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Quan acabis de llegir-me, no em
llencis... Deixa’m en algun lloc on
pugui sensibilitzar a més persones
sobre la lluita contra la leucèmia!
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EDITORIAL

Fins que la curem,
NO PARAREM

Benvolguts amics i amigues,
Vull compartir amb vostè un esdeveniment que, per a nosaltres, ha estat molt important aquests darrers
mesos: durant la Setmana Contra la
Leucèmia 2017, més de 1.500 pacients de leucèmia de tot Espanya han
sortit al carrer per posar una data final a la malaltia.
Ha estat el sisè any consecutiu que
hem celebrat aquesta acció tan especial que, any rere any, ha anat creixent en nombre de participants i de
ciutats, i que ha arribat a gairebé totes les províncies espanyoles. Gràcies a tots ells —pacients, expacients,
familiars i amics—, hem aconseguit
donar veu a la malaltia i unir-nos en el
nostre propòsit que, algun dia, la leucèmia serà curable en el 100% dels
casos. A tots ells, els vull reiterar el
meu agraïment més sincer.
Paral·lelament a aquesta acció, hem
llançat la nostra campanya de sensibilització sota el lema «Ponle fecha»,
amb l’objectiu que la societat entengui la importància de continuar investigant per acostar-nos al dia que es
podran guarir definitivament tots els
casos de leucèmia. Els fons recaptats
en aquesta campanya es destinaran
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als nostres projectes de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras.
En aquestes pàgines, també hi podrà llegir molta més informació sobre
aquest tema i una entrevista amb la
Dra. Anna Barata, psicooncòloga del
Servei d’Hematologia de l’Hospital de
Sant Pau i investigadora de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras.
A més, hi trobarà referències sobre
altres projectes i avenços del nostre
Institut, i també testimoniatges de
pacients i donants.

Una vegada més, li agraeixo la seva
confiança i col·laboració perquè puguem continuar avançant cada dia en
la nostra missió.
Gràcies per ser IMPARABLE
CONTRA LA LEUCÈMIA.
Afectuosament,

Josep Carreras
President
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REPORTATGE

Campanya #PonleFecha
Coincidint amb la Setmana Contra la Leucèmia (del 21 al 28 de juny), des de la Fundació Josep Carreras hem
dut a terme una campanya amb el nom de #PonleFecha.

En la gràfica, hi ha vuit línies que signifiquen molt. Vuit
línies que formen una data que encara no existeix, una
data que tots anhelem. «La leucèmia es curarà. Ajuda’ns a decidir quan». Amb aquest lema directe i contundent hem volgut 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 només es podrà aconseguir invertint més
recursos en recerca científica.
Amb aquesta campanya de sensibilització, hem volgut
explicar a la societat la realitat de la leucèmia per poder generar, així, un debat social sobre la seva data de
curació que mogui consciències i cridi a fer donacions
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per continuar investigant. Els fons obtinguts ja s’estan
dedicant als programes d’estudi de l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), únic centre a
Europa que investiga monogràficament la leucèmia i els
altres càncers de la sang.
Les donacions es poden continuar fent enviant la paraula DEMÀ al 28027 (donatiu íntegre d’1,2 €. Disponible
per a mòbils Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo Espanya)
o entrant a www.ponlefecha.org.
«Quan creus que es curarà definitivament la leucèmia?». Hem volgut fer aquesta pregunta a 15 persones
que podrien ser, de forma simbòlica, la representació de
la lluita contra la leucèmia.

REPORTATGE

01.01.2031

14.02.2008
La Cecilia, expacient de leucèmia de
18 anys: «És la data en la qual va començar el trasplantament. I amb això,
el final de la meva malaltia».

També hem entrevistat un investigador de Harvard, una psicooncòloga,
una pacient que vol ser mare, una
persona que s’encarrega de traslladar medul·les pel món, una investigadora júnior, una pacient que després
es va fer infermera, dos germans que
van donar medul·la a desconeguts, la
família d’una nena que ha rebut un
tractament experimental, un expacient que va rebre una donació de
medul·la òssia de la seva germana,
un metge de cures pal·liatives… Tots
ells són representants de la lluita contra la leucèmia, contra els limfomes,
contra el mieloma múltiple, des de
diferents perspectives. Tots ells ens
han donat les seves dates amb la
il·lusió i l’esperança que, algun dia,
aquesta data serà DEMÀ.

