàries com
vostè que ens han donat suport, a fi de legitimar
el nostre projecte. Avui vull expressar-li de nou
el més gran dels meus agraïments.
Com descobrirà en aquestes pàgines, l’Olaia és
una noia de 29 anys de Bilbao a la qual van diagnosticar leucèmia el maig de 2010. A principis de 2011 es va sotmetre a un trasplantament
de medul·la òssia d’un donant alemany localitzat per la nostra Fundació i s’està recuperant
molt positivament. Els seus plans de futur són
casar-se i tenir fills.

90.296

Gràcies per oferir FUTUR a l’Olaia i a les altres persones que pateixen leucèmia o altres
malalties hematològiques. Amb cada projecte
de recerca, a través de cada petita aportació solidària, quan una nova persona s’inscriu com a
donant de medul·la òssia, estem ampliant les
opcions per als que, lamentablement, pateixen
i patiran aquesta duríssima experiència.
Celebro amb gran il·lusió que avui siguem moltes les persones “solidàries fins a la medul·la”
i vull animar a tothom a participar en aquesta
lluita. Amb només un petit gest, podem ajudar
a salvar moltes vides.
Moltes gràcies.
Afectuosament,

Josep Carreras

31.451
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Reportatge…
Un gest pel futur.

Com a soci de la Fundació Josep Carreras,
estàs lluitant activament contra la leucèmia
col·laborant amb nosaltres per aconseguir
el nostre objectiu comú: que la leucèmia
sigui, algun dia, una malaltia al 100%
curable.
Imagines poder estendre la teva solidaritat a
les pròximes generacions? Imagina’t un món
en el qual cap infància es veiés truncada per
la malaltia. Un món on la donació de medul·
la òssia no fos l’excepció, sinó la regla. Un
món en el qual leucèmia no fos una paraula
que espantés.
Nosaltres, igual que tu, somniem amb aquest
món i ens esforcem cada dia per continuar
invertint temps i recursos en els nostres projectes. Avui volem explicar-te una altra manera de col·laborar, d’oferir la teva solidaritat
més enllà del temps i de comprometre’t amb
les persones que pateixen la leucèmia: els
llegats solidaris.
Deixar una herència o llegat a la Fundació
Josep Carreras és senzill i no suposa cap
perjudici en els drets dels seus hereus legals.
Al nostre país hi ha una certa incomoditat a
parlar de diners i poca cultura de la prevenció. Per aquest motiu moltes persones no fan
testament i acaben deixant en herència uns
problemes considerables. S’ha de fer testament. No ho diem nosaltres sinó els advocats
i assessors fiscals: és un favor que es fa als
descendents i a un mateix.
S’ha de veure com un instrument per configurar els teus drets i voluntats futures. Estalvia molts tràmits i possibles mals de cap
entre els hereus. D’altra banda, assegures
que les teves últimes voluntats es compleixin.
Finalment, és una manera de reflexionar sobre el que tenim i sobre quin ús dels nostres
recursos volem que es faci.
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Un exemple de solidaritat
Dos dels sis pisos d’acollida per a pacients
i les seves famílies que disposa la Fundació
Josep Carreras són fruit de llegats solidaris.
El 1994 vam poder disposar d’un pis proper
a l’Hospital Clínic de Barcelona i el 2009
d’un altre pis situat al centre de la ciutat.
Des d’aquest moment, 61 pacients de molts
indrets de l’Estat espanyol han pogut allotjar-se al costat dels seus familiars en aquests
immobles per rebre tractament lluny dels
seus domicilis.

estem eternament agraïts per tot el suport,
per tots els mitjans que ens heu donat. Ens
ho heu posat molt fàcil. La veritat és que jo
estic fenomenal, físicament molt bé i, emocionalment, boig per gaudir altra vegada de
la vida a tope”, ens comentava, després de
gairebé un any de tractament quan va deixar
el pis definitivament per tornar a casa.

