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Editorial

Benvolgut/uda amic/iga de la Fundació,
Aquest any 2012 ha estat un any realment esperançador per a la nostra Fundació. Per una
banda, hem aconseguit nous reptes que ens
animen a continuar endavant en la lluita contra la leucèmia encara amb més empenta. Com
ja saben, un d’aquests desafiaments ha estat
avançar en el desenvolupament de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Ja
s’ha posat la primera pedra per construir l’edifici d’un dels campus científics i s’han iniciat
algunes línies de recerca. En aquestes pàgines podrà llegir sobre la incorporació del Dr.
Francesc Solé, eminent biòleg que ja lidera el
programa de recerca centrat en les síndromes
mielodisplàsiques. Enguany també hem assolit
la xifra de 100.000 donants de medul·la òssia
a l’Estat espanyol. Encara no és prou, ni molt
menys, però a poc a poc es va creant un gruix
de persones solidàries disposades a donar una
segona oportunitat de vida a un pacient.
D’altra banda, també ha estat un any magnífic
pels èxits assolits en la sensibilització de la lluita contra la leucèmia. S’han fet moltes campa-

nyes i accions virals que ens han permès assolir
més de 45.000 seguidors de la nostra pàgina de
Facebook i més de 10.000 visites setmanals al
nostre web. L’accés a una informació de qualitat és fonamental per als pacients i per a les
seves famílies, així com per als milers de socis
i col·laboradors de la nostra entitat, ja que ens
permet transmetre la nostra activitat de forma
clara, directa i transparent.
Moltes gràcies per ser una persona solidària fins
a la medul·la. Aprofito per desitjar-li molt bon
Nadal i un bon any 2013 que per nosaltres serà
un any molt significatiu ja que la Fundació Josep Carreras compleix 25 anys.

Josep Carreras
President
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“Carreras la va tenir fa vint-i-cinc anys i
està viu. Si ell ho ha superat, la resta també
podem.”
Aquest va ser el primer pensament del Santiago, de 48 anys, quan li van diagnosticar leucèmia aguda a principis d’aquest any. Vam voler
passar un matí amb ell, ja que es troba allotjat
a un dels pisos d’acollida de la Fundació Josep
Carreres per recuperar-se del trasplantament
de sang de cordó umbilical al qual s’ha sotmès.
El dia de la nostra visita complia cent dies del
trasplantament. Per donar ànims al Santiago,
també ens va acompanyar la Mònika, una expacient de leucèmia de 34 anys que es va sotmetre a un trasplantament de característiques
similars fa més d’un any.
“Necessitava un trasplantament i la meva germana no era compatible amb mi. Van passar
dos o tres mesos fins que, a través de la Fundació Carreras, em van trobar un donant. Era un
cordó però, quan el van descongelar, als meus
metges no els va agradar la viabilitat de les cèl·
lules. Va ser una gran decepció, però vint dies
després em van trobar un segon cordó d’una
nena de Barcelona”, comenta el Santiago.
“Vaig ingressar al juliol pel trasplantament.
Els dies anteriors em vaig sotmetre a una químio que no tenia res a veure amb les anteriors.

Cal viure-ho... Són moments molt durs, sobretot els efectes secundaris posteriors”.
El Dr. Martino és un dels hematòlegs del Santiago a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, i es
troba molt satisfet amb els resultats del trasplantament. “La veritat és que és un miracle
això dels trasplantaments de cordó i la potència que tenen quan són de molt bona qualitat,
com és el cas del Santiago”.
Martino també va ser un dels metges de la Monika, que es va sotmetre a un trasplantament de
cordó umbilical localitzat pel nostre programa
REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) exactament un any abans que el Santiago.
“La paraula ‘gràcies’ es queda curta. Gràcies
que una dona va donar el seu cordó umbilical, jo estic viva. No hi ha paraules per agrair
això. Sé que ara mateix per Barcelona hi ha
un nen donant voltes que duu el mateix ADN
que jo. Cada vegada que veig nens penso: serà
aquest?, quants anys tindrà? Gràcies al fet que
una mare al moment del part va tenir la bona
voluntat d’acordar-se de donar el cordó i la
paciència de fer-lo jo sóc aquí”, diu la Mònika.

Santiago, al costat de la seva dona Fátima, al pis d’acollida de la nostra entitat.
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La Mònika, durant la malaltia i actualment.