Podeu veure totes aquestes entrevistes a la pàgina web:
www.ponlefecha.org.
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El Dr. Josep M. Ribera, investigador
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i cap del Servei
de l’Institut Català d’Oncologia – Badalona: «Ens queden 15 anys apassionants de recerca. Els últims anys
s’han produït grans canvis en el tractament de les leucèmies. Tinc plena
confiança que acabarem guarint-les
totes».

12.12.2032
La Lydia i el Rubén, pares del Mateo,
un bebè que va morir de leucèmia.
«Hem triat el 12 de desembre perquè
va ser el dia que li van diagnosticar al
Mateo la leucèmia, i el 2032, perquè
és quan ell hauria complert 18 anys».

Més de 1.500 pacients de leucèmia de tot
Espanya surten al carrer per posar una data
final a la malaltia
És el sisè any consecutiu que la Fun- ha aconseguit recaptar al voltant de
dació Josep Carreras duu a terme mig milió d’euros, que s’han invertit
l’acció del Dia
íntegrament en
dels Imparaprogrames de
bles durant la
recerca cientíDes del 2011, el
Setmana Confica de l’Institut
nombre
de
pacients
tra la Leucèmia
de Recerca conque se celebra
tra la Leucèmia
participants
i
les
el mes de juny.
Josep Carreras.
Des del 2011,
Aquesta acció
seves famílies s’ha
el nombre de
ha estat possimultiplicat per deu!
pacients partible gràcies a la
cipants i les secol·laboració de
ves famílies s’ha
Chopard, Jansmultiplicat per deu! Ja som presents a sen, Allianz, Novartis, Celgene, Òptigairebé totes les províncies espanyo- ca Universitària, Roche i Würth.
les amb un gran nombre de pacients.
Des dels inicis, aquesta campanya
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1. Equip «Imparable de Barcelona».
3. Equip «Imparable de Còrdova».
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5. Equip «Imparable de Madrid».
7. Equip «Imparable de Màlaga».

2. Equip «Imparable d’Avilés».
4. Equip «Imparable de Huelva».

6. Equip «Imparable d’Irún».
8. Equip «Imparable de València».
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9. Equip «Imparable de Lugo».
11. Equip «Imparable d’Orense».
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16

13. Equip «Imparable de Pontevedra».
15. Equip «Imparable de Saragossa».

10. Equip «Imparable de Múrcia».
12. Equip «Imparable de Pamplona».

14. Equip «Imparable de Reus».
16. Equip «Imparable de Villablino».
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Volem donar les gràcies, també, a tots els nostres socis
per acompanyar-nos dia a dia i per tot el suport que ens
van brindar durant la nostra campanya. Volem agrair la
dedicació i solidaritat de cadascun dels participants i a
tots els familiars i amics que ens van acompanyar durant
la celebració de la Setmana Contra la Leucèmia 2017 (a la
pàgina de YouTube de la Fundació —www.youtube.com/
fundacionjcarreras— hi podeu veure un vídeo d’agraïment).

El paper de les empreses que volen expressar el seu compromís i aliança amb la lluita contra la leucèmia patrocinant la nostra campanya és també clau perquè aquesta
sigui un èxit. Moltes gràcies

També volem donar les gràcies a totes les empreses,
mitjans de comunicació i entitats que ens han donat suport en aquesta acció i que ens han ajudat a difondre-la:
Acofarma, Ajuntament de Barcelona, Allianz, Atresmedia,
Banda Sonora Original, Basílica de la Sagrada Família,
Bida Farma S. Coop. And., Canal Extremadura, Carat,
Celgene, Chopard, Cinesa, Cooperativa Farmacéutica
del Noroeste, Cooperativa Apotecaris, Cooperativa Farmacéutica Asturiana, Cooperativa Farmacéutica Canaria,
Cooperativa Farmacéutica de Tenerife, Cooperativa Farmacéutica Gallega, Cooperativa Farmacéutica Menorquina, Cooperativa Farmacéutica Zacofarva, Distribuidora
Farmacéutica de Guipúzcoa, ES-Distinto, Exterion Media,
Federació Farmacèutica, FEM - CET, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, Filmoteca de Catalunya, Florida
Retiro, Gaudí Shopping, Gimage, Group IMD, Grupo Promedios, Hefame, Janssen, JCDecaux, Lee Films, Marbet,
McCann, Metropolitana, Momentum, Neo Advertising,
Novaltia S. Coop. - Zaragoza, Novartis, Promospace,
Publiespaña, Punto Fa, Recinte Modernista - Fundació
Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Roqué
Import, Santi Burgas Perfums, Super 8, Telefónica On
The Spot Services, Text100, TV3-Televisió de Catalunya,
Vodafone España, Würth, Youknow, ZankyouWeddings,
Ivana Miño, Josep Calle, Paula Echevarría, Chenoa, La
Vecina Rubia.