Un d’aquests pacients va ser l’Ángel de Navarra. Va haver de sotmetre’s a un trasplantament de sang de cordó umbilical quan tenia 22 anys per curar-se de la leucèmia que
patia. Per això, no li va quedar més remei
que desplaçar-se a l’Hospital Clínic de Barcelona. “La meva família i jo sempre us tindrem en el millor dels nostres pensaments
perquè m’ho heu donat tot. No sé què hauria
passat si no hagués estat per vosaltres. Us

Com l’Ángel, el José Manuel, de 54 anys,
també va venir a Barcelona a sotmetre’s a un
tractament per superar una síndrome mielodisplàsica, en aquest cas des d’Andorra. Va
allotjar-se en un altre pis que una persona va
llegar a la Fundació Carreras. “Avui marxem
després d’estar en aquest pis deu mesos. Deu
mesos d’alegries i de moltíssimes llàgrimes
també, sentint-nos una mica com a casa.
Moltíssimes gràcies per concedir-nos el favor de sentir-nos bé dintre d’aquestes parets
i haver superat aquest període tan dur en les
nostres vides”.

L’Ángel, ex-pacient de 26 anys de Navarra.

El José Manuel, ex-pacient de 54 anys d’Andorra.

Si no tens hereus (descendents, ascendents,
cònjuge), pots fer el testament designant hereu
a la Fundació Internacional Josep Carreras.
Encara tenint hereus, i dintre dels límits legalment establerts, pots llegar part dels teus béns
a la Fundació Josep Carreras. Nosaltres rebem
aquests béns lliures de l’Impost de Successions
i Donacions per exprés reconeixement de tal
exempció.
Què es pot llegar? Per exemple, es pot donar
una quantitat fixa de diners o establir un percentatge sobre el valor total del patrimoni.

També es poden llegar donacions en espècie:
propietats immobiliàries o qualsevol altre bé.
Ajuda’ns a planificar el futur!

Per a més informació personalitzada pots
trucar al telèfon gratuït 900 32 33 34 o enviar un correu electrònic a Albertina Grau,
Responsable de Socis (amics@fcarreras.es).
Juntament amb 25 altres ONG, la Fundació
Josep Carreras forma part de la campanya
informativa www.legadosolidario.org
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L’Olaia, ex-pacient de leucèmia.

“Al meu donant, què li diria?… No el conec,
ni el coneixeré mai, però només de pensar en
aquesta persona, em poso a plorar… No hi ha
paraules per descriure el que pots arribar a
sentir per algú que ha donat una mica de si
mateix per salvar una persona que no coneix”.

L’Olaia, quan estava ingressada a l’hospital.

Aquesta frase està dirigida a una persona d’Alemanya que mai arribarà a escoltar-la. Ell va ser
qui va salvar la vida de l’Olaia, una noia de Bilbao de 29 anys que patia leucèmia. El febrer
d’aquest any, l’Olaia es va sotmetre a un trasplantament de medul·la òssia per curar-se de
la leucèmia mieloide aguda que patia. Com que
la seva germana gran, la Nerea, no era compatible amb ella, des de la Fundació Josep Carreras, a través del Registre de Donants
de Medul·la Òssia (REDMO), vam iniciar una recerca de donant compatible a
escala internacional i... vam aconseguir
localitzar un donant idoni a Alemanya!
“Ara entenc que va ser molt bona notícia haver trobat un donant tan compatible, però en

aquells moments, vaig plorar i plorar, de por
pel trasplantament i el post-trasplantament, ja
que per a mi aquesta era “la notícia dolenta”:
la meva medul·la no estava reaccionant com
s’esperava”, comenta l’Olaia, que va desplaçar-se a Santander per sotmetre’s al trasplan-

L’Olaia, a l’estadi de l’Athletic de Bilbao, un any abans del diagnòstic.