Santiago és també beneficiari del programa de
pisos d’acollida de la Fundació Josep Carreras,
ja que resideix lluny de l’hospital en el qual es
va sotmetre al trasplantament.
“És molt útil. Per exemple, en una ocasió tenia
tota la gola amb llagues i no podia ni beure’m
un got d’aigua i molt menys prendre’m catorze
pastilles diàries. Si estàs al costat de l’hospital,
t’hi apropes, et miren i, si fa falta, t’ingressen.
Per a qualsevol problema que tinguis, estàs al
costat. Un metge em va dir una vegada que
l’ideal després d’un trasplantament d’aquestes
característiques és que, en comptes de trenta
dies, el pacient estigués ingressat dos mesos,
però, és clar, això té un cost de desgast per al
pacient, i un cost econòmic que ni l’estat ni el
pacient es poden permetre. El fet de ser molt
a prop és no estar a l’hospital però estar al
costat. Per això estic molt agraït a la Fundació Josep Carreras”, explica el Santiago. La
seva dona, la Fàtima, afegeix: “Per a l’acompanyant també és fonamental. Mentre ell ha
estat ingressat jo he pogut tenir un lloc per a
canviar-me, dutxar-me, tenir les meves coses...
És fantàstic. És la teva casa, al cap i a la fi”.

i ho fas per tu i per ells, per la família en general. L’any passat vaig fer amb uns amics el
camí de Santiago amb bicicleta. Una de les coses que tinc més ganes de fer és agafar la bici
un altre cop. Tinc ganes de tornar a la rutina
en tot, fer vida normal i gaudir”, diu el Santiago. La Mònika coincideix amb ell i ja ha pogut
reprendre a poc a poc una vida normal. “Sembla mentida, però gràcies a la malaltia he vist
la llum. Cal posar-se les piles, ser més positiu.
La meva actitud davant la vida és molt millor
ara que abans de la malaltia. Els meus plans
a curt termini són anar-me’n de vacances a
Argentina, el país del meu marit. Celebrarem
després de deu anys un Nadal amb calor! A
llarg termini, vull tornar a treballar i reprendre la meva vida. No serà com abans però
serà més divertida”.

Tant el Santiago com la Mònika tenen clar que
aquesta experiència els ha canviat la manera de
veure la vida i que tenen molts plans de futur.
“Quan m’atabalo, penso, frena, es viu una vegada. He tornat a néixer perquè et passa això
fa quaranta anys i no ho estàs explicant. Penso, calma’t que la vida és molt llarga. Tenim
dues criatures, un d’onze anys i un altre de sis,

El Santiago i la Fátima al costat dels seus fills al 2009.
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Notícia…
JA ÉS AQUÍ! La botiga en línia més solidària
fins a la medul·la.
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La botiga en línia de la Fundació Josep Carreres ja és una realitat. Entra ara a www.tiendafcarreras.org i
trobaràs molts productes solidaris contra la leucèmia. De forma còmoda i segura a través de la nostra botiga
en línia pots adquirir-los i lluir la teva solidaritat... o regalar-la! Així, estaràs col·laborant amb nosaltres i
oferint nous recursos que des de la Fundació Josep Carreres dedicarem a la lluita contra aquesta malaltia.
A la nostra botiga en línia podràs trobar...

).

(Dispon
ible

en

ca
ste
ll à

Samarreta “S

om
r
i
u
re
alà
at
c
i

Entra ara a

sa

“

mr
So

”.
iures

www.tiendafcarreras.org
i fes la teva comanda. Aquest
Nadal, tots i totes lluitem
contra la leucèmia.
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Coneguem…
Laura y Felipe, dos germans units
fins la medul·la.
Com podries tornar a néixer
sense abans haver quedat
reduït a cendra?
Friedrich Nietzche

Portada de R.I.P, novel·la gràfica del Felipe Ametllers.

Laura, al costat del seu fill Álvaro, i el seu germà Felipe .

Potser no són gaire conscients d’això, però ambdós es dediquen a donar valor a la vida. Han
hagut de tocar fons per aconseguir-ho, però
han pogut sortir reforçats d’aquesta aventura.
Aquesta és la història de la Laura i el Felipe, o
de com perdre per guanyar.
La Laura té 36 anys i és arqueòloga, i el Felipe,
el seu germà petit, il·lustrador. A la seva manera, en ambdues professions tenen a la seva mà
donar vida al que a priori sembla mort: objectes, experiències, records. És exactament aquesta pareidolia el que representa R.I.P, l’última
obra gràfica del Felipe Ametllers. Encara que
només el títol sembla evocar sofriment i desassossec, en realitat és tot el contrari.