Finalment, volem agrair molt especialment tots els actes
benèfics de solidaritat que es van fer durant la campanya
i que ens van ajudar a recaptar fons per acostar la data
de la curació de la leucèmia. Andrés Cortés, Associació
Alcles León, Associació Òpera del Vallés, Auditori de Getafe, Aurora Macías, Ajuntament de Constantí, Ajuntament
de Jaén, Ajuntament de Orcasitas, Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, Ajuntament de Torrelavega, Ajuntament de Boiro, boda de Cristina i Pedro, boda de Bruno,
boda de Clara i Adrián, boda de Idoia i David, Casa Ronald Mcdonald Barcelona, CEIP Airén, CEIP El Olivo Sevilla, CEIP Torelló, Club Esportiu Johnny Montañes, Col·legi
Ágora de Sant Cugat, Col·legi Inmaculada de València,
Col·legi La Salle Mollerussa, Coral Incantato i Bel Canto,
Crocantikets, Eix Comercial Gaudí Shooping, Enea Psicología, Escuela Danza María Jesús, Everis Córdoba, Flores
contra la Leucemia, forn de pa Dulceida, Grup Andilana,
Happy Man: 1 Motivo Mil Razones, Héctor Serra, Héctor
Moro, Holistk, Ideas Gestión Cultural, José Antonio Toribio, José Manuel Ocaña, José Peleteiro, Juan Vicente Soler, María del Pilar Navarro, Marta Pareja, Miguina de Pan,
musical Libro de la Selva, Octavio Pérez, Oh My Bloc!,
Óscar Fraile, pastisseries Camilo de Blas, Pedala per la
Vida, Pulesse, Rastreator, Sra. De Roselló, Triatló Boiro.
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Gràcies per ser #IMPARABLESCONTRALALEUCEMIA!

REPORTATGE

/Entra a www.ponlefecha.org i descobreix
15 testimonis que aproparan la data
de la curació de la leucèmia /

DES DEL LABORATORI

Entrevista a la
Dra. Anna Barata
La Dra. Anna Barata és psicooncòloga del Servei d’Hematologia de
l’Hospital de Sant Pau i investigadora de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras. És llicenciada en Psicologia per la Universitat
Ramon Llull i, recentment, ha obtingut el títol de Dra. per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Gaudeix viatjant, fent activitats a l’aire lliure, i
s’escapa al mar quan pot. És una lectora entusiasta de Stefan Zweig i
Sándor Márai, els quals llegeix amb freqüència.
Ha participat en la campanya que hem llançat aquest mes de juny,
#Ponlefecha, compartint el seu testimoniatge i proposant una data per
posar fi a la leucèmia: el 21.06.2027, primer dia de la Setmana Contra la
Leucèmia d’aquest any.
Hem volgut entrevistar-la per conèixer més a fons el paper de la psicologia en el tractament d’una malaltia oncològica de la sang.