tament. “Abans de començar amb la químio
prèvia al trasplantament, els metges em van
deixar un dia lliure. La meva parella, l’Àlex,
que és qui es va tancar amb mi durant el trasplantament, i jo vam anar fins a la platja del
Sardinero, situada a l’altra punta de Santander, només per veure la platja. La platja i l’Athletic són les meves passions”.
Com qualsevol pacient, quan l’Olaia va rebre
aquest difícil diagnòstic, els seus plans de futur
es van truncar. El seu desig immediat era casar-se amb l’Àlex i, més tard, formar una família. Per aquest motiu, va tenir l’oportunitat de
congelar els seus òvuls a través de l’IVI (Institut
Valencià d’Infertilitat), que ofereix aquest servei
gratuïtament a les pacients oncològiques. Ara,
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l’Olaia ja ha guanyat la batalla més dura a la leucèmia, el trasplantament, i ha pogut reprendre
tots els seus somnis i il·lusions. “Des del principi
del tractament tenia en ment una cosa: el meu
casament. Quan em van dir que tenia leucèmia, el primer que vaig pensar va ser que ja no
em casaria. A mesura que m’anaven dient que
aquesta malaltia tenia solució, ja només vaig
pensar una cosa, havia d’arribar al meu casament. Vaig arribar fins a fer la llista de convidats a l’hospital. Els dies que més malament
estava, pensava que havia d’arribar a viure
aquell dia, o almenys, el casament de l’Igor i
la Sandra, uns amics molt especials per a mi.
De moment, el trasplantament està funcionant
perfectament i tot fa pensar que tot sortirà bé i
podré casar-me algun dia”, explica l’Olaia.
La vida ha pres un nou rumb per a l’Olaia. “Ara
ja, fins i tot, tinc cabell i fa poc que m’he tret la
perruca. És tot un alliberament perquè ja no
et veus malalta quan et mires al mirall, encara
que trigaré a tenir-lo com abans”. Però moltes
altres persones a tot l’Estat espanyol i a molts
llocs del món estan esperant la seva oportunitat: un donant de medul·la, un “bessó idèntic”
que els salvi la vida. “Moltíssimes gràcies per
donar sense esperar res a canvi”, diu l’Olaia
al seu donant. “Casualitats de la vida, el meu
últim viatge a l’estranger va ser a Alemanya
el febrer de 2009 i un any després un alemany
em salva la vida… Gràcies, gràcies i mil gràcies! I encara que estigui tota la vida agraint-li,
mai li ho hauré agraït prou. Visc gràcies a ell,
molta gent vivim gràcies a molts donants. Com
et sentiries si algú visqués gràcies a tu?”.

Si vols conèixer altres testimonis
de persones que, com l’Olaia, han
patit leucèmia o altres malalties
hematològiques, i vols informar-te
de com inscriure’t com a donant de
medul·la òssia, entra al nostre web
www.fcarreras.org o truca’ns al 900
32 33 34.

L’Olaia i l’Àlex, molt guapos en el casament dels seus íntims amics, Igor i Sandra.

L’Olaia, el Nadal de 2010, poc abans de sotmetre’s al trasplantament.
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“Els que pateixen no són els cossos,
són les persones”.
La Sònia Fuentes Sanmarín és psicooncòloga i coordina la Unitat de Psico-oncologia de l’ICO (Institut Català
d’Oncologia) a l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona
(Barcelona). La Sònia és psicòloga
clínica i porta 18 anys treballant en el
camp de la Psico-oncologia. Hem volgut preguntar-li sobre molts aspectes
que poden afectar a una persona diagnosticada de càncer: la imatge personal, com comunicar la malaltia, la possible infertilitat...

Sònia Fuentes psicooncòloga.

Actualment, no tots els hospitals disposen
d’un servei de psico-oncologia. Per què
creus que és important el paper del psico-oncòleg en el transcurs del tractament
d’un malalt hematològic o oncològic?
Perquè la persona malalta no és només una malaltia: és un esser global, integrat per necessitats
a nivell físic, psicològic, social i espiritual, entre
d’altres. Citant a Cassel: “Els que pateixen no
són els cossos, són les persones”. Per altra banda, les famílies i els equips també precisen ajut.
Quines són les consultes més freqüents
amb les que et trobes en el teu dia a dia?
Persones amb un diagnòstic de càncer recent,
amb un elevat impacte emocional degut al diagnòstic, o bé davant d’una recaiguda de la malaltia; persones joves, amb dificultats per afrontar
els tractaments oncològics, els seus familiars...