“És un llibre que explica, de forma introspectiva, un viatge a la meva consciència per poder
solucionar els meus problemes a través de la
curació de la meva germana. En realitat crec
que va ser la meva germana qui em va salvar
a mi”, comenta el Felipe.
Però, per entendre’l, hauríem de remuntar-nos
a uns anys abans. “De cop i volta semblava que
s’acabava el món”. Això és el que va pensar
la Laura quan, amb només 33 anys, li van
diagnosticar leucèmia mieloide aguda.
Després de desplaçar-se des de Mèxic, on resideix, fins a l’Hospital Clínic de Barcelona, la
Laura va començar el tractament de quimioteràpia i va iniciar així un camí del que, encara
que desembocaria en un trasplantament de
medul·la òssia, ella no veia el final.
“Recordo que jo no havia entès bé que era urgent veure si el Felipe era compatible amb mi.
Seguia pensant que amb la químio em guariria
i no faria falta que el meu germà s’arrisqués;

Coneguem… ||

això creia… Uns dies després em van dir que
el Felipe era compatible al 100% amb mi… Recordo que jo seguia sense entendre’l, era com si
bloquegés aquest pensament per por del trasplantament”, recorda la Laura.

La Laura, durant el tractament.

Just en aquestes circumstàncies, el Felipe no estava passant per un bon moment. “En aquests
dies foscs m’era impossible sortir de casa. M’aixafava el dolor físic produït per una agorafòbia que m’impedia fer una vida normal. Mentre
estava sofrint aquests estranys episodis d’ansietat i, enmig del tractament, vaig rebre dos
trucades fatals que feien presagiar un empitjorament de la depressió que sofria: el meu pare
havia mort i la meva germana necessitava la
meva medul·la per guarir-se de la leucèmia que
patia”, descriu el Felipe al llibre. “Però de vegades necessites problemes reals que et facin
superar els que no saps d’on vénen”.
“Vaig entendre que el fet de poder ajudar la
meva germana a superar la leucèmia va fer
que jo em guarís d’aquesta maleïda depressió.
Per això dic sempre que els traumes reals et
fan superar els que no saps d’on vénen. Almenys en el meu cas va funcionar; em va fer
posar els peus a terra i estar al 100% concentrat a ajudar la meva germana. Vaig pensar

que era jo qui li devia alguna cosa i que necessitava explicar-ho d’alguna manera”. Així
exposa el Felipe què el va impulsar a portar a
terme aquest còmic.
I va arribar el moment del trasplantament. “Ho
recordo amb molt nerviosisme i curiositat per
saber com seria, què sentiria, preguntava i preguntava. Al final tres bosses d’un líquid rosat
que en entrar en contacte amb el meu cos em va
fer sentir un sabor d’escopinyes de gallet, ja, ja.
Em vaig sentir com si estigués prenent tapes…
Aquest dia el Felipe també era aquí, com cada
dia, i és que no només em va guarir donant-me
la seva medul·la; va estar amb mi cada dia,
cuidant-me, però sobretot fent-me riure. No
recordo si hi va haver dolor durant el procés,
només el que rèiem a la càmera amb els plàstics i amb l’olor d’escopinyes de gallet; des de
llavors no podem menjar-ne. Malgrat tot el que
ell estava passant com a persona, jo vaig tenir
el més valent i fort dels germans al meu costat.
Ell em va donar de nou la vida, una altra nova
oportunitat i em va demostrar un amor sense
límits…”, afirma la Laura.
El Felipe també recorda aquest dia amb molta felicitat i esperança. “Poder ajudar algú d’una forma tan senzilla em semblava gairebé un privilegi.
Si no hagués estat la meva germana, ho hauria
fet igual. Jo no tinc fills, però poder-li donar la
vida a algú ha de ser molt semblant a això”.
Amb la seva experiència, ambdós s’han ofert
mútuament una segona oportunitat i han demostrat que valoren la vida per sobre de tot.

Entra ara a www.fcarreras.org o truca
al 900 32 33 34 i informa’t sobre la donació de medul·la òssia.

Referència llibre ‘R.I.P’ :
R.I.P. pel Felipe Ametllers. Ed. Random
House Mondadori. Any d’edició 2011.
Més sobre Felipe Ametllers:
www.felipealmendros.com
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Reportatge…
L’Institut d’Investigació contra la
Leucèmia Josep Carreres ha engegat un
projecte científic sobre les síndromes
mielodisplàsiques.

Josep Carreres al costat del Dr. Francesc Solé a la Fundació.