Ens pot descriure quin és el paper
de la psicooncologia en un Servei
com el d’Hematologia?
En el Servei d’Hematologia es visiten
pacients diagnosticats i tractats de
malalties hematològiques, algunes de
les quals poden ser greus, com la leucèmia, els limfomes o el mieloma múltiple. El diagnòstic d’aquestes malalties té un impacte emocional molt gran,
tant per al pacient com per al seu entorn. També el té el seu tractament en
forma de quimioteràpia, radioteràpia
o trasplantament de progenitors hematopoètics, que poden comportar
efectes secundaris importants, tant a
curt com a llarg termini, i que afecten
la qualitat de vida dels pacients. La
incorporació de l’abordatge psicooncològic en l’atenció als pacients reforça la detecció, el tractament i la incorporació dels aspectes psicològics
en el plantejament dels tractaments.
Això és clínicament significatiu en la
mesura que permet individualitzar en-
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cara més els tractaments i promoure
el benestar global dels pacients.
El trasplantament de progenitors hematopoètics és un procés
complex per a pacients i familiars.
Quines són les principals repercussions psicològiques que es detecten en aquests casos?
El trasplantament de progenitors hematopoètics és un tractament molt
intens, tant físicament com emocionalment. Des del punt de vista psicològic, els primers dies es caracteritzen per la sensació d’incertesa amb
relació al procediment i els resultats.
Com a conseqüència, sovint s’observa una simptomatologia ansiosa
tant en els pacients com en els cuidadors i familiars. A més, l’ingrés es
produeix en règim d’aïllament, la qual
cosa implica que durant tres o quatre
setmanes, aproximadament, els pacients no poden sortir de l’habitació i
només poden rebre visites restringi-

des de familiars i amics, als quals es
demana que entrin amb bata, mascareta i guants, per evitar el contacte
físic entre ells. Aquest aïllament, juntament amb les potencials complicacions relacionades amb el trasplantament, provoca que es mantingui
la simptomatologia ansiosa inicial i,
alhora, que es puguin desencadenar
quadres depressius o d’estrès posttraumàtic. La fatiga, els trastorns del
son, de la sexualitat o de la funció
cognitiva associada al procediment i
als tractaments rebuts contribueixen,
a més, a disminuir la qualitat de vida
dels pacients, a curt i llarg termini.
Quin és l’objectiu dels estudis de
recerca en els quals participa?
El resultat dels tractaments s’avalua
des de dues perspectives. Una és la
dels investigadors o clínics, que determinen el resultat dels tractaments
mitjançant la valoració clínica o la interpretació de les proves. L’altra és
la dels pacients, que aporten dades
associades al tractament que únicament poden descriure ells, com els
símptomes de fatiga, nàusees o depressió, i també la repercussió que el
tractament té en la seva qualitat de
vida. Fins fa poc, l’avaluació dels resultats dels tractaments provenia majoritàriament de la perspectiva dels
investigadors o clínics, i s’hi incloïa
en menor mesura la dels pacients. La
línia de recerca que desenvolupem es
planteja com a objectiu descriure la
perspectiva dels pacients sobre l’impacte que el trasplantament de progenitors hematopoètics provoca en
la seva qualitat de vida: ansietat, depressió, trastorns del son i disfunció
sexual. Els resultats obtinguts permeten complementar la perspectiva
clínica i comprendre, així, l’afectació
del trasplantament íntegrament.
Quins són els principals resultats
que ha pogut constatar en la seva
tasca de recerca?
Vull agrair, en primer lloc, la participació dels pacients i els companys
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ment té en el son i en el funcionament
sexual dels pacients, com en el cas
de les dones, o els pacients d’edat
avançada, en què la depressió i la
malaltia crònica de l’empelt contra
l’hoste són variables associades a
un major risc de presentar aquests
trastorns. Així, els resultats obtinguts
fins avui apunten cap a la necessitat de reforçar l’atenció clínica diària
amb relació al benestar emocional i
social dels pacients, i cap a aquells
pacients més vulnerables a presentar
trastorns del son i del funcionament
sexual, amb la finalitat de promoure’n
una recuperació global.
En quin moment cal disposar de
suport psicooncològic durant el
procés d’una malaltia?
Cal disposar de suport psicooncològic quan el pacient o els seus familiars ho requereixin. Hi ha moments
més crítics, com el diagnòstic de la
malaltia, el desenvolupament d’efectes secundaris dels tractaments, el
trasplantament de progenitors hematopoètics, la fi del tractament actiu, la recaiguda de la malaltia o la
situació dels últims dies, però això
no significa que s’hagi d’intervenir
en cadascun d’aquests moments,
ni únicament en aquestes fases. La
necessitat de suport dependrà de la
demanda del pacient i de les necessitats i els recursos personals de què
disposi.