És habitual que no només tractis als pacients sinó també als seus familiars?
Si, és clar, és molt normal. Per sort, els mediterranis vivim els processos de malaltia en família;
i els familiars precisen sovint de la nostra atenció. Ells també pateixen i molt.
En el cas de les dones, com afecta el canvi
d’imatge degut al tractament?
A la majoria de dones (i també a molt homes!),
els tractaments oncològics produeixen alguna
alteració en la imatge corporal: alopècia (pèrdua de cabell), augment de pes, caquèxia (estat
d’extrema desnutrició, atròfia muscular, fatiga
i debilitat), canvis en algunes de les funcions
corporals, amputacions, etc. Això els afecta de
forma important tant individualment com en la
relació amb els altres.
Com es pot donar suport a la pacient en
aquest sentit?
No hi ha receptes. S’ha d’individualitzar cada
cas, cada pacient, cada persona... Hem de facilitar recursos per millorar l’afrontament de
l’impacte que provoquen els tractaments a nivell d’auto-imatge. L’alopècia, per exemple, en
el gènere masculí és molt més tolerada a nivell
social; a les dones en canvi, se les censura més.
No estem acostumats a veure a una dona sense
cabell pel carrer. Cal fomentar la desmitificació
de l’alopècia femenina: les dones calbes també
poden ser i sentir-se atractives. I no hem d’oblidar que el millor que tenim les persones no es
veu amb els ulls, està en el nostre interior i, per
sort, els tractaments oncològics no poden ferho malbé.
Segurament, un dels temes més preocupants per les dones és la possible infertilitat després del tractament. Et trobes
amb situacions com aquesta?
Si, freqüentment. És una situació difícil per a
elles.
Què els dius?
Depèn de cada cas, com he comentat anteriorment. El que fem és treballar molt focalitzats en
el moment present que viu la dona malalta. Sovint els tractaments que ha de fer són necessaris

L’entrevista… ||

per preservar la seva vida i la presa de decisions
en una situació altament estressant es fa molt
complexa. Cal assessorar-la, acompanyar-la i
ajudar-la a elaborar la pèrdua que la infertilitat
li pot fer sentir a nivell psicològic.

Com se li explica a un fill què el seu pare/
mare està malalt?
Primer de tot parant, aturant-nos. Vivim en una
societat molt veloç que, amb prou feines, ajuda
als seus membres a cultivar les relacions humanes. Quan el que hem de fer és comunicar
males notícies, el més important, és tenir temps
per fer-ho. Als nens ens dirigirem sempre amb
honestedat, utilitzant paraules clares, senzilles,
frases curtes, preguntant si ho han entès i mantenint-nos sempre oberts a les seves preguntes,
que lògicament esperaran una resposta. Els pares no han d’oblidar mai que una resposta a la
pregunta d’un fill pot ser: “no ho sé”. Una mare
o un pare no sempre ho han de saber tot.

En moltes ocasions els familiars també necessiten atenció psicològica.

Un altre dels temes que tractem en aquesta secció és la sexualitat. Té dubtes en
aquest sentit el/la pacient hematològic/a
o la seva parella?
Normalment quan els pacients es troben recentment diagnosticats o en ple període de tractaments, les necessitats sexuals passen a un segon
pla. Apareixen altres necessitats més urgents i
l’afectació de l’estat d’ànim és molt gran: apareix l’ansietat, els símptomes depressius, etc.
Quan les persones no ens trobem bé, la libido
(o energia sexual) marxa de “vacances”, en la
major part dels casos. Normalment és durant el
període de recuperació i post-recuperació quan
tornen a ressorgir aquest tipus de necessitats,
que sempre són un símptoma de recuperació
en tots els aspectes. Tractem aquest tema treballant personalment i de forma adaptada a cada
dona, home o parella.
Tracteu també l’acompanyament en el
dol. Com es fa?
Amb molt respecte, amb molta cura i sobretot,
amb molta humilitat. Atenem bàsicament els
dols més complexes o també anomenats dols
difícils, pel risc que tenen de convertir-se en un
quadre psicopatològic. Els dols naturals o “normalitzats” no els hem de tractar els psicòlegs,
hem d’intentar no “psicologitzar” els processos
de pèrdua naturals que formen part del cicle de
la vida.

L’aïllament, un dels moments més durs del tractament.