El passat mes d’octubre, l’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreres va incorporar al Dr. Francesc Solé, eminent biòleg
especialitzat en el diagnòstic citogenètic de les
neoplàsies hematològiques. El Dr. Solé està al
capdavant d’un nou projecte centrat en l’estudi
de les Síndromes Mielodisplàsiques (SMD) i,
alhora, dirigeix el programa d’investigació en
Citogenètica de l’Institut.

destacar que el Dr. Francesc Solé ha presidit,
des de 1998 fins a 2004, el “Grup Cooperatiu
Espanyol de Citogenètica Hematològica”, que
pertany a l’AEHH, i forma part des del 2008
del IWG-PM (“International Working Group
of Prognostic in Myelodysplastic Syndromes)”.

Els darrers anys, el Dr. Solé ha dirigit el laboratori de Citogenètica Molecular del Servei de
Patologia de l’Hospital del Mar de Barcelona,
per a l’estudi de reordenaments genètics de
diverses hemopaties malignes i ha conduït juntament amb la Dra. Lourdes Florensa el Grup
d’Investigació Translacional en Neoplàsies Hematològiques (GRETNHE) de l’IMIM al Parc
d’Investigació Biomèdica de Barcelona. Cal

Aquest tipus de malaltia hematològica maligna,
que segons l’OMS té una incidència de 3-5 casos
per cada 100.000 persones i any, és d’especial
prevalença a la població d’edat avançada i una
part important dels afectats pot acabar desenvolupant leucèmia. “La nostra línia de treball
es centra en el coneixement dels canvis genètics que tenen valor pronòstic i diagnòstic. Avui
dia se sap que el factor amb més impacte en el

Les síndromes mielodisplàsiques
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i, especialment, de la leucèmia. El seu propòsit principal és avançar un pas més en la
investigació biomèdica de qualitat contra les leucèmies i les altres hemopaties
malignes.
El centre neix d’una iniciativa conjunta entre
la Generalitat de Catalunya i la Fundació Josep
Carreres contra la Leucèmia, que pretén posicionar l’Institut com a centre de referència internacional en l’àmbit d’aquestes malalties.
Vista microscòpica de la medul·la òssia d’un pacient afectat
d’una síndrome mielodisplàsica.

pronòstic del pacient és el resultat de l’estudi citogenètic o del cariotipus. El coneixement dels
canvis genètics d’aquests pacients permetrà conèixer els mecanismes patogènics de la malaltia i dissenyar teràpies dirigides en funció dels
resultats”, comenta el Dr. Solé.
L’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreres és el primer centre d’investigació estatal i un dels únics
del món dedicat exclusivament a la investigació sobre la leucèmia i les altres
hemopaties malignes. Es va constituir al
2010, amb l’objectiu d’impulsar la investigació
biomèdica i el desenvolupament de la medicina personalitzada de les hemopaties malignes

L’Institut compta amb tres campus: el Campus
Clínic, en el marc de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona; el Campus ICO/Germans
Trias i Pujol, en l’àmbit del centre hospitalari
del mateix nom i de la Universitat Autònoma de
Barcelona, a Badalona; i el Campus Sant Pau,
en l’entorn de l’hospital homònim. En els pròxims anys, la Fundació Josep Carreres
contra la Leucèmia destinarà 14 milions
d’euros als edificis i equips dels campus
del centre. El Govern de la Generalitat,
destinarà anualment una partida pressupostària per finançar les despeses ordinàries estructurals precises per al funcionament de l’Institut. Aquest també es
finançarà mitjançant fons competitius (beques
i ajudes, etc.) i el mecenatge.
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Empreses solidàries…

“Pla 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 la vida i amb
un futur millor per a tots els pacients de leucèmia i altres hemopaties malignes. A la Fundació
Josep Carreres, que al 2013 celebra el seu 25è
aniversari, ens sentim especialment orgullosos
per la confiança i la fidelitat de les empreses que
es comprometen a seguir acompanyant-nos en

el camí. El “Pla Empreses Sòcies” agrupa en tres
categories empreses que es fan sòcies amb un
import anual a partir dels 1.500 €. Volem expressar el nostre agraïment més profund
a totes les empreses que, a través del Pla,
col·laboren amb la Fundació Josep Carreres de forma estable i amb un alt grau
de compromís:

Empreses sòcies d’honor

Empreses sòcies VIP

Empreses sòcies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluminios Secades, S.L.
Alzamora Packaging, S.A.
Bande à part, escola de cine
Bové, Montero y Asociados, S.L.
Checkpoint Systems España
Conservas el Navarrico
Engel & Vöelkers Sant Just
Frutos Secos Ibiza, S.L.
Fluidra, S.A.
Fundición y Sistemas Avanzados, S.L.
Glow King

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hijo de Vicente Navarro Pastor, S.A.
Ingecal
Ingenieros Emetres, S.L.P.
Kobal Soluciones, S.L.
Maheso
Mon Pirineu, S.L.
Ontecnia Media Networks, S.L.
Pinos del Raso, S.L.
Soñando Organización Viajes, S.L.
Vitogás España, S.A.