Dra. Anna Barata.

en el projecte, com també el suport
rebut per l’Institut Josep Carreras
per poder-lo dur a terme. Els resultats obtinguts fins avui apunten que
el trasplantament de progenitors hematopoètics repercuteix negativament en la qualitat de vida dels pacients, però aquesta repercussió no
sempre es capta degudament en la
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clínica diària. Tot i que els metges i
els pacients estan d’acord en l’afectació que el trasplantament implica
físicament i en les activitats de cada
dia, la repercussió emocional i social no sempre es detecta adequadament. En segon lloc, una altra troballa
remarcable d’aquesta línia de recerca
és la repercussió que el trasplanta-

Com pot un pacient o familiar sol·
licitar aquesta atenció psicològica
durant el seu tractament?
El dia a dia del psicooncòleg en el
Servei d’Hematologia de l’hospital està integrat en el funcionament
de l’equip mèdic i d’infermeria. Tant
l’equip mèdic com el d’infermeria
proposen al pacient la possibilitat de
rebre suport psicològic quan ho considerin adequat, a la vegada que els
pacients també ho poden sol·licitar.
Aquesta sol·licitud pot fer-se durant
l’hospitalització o el seguiment ambulatori.
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El grup de leucèmies
limfoblàstiques agudes,
dirigit pel Dr. Josep
Maria Ribera, i el grup
de les síndromes
mielodisplàstiques
de l’IJC, dirigit pel
Dr. Francesc Solé,
formen part del
projecte HARMONY,
que disposarà d’un
pressupost de 40
milions d’euros
per a la recerca
de les neoplàsies
hematològiques
El projecte internacional HARMONY
és una iniciativa que té com a objectiu crear un full de ruta per millorar
l’accés i l’atenció als pacients amb
diverses malalties de la sang utilitzant
grans volums de dades. Està format
per 51 socis d’onze països europeus,
entre els quals l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras
(IJC).
Aquest projecte es basa en la
col·laboració a llarg termini entre diferents actors (investigadors, associacions de pacients, indústries farmacèutiques, etc.) a fi d’establir una
plataforma d’intercanvi de dades per
millorar els pronòstics i les decisions
de tractament d’aquestes malalties.
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La revista New England
publica els resultats del
primer estudi en fase ii,
«Blinatumomab versus
Chemotherapy», en el
qual han participat el
Dr. Ribera i el seu grup
clínic

Dr. Josep Maria Ribera.

Dr. Francesc Solé.

La teràpia amb blinatumomab augmenta de manera significativa la
supervivència dels pacients adults
amb leucèmia aguda limfoblàstica
de precursors B d’alt risc en recidiva o refractària, en comparació amb
el tractament estàndard de quimioteràpia, segons els resultats de
l’estudi TOWER (sigla en anglès de
teriflunomida oral en persones amb
esclerosi múltiple remitent recurrent)
publicats recentment en The New
England Journal of Medicine. Les
dades d’aquest estudi comparatiu
directe van demostrar que l’anticòs
monoclonal blinatumomab gairebé va
duplicar la mitjana de supervivència.
Els pacients que el van rebre també
van presentar una taxa de respostes
completes més elevada que els tractats amb quimioteràpia convencional
de rescat. Aquestes respostes van
ser, a més, de millor qualitat, ja que
la malaltia residual es va negativitzar
amb més freqüència en els pacients
tractats amb blinatumomab.
En el treball citat hi va participar el
Dr. Josep Maria Ribera, cap del Servei
d’Hematologia de l’ICO-Hospital Germans Trias i Pujol i director del grup
de recerca en leucèmia limfoblàstica
aguda (LLA) de l’IJC. Per al Dr. Ribera,
els resultats de l’estudi TOWER són la
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primera prova que el blinatumomab
funciona millor que la quimioteràpia
en pacients amb LLA en situació de
recaiguda. Aquesta notícia és molt
encoratjadora, ja que suposa un pas
més en la millora del pronòstic en pacients amb LLA que recauen. Cal dir
que després del tractament amb blinatumomab, als malalts se’ls ha de
fer un trasplantament de progenitors
hematopoètics per completar el tractament de recaiguda.
El Dr. Ribera puntualitza que, avui,
hi ha altres estudis en marxa dirigits
a avaluar la utilitat del blinatumomab
en pacients amb LLA abans que recaiguin, per intentar evitar aquesta
greu complicació. De fet, segons la
seva opinió, el lloc que ocuparà el
blinatumomab en el futur serà en el
tractament inicial de la LLA, combinat
amb quimioteràpia.
Actualment, a Espanya es disposa
d’aquest medicament en un programa d’ús compassiu i es troba en fase
de negociació amb el Ministeri de Sanitat perquè es pugui incloure com a
fàrmac autoritzat.