Com podem ajudar en l’aïllament físic
del pacient?
Podem ajudar-lo preparant-lo per l’aïllament
que haurà de viure i coneixent-lo des del
punt de vista psicològic abans de l’aïllament.
D’aquesta manera sabrem quin tipus de personalitat té, quines són les seves pors i temors, i
quins recursos té per fer-li front a la situació.
Hem d’identificar les eines (recursos emocionals) que el pacient ja té, i potenciar de noves.
El contacte previ amb l’equip de la Unitat de
Trasplantaments li pot ser de gran ajut: parlar
amb un testimoni que ja hagi viscut l’experiència o visitar una de les habitacions d’aïllament
el pot ajudar a reduir les pors i afrontar de forma més adaptativa la experiència.
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
Les persones amb les que treballo, els pacients,
les famílies... l’ intercanvi que es genera. Però
el millor és que em permetin acompanyar-los
durant un “tram” del seu camí. Ells m’ensenyen
dia a dia a valorar el que realment és important
de la vida i a viure-la conseqüentment. M’ajuden a ser millor persona... Els hi estic sempre
agraïda!
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Si lluites contra la leucèmia...que se sàpiga!
Ara amb la nova samarreta de la Fundació Josep Carreras pots demostrar a
tots els teus amics que lluites contra la
leucèmia.
En el disseny de la samarreta trobaràs el Medulín, un fantàstic superheroi que, a través de la Fundació Josep Carreras, busca
donants de medul·la òssia compatibles
per a tots els pacients que necessiten un
trasplantament.

dia. Per aquest motiu, la compra de cada samarreta (16€ + despeses d’enviament) suposa un
donatiu contra la leucèmia que, a la Fundació
Josep Carreras, dediquem als nostres projectes:
la recerca de donants de medul·la òssia i sang
de cordó umbilical compatibles per als pacients
que necessiten un trasplantament i no tenen un
donant entre els seus familiars, la promoció de
la recerca científica o els pisos d’acollida per als
pacients i les seves famílies.
Moltes gràcies!

El Medulín és un superheroi genial, però necessita la teva ajuda per millorar la seva feina dia a

Leo, un petit gran pacient de Barcelona que ja llueix la
samarreta.

Característiques de la samarreta
La samarreta de la Fundació Josep Carreras és
de màniga curta, de color negre i és 100% de
cotó (190 g). És una peça de roba unisex i les
talles disponibles per a adults són S, M, L i XL.
També hi ha dues talles infantils: 4 i 8 anys La
botiga en línia “camiseta solidaria” realitza els
enviaments a tot l’Estat espanyol. Si tens qualsevol dubte o consulta, posa’t en contacte amb
el nostre company David Craddock per correu
electrònic david.craddock@fcarreras.es o truca’l al 900 32 33 34.

Entra ara
al nostre web

www.fcarreras.org
i aconsegueix la teva samarreta
solidària. Aquest Nadal... pot
ser el millor regal!
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Quines malalties poden requerir un
trasplantament de donant no emparentat?
El trasplantament de progenitors hemopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó
umbilical) és, sovint, l’única oportunitat de
curació per a molts pacients. Aquest procediment consisteix en reemplaçar la medul·la òssia danyada o destruïda per cèl·lules mare d’una
persona sana. El trasplantament de medul·la
òssia és un dels tractaments d’elecció en diversos tipus de leucèmia però aquesta no és l’única malaltia que pot curar-se mitjançant aquest
procediment: moltes altres dolences també
poden curar-se gràcies a un trasplantament de
medul·la òssia al·logènic (procedent d’un donant, familiar o no emparentat). Per exemple:

Les leucèmies
Les leucèmies agudes (leucèmia limfoblàstica aguda - LLA o leucèmia mieloide aguda
- LMA) suposen la majoria dels casos pels
quals el Registre de Donants de Medul·la
Òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras inicia una recerca de donant no emparentat. Per exemple, el 2010, ambdós tipus
de leucèmia van suposar més del 44% de les
recerques de donant iniciades per REDMO.

Els limfomes
Els limfomes són un conjunt de malalties
neoplàsiques (càncer) que es desenvolupen
en el sistema limfàtic, que forma part del
sistema immunitari del cos humà. Existeixen dos grans tipus de limfomes: el limfoma
de Hodgkin (LH) i els limfomes no Hodgkin
(LNH). Per exemple, el 2010 el diagnòstic
de limfoma de Hodgkin va suposar un 6% de
totes les recerques que va iniciar REDMO.