Si ets una empresa o entitat i vols col·laborar, contacta amb la Belén Roldán, responsable d’Aliances corporatives trucant al 900 32 33 34 o per correu electrònic a: belen.roldan@fcarreras.es.
Vincular-se a la nostra entitat és el major acte de responsabilitat social: és sumar-se
a la lluita per la vida.
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Els clients dels supermercats
Bonpreu i Esclat aporten més
de 33.000 € a la lluita contra la
leucèmia.

Des del 2006, els clients i clientes dels supermercats Bonpreu i Esclat ens demostren
la seva confiança i solidaritat cedint l’import
trimestral que acumulen fent les seves compres amb la targeta client, que la Fundació
destina a la investigació científica per a la
curació de la leucèmia i altres hemopaties
malignes. Durant l’any 2012 s’han recaptat
33.804,75 €. En total, des de 2006 aquesta aliança ha aportat més de 126.000€ a la
nostra labor científica per a la curació de la
leucèmia. Moltes gràcies a Bonpreu i Esclat i als seus clients!

SMS Solidari amb Movistar,
Orange i Vodafone.
Gràcies als enviaments de SMS solidaris, hem
recaptat fins a octubre de 2012 30.600 €, cosa
que equival a un total de 25.500 missatges
rebuts. La Fundació té un número propi, el
28027, al qual els clients de Movistar, Orange i
Vodafone poden enviar un SMS amb la paraula
NOLEUCEMIA i donar 1,2 € íntegres per a la
lluita contra la leucèmia. A més, i en virtut d’un
conveni anterior que es va signar amb Vodafone
per compartir el seu número solidari 28052, al
mes de juliol es van recaptar 8.696 €.

Xerrada sobre la donació a
Sanofi-Aventis.
El passat dia 5 de novembre l’empresa farmacèutica Sanofi Aventis va organitzar a la
seva seu de Barcelona una xerrada, amb la
finalitat d’informar els seus empleats sobre
les malalties hematològiques i la teràpia del

trasplantament de cèl·lules mare, i donar-los
a conèixer, d’aquesta manera, les aplicacions
de la seva nova línia de productes en aquesta
àrea. La sessió va anar a càrrec del Dr. Enric
Carreres, director del REDMO de la Fundació Josep Carreres, i va comptar també amb
el testimoni del Rubén Merchán, expacient
de Limfoma de Hodgkin i trasplantat.

El Dr. Enric Carreres, director del REDMO, al costat del
Rubén, expacient.

Gràcies a la revista WÜRTHRACC.
Volem donar les gràcies a la nostra empresa col·
laboradora Würth, per incloure una pàgina de
publicitat sense cost en totes les edicions de la
Revista WÜRTH-RACC, que es publica amb una
periodicitat trimestral i un tiratge de 50.000
exemplars, distribuïts a escala nacional. Würth
col·labora econòmicament amb la Fundació
Josep Carreres des de 2005 i gràcies a aquest
suport en publicitat reforça i demostra també el
seu ferm compromís i la confiança en la nostra
labor. Gràcies Würth!

Punts estrella de La Caixa.
La Fundació Josep Carreres acaba de renovar
el seu conveni amb La Caixa, a fi de seguir
sent beneficiaris del programa de Punts Estrella. Els clients i clientes de La Caixa poden
escollir cedir 225 dels seus punts al nostre
programa REDMO, el Registre de Donants
de Medul·la Òssia, encarregat de localitzar
donants voluntaris per als pacients que necessiten un trasplantament i no disposen de
familiar compatible. Aquesta aliança, activa
des de 2009, ha aportat ja més de 50.000 €
a la nostra entitat.
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Solidàries fins a la medul·la.
El tenor Josep Carreras,
distingit amb la Medalla Josep
Trueta 2012.