visibilitat per al grup i per a l’IJC.
Les histones són elements essencials dins l’estructura de la cromatina. Les nombroses variants d’histones estan involucrades en diferents
processos cel·lulars. Algunes són
importants per al desenvolupament
embrionari primerenc i regulen quin
tipus de cèl·lules mare es converteixen en cèl·lules, i a l’inrevés: com algunes cèl·lules normals tornen a un
estat de cèl·lula mare per començar
a reproduir-se de nou.
La recerca recent també ha incrementat el nostre coneixement sobre
com les mutacions podrien estar involucrades en el desenvolupament
de tumors.
Fins ara, aquest element particular de l’estructura de les cèl·lules no
s’ha explorat per veure si poden servir com a marcadors de diagnòstic o
pronòstic de la malaltia, o fins i tot
com a dianes per a nous fàrmacs que
en detinguin el desenvolupament. Els
autors posen l’accent en la importància de comprendre millor la complexa
biologia de les histones, ja que, així,
podrien proporcionar noves dianes
per a la medicina personalitzada.

La Dra. Mayka
Sánchez del grup
de Metabolisme del
Ferro de l’IJC rep una
ajuda de la Fundación
Ramón Areces
La Dra. Mayka Sánchez, de l’IJC, ha
rebut un dels 13 projectes subvencionats per l’àrea de malalties rares.
La proposta, titulada «Cap a la millora
del diagnòstic i tractament en anèmies diseritropoètiques congènites», es
desenvoluparà en coordinació amb el
professor Achille Iolascon (Universitat
de Nàpols, Itàlia) i se centrarà en la
recerca d’anèmies diseritropoètiques
congènites.
En aquesta concessió hi ha estat
decisiva la col·laboració de les associacions de pacients APU (Associació
Pablo Ugarte) i ADISCON (Associació de Familiars i Malalts d’Anèmia
Diseritropoètica Congènita).
Les anèmies diseritropoètiques
congènites (CDA) representen un

El Dr. Marcus
Buschbeck ha publicat
un treball de revisió
en la prestigiosa
revista Nature Reviews
Molecular Cell Biology
El Dr. Marcus Buschbeck ha elaborat,
juntament amb la Dra. Sandra Hake,
una revisió que resumeix el coneixement actual de les histones, una família de proteïnes que participen en
l’empaquetament de l’ADN dins del
nucli de les cèl·lules. El grup del Dr.
Buschbeck ha fet moltes contribucions a l’estudi de les histones, i la
publicació d’aquest treball en la revista més important sobre revisions
científiques proporciona una major
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Dr. Marcus Buschbeck.

Dra. Mayka Sánchez.
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grup heterogeni de trastorns hematològics caracteritzats per anèmia i
diferents anomalies morfològiques
dels precursors eritroides en la medul·la òssia. Els pacients amb CDA
presenten anèmia congènita i crònica
de grau variable amb una reticulocitosi que no es correspon amb el grau
d’anèmia (eritropoesi ineficaç), icterícia i, amb freqüència, esplenomegàlia o hepatomegàlia. La morbiditat
en aquests pacients amb CDA, que
requereixen transfusions contínues
de sang, pot ser important a causa
de les complicacions de sobrecàrrega de ferro que poden ser fatals si no
es tracten.
S’han definit cinc tipus clàssics de
CDA en funció de la morfologia de la
medul·la òssia. La identificació dels
gens mutats en aquests subtipus
millora el diagnòstic i la classificació
dels pacients amb aquest tipus de
malaltia hematològica. Saber la base
genètica dels pacients amb CDA
també serveix per entendre aquests
trastorns i orientar-ne el tractament.
Els principals objectius d’aquesta
proposta se centren a millorar el diagnòstic clínic de la CDA; crear noves
eines per augmentar el coneixement
de la malaltia en general; emprar un

Prof. Jordi Sierra.
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mètode de seqüenciació massiva,
anomenat NGS, per identificar nous
gens causals en els casos de CDA no
resolts, i caracteritzar els mecanismes patogènics subjacents a la CDA.