Les síndromes
mielodisplàsiques
En les síndromes mielodisplàsiques (SMD),
les cèl·lules mare sanguínies produïdes per la
medul·la òssia i encarregades de fabricar totes

El Cassià, un bebè que va rebre un trasplantament d’una unitat de
sang de cordó umbilical d’una mare americana per curar-se d’una
Immunodeficiència Severa Combinada.

les cèl·lules de la sang, no maduren i, per tant,
no es converteixen en glòbuls vermells, glòbuls blancs o plaquetes sanes. L’únic tractament amb finalitat curativa en els SMD greus
és el trasplantament de medul·la òssia, però
l’avançada edat de molts pacients i la toxicitat
d’aquest procediment limiten la seva ocupació
a pacients joves amb un SMD de mal pronòstic que disposen d’un donant compatible.

L’aplàsia medul·lar
L’aplàsia medul·lar (o AM) consisteix en la
desaparició de les cèl·lules mare de la medul·
la òssia encarregades de la producció de totes
les cèl·lules de la sang. El tractament d’elecció de les aplàsies medul·lars greus i molt
greus en pacients joves és el trasplantament
de medul·la òssia.

I també poden requerir un trasplantament les
anomalies eritrocitàries congènites; algunes alteracions de les cèl·lules plasmàtiques, com per
exemple el mieloma múltiple; les immunodeficiències congènites, com la Immunodeficiència
Severa Combinada (IDCS), o altres malalties.
Si vols informació sobre com inscriure’t com a donant de medul·la òssia o
sobre aquest tipus de trasplantaments
visita el nostre web:

www.fcarreras.org
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Pla d’Empreses sòcies: una aliança a llarg
termini amb la curació de la leucèmia, un
segell de compromís social.
Quan una empresa es fa sòcia de la curació de
la leucèmia a través d’una aportació periòdica, manifesta el seu compromís amb un futur
millor per a tots els pacients de leucèmia. La
Fundació Josep Carreras, amb una trajectòria
de més de 23 anys, valora molt especialment
la confiança i la fidelitat a la seva causa. Per
aquesta raó les nostres empreses sòcies són un
motiu d’orgull, i volem que pugui ser comunicat

i compartit amb la societat. El “Pla d’Empreses sòcies” agrupa les nostres empreses sòcies
en tres categories, sobre la base de les seves
aportacions anuals a partir dels 1.500€. Volem expressar el nostre agraïment més
profund a aquelles empreses que, a través d’aquest pla, col·laboren amb la Fundació Josep Carreras de forma estable i
amb un alt grau de compromís:

Empreses sòcies d’Honor

Empreses sòcies VIP

Empreses sòcies

•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación y Farmacia, S.A.
Aluminios Secades, S.L.
Alzamora Packaging, S.A.
Bande à part, escuela de cine
Bové, Montero y Asociados, S.L.
EV, S.L.
Fluidra, S.A.
Frutos Secos Ibiza, S.L.

•
•
•
•
•
•
•

Fundición y Sistemas Avanzados, S.L.
Hijo de Vicente Navarro Pastor, S.A.
Ingenieros Emetres, S.L.P.
Mon Pirineu, S.L.
Otto Zutz Club
Soñando Organización Viajes, S.L.
Zacaris.com

Si ets una empresa o entitat i vols col·laborar, contacta amb Belén Roldán, Responsable d’Aliances
Corporatives, trucant al 900 32 33 34 o per correu electrònic: belen.roldan@fcarreras.es. Vincular-se a la nostra entitat és l’acte més gran de responsabilitat social: és sumar-se a la
lluita per la vida.
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Els pacients dels nostres pisos
d’acollida ja gaudeixen de les
Wiis cedides per GAME
La Romina, una noia de 28 anys de
Tenerife, està jugant amb la Wii del pis on
està acollida a Barcelona. La Romina està
rebent tractament a la ciutat comtal per
curar-se d’una aplàsia medul·lar severa. Els
pacients que es troben acollits en els pisos
de la Fundació Josep Carreras i els seus
acompanyants ja poden fer la seva estada
més amena jugant a la Wii. Hem pogut
instal·lar una videoconsola en cadascun
dels 6 pisos d’acollida gràcies a la donació
solidària de la cadena de botigues GAME.
Gràcies GAME i molts ànims a la Romina i a
tots els pacients dels nostres pisos!

com solidari amb els que més ho necessiten…
Gràcies ADIF!