El passat mes d’octubre, el tenor Josep Carreras va ser un dels guardonats amb la Medalla Josep Trueta de la Generalitat de Catalunya, que premia els personatges o entitats
que han destacat de manera significativa
pels serveis prestats amb vista al progrés i
a la millora de la sanitat. D’aquesta manera,
s’ha volgut destacar la seva tasca al capdavant de la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia que, des de fa gairebé 25 anys,
treballa en la investigació científica de la malaltia i pretén oferir millors oportunitats als
pacients.

solidaris que mostra al públic de forma positiva i entusiasta la possibilitat d’aquest tipus de
col·laboració.

Més de 1.000 euros recaptats
en un romiatge a Caión, La
Corunya.

Exposició fotogràfica:
“Signaries per deixar un món
millor?”.
La plaça de la Independencia de Madrid va
ser, el passat mes d’octubre, l’aparador que va
mostrar, a través d’una exposició fotogràfica,
com les herències i els llegats solidaris contribueixen a un millor futur per a les pròximes
generacions. L’exposició estava composta per
22 imatges cridaneres de projectes que desenvolupen les 22 organitzacions que formen
part de la campanya, entre les quals es troba
la Fundació Josep Carreras. Es tracta d’una
campanya informativa sobre herències i llegats

Alguns participants al romiatge de Caión.

El passat mes de setembre la família del
Manu, pacient de leucèmia d’onze anys que
es va sotmetre a un trasplantament de medul·
la òssia el juliol d’aquest any, va organitzar
un romiatge per promocionar la donació de
medul·la òssia. Els participants van caminar
fins al santuari de Caión des de diferents loca-
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litats i allà es van reunir tots duent una gran
pancarta i la mateixa samarreta, on es podia
llegir: “Tots amb el Manu fins a la medul·la”.
Van recaptar un total de 1.328,22€ que van
donar íntegrament a la nostra Fundació.

Jornada solidària a Cantonigròs,
Barcelona.
El passat 14 d’agost va tenir lloc a Cantonigròs,
Barcelona, una jornada solidària durant la Festa Major. La Mireia i l’Alba van ser les que ho
van organitzar tot: una jornada plena d’activitats on la gent podia fer donatius a benefici de
la Fundació. Entre les activitats hi van haver
passejos a cavall, partits de futbol, concursos,
concerts, etc. Es va recaptar un total de 1.022€!

Noces d’or contra la leucèmia.

Josep Garcia i Carme Tarrés van voler que
la celebració de les seves noces d’or fos encara més especial. Per això van demanar als
seus convidats que, en lloc de fer-los un regal, fessin un donatiu a la nostra Fundació.
Van recaptar un total de 3.410€, que seran
destinats a la investigació de la leucèmia i les
altres hemopaties malignes.

Gala flamenca en benefici de la
Fundació.
La Virginia, mare d’una nena de 5 anys que
pateix leucèmia, va organitzar el passat 12 de
juliol una Gala Flamenca a Chiclana, Cadis. La
meitat dels beneficis van ser donats a l’Associa-

ció Contra el Càncer de Chiclana i l’altra meitat
per a la nostra Fundació, recaptant un total de
2.292,50€ íntegres per a la lluita contra la leucèmia.

2.000km a favor de la
investigació sobre el càncer.
Aquest estiu, el Jos i la Maria van decidir iniciar un viatge solidari: van pedalejar
2.000km amb bicicleta per donar suport a
la lluita contra el càncer. Van sortir des de
Liverpool, Regne Unit (on viuen actualment),
van passar per Maldegem, Bèlgica (lloc de
naixença del Jos) i des d’allí van prendre el
Camí de Sant Jaume fins a Saragossa, ciutat
on va néixer la Maria. Aquesta aventura la
van titular ‘Home 2 Home Cycling’ i la seva
finalitat era recaptar fons per a la investigació
sobre el càncer. Per a això, van decidir recaptar donatius per a tres associacions dels tres
països del seu recorregut: Cancer Research
UK, Kinderkankerfonds i per a la Fundació
Josep Carreras contra la Leucèmia. A través
de Migranodearena.org van crear una pàgina
amb el seu repte, aconseguint així 1.280€ per
a la nostra Fundació.

El Jos i la Maria, protagonistes de la iniciativa .

Concert Líric Pro Fundació
Carreras.
El passat 19 d’octubre va tenir lloc un concert
líric a l’Auditori de Premià de Mar, Barcelona,
a benefici de la Fundació Josep Carreras. El
concert va ser un èxit i van recaptar un total
de 2.565€. La iniciativa va ser organitzada per
Felip Laborda, a qui estem molt agraïts.
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