El Prof. Jordi Sierra és
coautor d’un treball de
recomanacions sobre
leucèmia mieloide
aguda (LMA) en adults
publicat en la revista
Blood
Amb el títol Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN
recommendations from an international expert panel, un comitè d’experts
internacional, entre els quals hi ha el
Prof. Sierra, ha definit els avenços pel
que fa al coneixement d’aquesta malaltia, tant des del punt de vista biològic com clínic i terapèutic.
L’European Leukemia Net, coneguda com a ELN, és una xarxa de recerca formada per 39 països que té
com a objectiu la curació de la leucèmia. Les guies de l’ELN sobre l’LMA
es van publicar per primera vegada
en la revista Blood, l’any 2010, i en
aquella primera versió també hi va
participar el Prof. Sierra.
Les recomanacions de l’ELN han
estat redactades pels especialistes
mundials sobre aquesta malaltia, i
inclou autors europeus, americans,
australians i japonesos, entre d’altres.
L’article recull els estudis que s’han
de fer als malalts amb LMA, la classificació genètica, els factors pronòstics i el tractament ajustat al risc de
la malaltia i del pacient. S’espera una
gran difusió d’aquest article, ja que
aquesta versió va ser el treball més
citat de Blood durant molts anys.

La Dra. Anna Barata,
del Campus Sant
Pau, rep el premi Best
Young Abstract Award
en l’EMBT
En el marc del 43 European Bone
Transplant Meeting (EBMT), dut a
terme a Marsella aquest any, la Dra.
Anna Barata, psicooncòloga, va rebre
el premi Best Young Abstract Award.
El premi li ha estat atorgat pel treball titulat «Sexual functioning during
the first year post-transplant: comparison between allogeneic and autologous survivors» i li ha estat lliurat
pel professor Jurgen Kuball, membre
de l’EBMT Executive Board i chair
del Departament d’Hematologia de
la University Medical Centre Utrecht,
a Holanda.
Els resultats d’aquest treball mostren que la disfunció sexual és significativa durant el primer any després
del trasplantament, tant en els receptors de trasplantament autòleg com
en l’al·logènic. A partir del dia 90, el
funcionament sexual dels receptors
autòlegs comença a millorar de ma-

Dra. Anna Barata.
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nera manifesta, però no hi ha diferències entre els dos grups els dies
180 i 360. El fet de ser dona, l’edat
avançada, la depressió i la malaltia
crònica d’empelt contra l’hoste són
variables que estan associades a la
disfunció sexual en el dia 360.
Els resultats apunten al fet que el
funcionament sexual s’ha d’avaluar
de manera rutinària i que cal considerar intervencions eventuals en les
dues poblacions de pacients, sobretot durant el primer any després
del trasplantament. Addicionalment,
s’ha de reforçar l’atenció clínica als
pacients més vulnerables a presentar
disfunció sexual.

El grup de la
Dra. Ruth M. Risueño
identifica una nova
diana terapèutica per
a la leucèmia mieloide
aguda

Les taxes de remissió d’aquest tipus de leucèmia amb quimioteràpia
estàndard es troben avui dia entre el
50 i el 85%, encara que la majoria de
pacients tindrà una recaiguda. Les
cèl·lules mare de la leucèmia són la
població de cèl·lules dins del tumor
responsables de la iniciació, el manteniment i la recaiguda de la malaltia.
Per aquest motiu, s’han d’eradicar
perquè la malaltia s’elimini completament.
En la seva recerca, el grup de l’IJC
ha detectat que les cèl·lules leucèmiques expressen en la superfície el receptor de serotonina tipus 1 (HTR1).
Els HTR s’han associat sempre al sistema nerviós i és la primera vegada
que s’identifica el seu paper en els
processos tumorals.
La inhibició d’aquest receptor
comporta la destrucció d’aquestes
cèl·lules leucèmiques mentre s’observa un efecte mínim en les cèl·lules
sanguínies sanes.
L’estudi, per tant, mostra la importància de l’HTR1 en la producció
d’aquest tipus de leucèmia i identifica aquest grup de receptors com una
nova diana terapèutica en l’LMA amb
valor pronòstic.