Procter & Gamble España
col·labora en el manteniment
dels pisos d’acollida per a
pacients de la Fundació Josep
Carreras
Des d’aquí volem agrair la col·laboració de
l’empresa Procter & Gamble España, que ha
donat diversos lots de productes de neteja
per als nostres pisos d’acollida per a pacients
de leucèmia i altres hemopaties malignes.
Moltes gràcies!

Nou programa de punts solidaris
Nicequest
Diverses de les estacions
espanyoles d’ADIF han acollit la
campanya de captació de socis de
la Fundació Josep Carreras
Des del mes de juliol, ADIF ha cedit a través
del seu programa “Estació Oberta” els vestíbuls
de les estacions d’Atocha a Madrid, Santa Justa
a Sevilla, València Nord i Joaquín Sorolla a
València i Còrdova Central a la Fundació Josep
Carreras per a la realització de la campanya
d’informació i captació “Fes-te soci de la
curació de la leucèmia”. Més de 135 persones
s’han unit a la lluita contra la leucèmia gràcies
a aquesta acció. Un dels compromisos socials
del Pla Empresa Ciutadana d’ADIF és fer de
les infraestructures i instal·lacions ferroviàries
un espai cada vegada de més valor per a la
ciutadania, aportador de benestar i progrés, així

L’empresa Netquest, especialitzada en
tecnologia i serveis d’enquestes i panells de
consumidors en línia, ha signat amb la Fundació
Josep Carreras un conveni de col·laboració.
Gràcies a aquest acord, i a través de la seva
plataforma en línia de fidelització NiceQuest,
els usuaris poden cedir els punts que acumulen
en respondre enquestes a la Fundació Josep
Carreras, i Netquest els canvia per un donatiu
que lliura a la nostra organització per donar
suport a la lluita contra la leucèmia.
Gràcies a Janssen per renovar un any més el
seu suport en la nostra tasca de sensibilització i difusió de la lluita contra la leucèmia.
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Solidàries fins a la medul·la.
Josep Carreras publica les seves
memòries en les quals queden
plasmades la seva carrera
professional i la lluita que el va
portar a vèncer la leucèmia
El passat mes d’octubre de 2011 va sortir
a la venda el llibre
que recull les memòries de Josep Carreras. El tenor publica
les seves memòries
íntimes en un llibre
escrit a dues mans
amb l’escriptor Màrius Carol. Són 64
anys d’esforç i superació continus, tendresa
i cruesa que li han regalat una maduresa plàcida, plena de l’afecte dels seus i del seu públic, i bolcada en la lluita contra la leucèmia
a través de la fundació que duu el seu nom.
“De viva veu” és el títol que encapçala
aquestes memòries en les quals el tenor català
repassa els seus records des del dia que, encara sent nen, va descobrir la seva fascinació pel
cant durant la projecció del gran Caruso en
un cinema de barri. Després van arribar els
seus grans triomfs de la mà dels millors directors d’orquestra i acompanyant els més cèlebres intèrprets: Herbert von Karajan, Zubin
Mehta, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti fins que en el seu millor
moment professional la leucèmia va entrar en
escena, de manera que va canviar radicalment
la seva vida. Després de la seva recuperació,
Josep Carreras va sentir que havia de retornar
tot l’afecte que havia rebut del públic i de la
comunitat mèdica i així va néixer el 1988 la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
“De viva veu” és un valent testimoniatge
que s’eleva com un cant a la vida, a l’esforç i
l’esperança. El llibre ha estat editat per Rosa
dels Vents. També es pot trobar l’obra en
castellà sota el títol “A viva voz”, editat per
Plaza&Janés.

Noces d’or contra la leucèmia
Els nostres col·laboradors Josep Gallofré i Margarida Sanahuja, de Cornellà de Llobregat (Barcelona) van decidir celebrar el 50è aniversari de
les seves noces de forma solidària. Per això, van
sol·licitar a tots els seus convidats que, en comptes de regals, els fessin una aportació econòmica
que ells cedirien íntegrament a la nostra entitat.
Així, van aconseguir recaptar 1.000€ per a la
lluita contra la leucèmia. Moltíssimes gràcies!

Puntades solidàries
En Fran i la Consuelo són els propietaris de
Puntadas, una botiga a Ubrique (Cadis) dedicada a la costura de patchwork. Ja fa un
temps, ens van presentar la idea de crear
una manta solidària feta de patchwork per
subhastar-la a benefici de la Fundació Josep
Carreras un cop estigués acabada. Finalment
aquest somni s’ha fet realitat. La manta es
va acabar, gràcies a la feina de més de 100
voluntaris, i l’han lliurat a una persona agraciada en un sorteig que van fer. Es van recaptar 6.000€ a favor de la lluita contra la
leucèmia! Mil gràcies Puntadas!
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“Correrem per a ells perquè no
se sentin sols!”

Joan

intèrprets són només sopranos o mezzosopranos. Vuit artistes: Alba Rosa Forasté, Diana Tugui, Eugènia Montenegro, Laura Vila
(mezzosoprano), María Casado, Maribel
Ortega, Núria Vilà i Sara Blanch, van cantar
acompanyades per Manel Ruiz al piano, repetint la vivència musical que es va donar en
el primer concert d’aquestes característiques
celebrat l’any 2009. Els ingressos recaptats
pel concert, 500€ han estat destinats íntegrament a la Fundació Josep Carreras. Gràcies!

Iolanda

La Iolanda i en Joan són dos col·laboradors de
la Fundació Josep Carreras que es van marcar
un repte: participar en una triatló per recaptar fons per a la lluita contra la leucèmia. El 16
d’octubre passat, ambdós van participar en la
Garmin Triathlon que es va celebrar a Barcelona. Aquest dia van fer un gran esforç però tots
dos duien bastant temps animant la societat a
col·laborar amb un donatiu a través de les seves
respectives webs a migranodearena.org.
“Vull aportar un gra de sorra i ho puc fer
combinant-ho amb l’esport. L’esforç que dedicaré a preparar les proves vull que arribi més
lluny afegint una causa solidària al meu repte
esportiu”, comentava en Joan abans de la prova. “No ha estat fàcil... però ho hem aconseguit: tres hores de molt esforç per ser “finisher”
i dedicar la victòria a tots els malalts i els seus
familiars”, declarava la Iolanda després de la
triatló.
Entre els dos, la Iolanda i en Joan han aconseguit recaptar més de 4.000€ que han donat
íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. Gràcies!

Nova Gala Sopranos a Sant
Cugat del Vallès a benefici de
la lluita contra la leucèmia
El passat 25 de setembre, el Teatre Auditori
de Sant Cugat del Vallès va acollir la Gal·la
Sopranos, a benefici de la lluita contra la leucèmia. Organitzada per Joan Carles Alayo i
Camerata Sant Cugat, aquesta és una iniciativa pionera: un recital de cant en el qual les

Bonsais contra la leucèmia
La nostra col·laboradora Mª Rosa Bonet va
presentar el 6 d’octubre passat a la tarda el seu
llibre KUSAMONO BONSAI en un restaurant
de Barcelona amb gran afluència de públic. El
llibre, que explica detalladament aquest tipus
de cultiu de bonsais, està dedicat al Toni i al
Marc dos nois que van morir de leucèmia. Els
beneficis de la venda del llibre aniran destinats
a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia per a la recerca científica de la leucèmia
infantil. Si vols adquirir aquest llibre, pots posar-te en contacte amb la Mª Rosa per correu
electrònic (mariarosatokonoma@gmail.com).
El preu és de 39€.

Fira benèfica a la Costa Brava
L’entitat Excellence Fair va col·laborar amb
la nostra organització a l’agost difonent la
lluita contra la leucèmia en la seva fira dedicada al luxe Excellence Fair 2011 que es va
celebrar al prestigiós Hostal La Gavina de
S’Agaró (Costa Brava). Gràcies a això, els organitzadors van aconseguir recaptar més de
1.900€ a favor de la nostra entitat. Gràcies!
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