La Dra. Clara Bueno,
guanyadora d’una
Beca Fero 2017
El 8 de maig passat, la Fundació Fero
(Fundació Privada d’Estudis i Recerca Oncològica), entitat impulsada pel
Dr. Josep Baselga, va premiar un dels
nostres projectes de l’IJC – Campus
Clínic-UB, que lidera la Dra. Clara Bueno. La Sra. Sol Daurella, empresària
i vicepresidenta de la Fundació Fero,
va patrocinar la Beca Fero Extraordinària, amb un import de 70.000 € per
a l’estudi de la Dra. Bueno. L’estudi té
com a objectiu desenvolupar una immunoteràpia contra un tipus de leucèmia limfoblàstica aguda que afecta
els infants el primer any de vida.
El projecte es basa en les anomenades «cèl·lules CAR-T», que ja s’han
aplicat amb èxit en altres càncers de
la sang. El tractament consisteix a
obtenir cèl·lules immunitàries dels
infants afectats, modificar-les en el
laboratori, a fi que aquestes puguin
reconèixer les cèl·lules canceroses i
transfondre-les de nou en els pacients
perquè ataquin les cèl·lules malaltes.

El grup de la Dra. Ruth M. Risueño
ha identificat recentment un nou
mecanisme per lluitar contra la leucèmia mieloide aguda. El resultat
d’aquesta recerca s’ha publicat en
la revista Leukemia, referent mundial en el món de l’hematologia. En
aquest estudi, l’autora principal del
qual és la investigadora Amaia Etxabe, s’ha descrit una potencial teràpia
específica sobre les cèl·lules mare
de la leucèmia.
La leucèmia mieloide aguda és el
primer tumor en el qual es va descriure una població de cèl·lules mare
leucèmiques. Són cèl·lules amb les
mateixes propietats que les cèl·lules
mare normals i, per tant, amb capacitat de reproduir les cèl·lules malignes.

La investigadora Amaia Etxabe.
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Dra. Clara Bueno.
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Ángel Manuel,
donant de medul·la òssia

«Quan al meu germà li van diagnostiAl principi tens por sobre com serà
car aquesta maleïda malaltia, ens va el trasplantament, d’on t’extreuen la
caure el món a sobre, ja que, afor- medul·la, etc., però això només et
tunadament, en la família no havíem passa pel cap durant uns segons, ja
passat per cap malaltia d’aquest ti- que pensar que pots retornar la vida
pus. Ens van comentar que era difícil al teu germà o a qualsevol persona
trobar un doamb un simple
nant de medul·
gest, com doPerò
feliç
va
ser
el
dia
la i que les pronar la medul·la,
ves es realitzadoncs... només
que ens van cridar, i
rien a la família
penses que arens van comentar que
directa (pares i
ribi el dia i que
germans), i, que
facin el que
érem compatibles
si cap dels seus
hagin de fer.
membres no era
Gràcies al gran
compatible, ja acudiríem al banc de equip de metges i al Departament
donants.
d’Oncologia de l’Hospital Reina Sofía
Però feliç va ser el dia que ens van de Còrdova, que ens ho van explicar
cridar, després de fer-nos les proves tot fil per randa, tant els pros com
(es tracta simplement d’una petita els contres, al final t’adones que és
extracció de sang), i ens van comen- menys del que en principi creies.
tar que tant el meu pare, el meu gerUna vegada al quiròfan, em van
mà petit i jo érem compatibles, i que posar l’anestèsia i em van dir que
segurament jo seria el donant, perquè comptés fins a 10; recordo que em
tenia el mateix grup sanguini.
vaig quedar en el número 3, no re-
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cordo el 4. Segons em va comentar
el Dr. que em va operar, em van fer 8
incisions a la zona lumbar i d’aquí em
van extreure les cèl·lules necessàries per donar-les al meu germà. Normalment en treuen 750 ml, però com
que sortien bé, van decidir treure’n
una mica més (995 ml) perquè més
val que sobri que no pas que falti.
Jo no recordo res, només que, al
cap d’una estona, em vaig despertar
amb un lleuger dolor a la zona lumbar
(semblant a quan et dónes algun cop
o caus de cul), que em va durar 3-4
dies. Després, vaig estar 15 dies de
baixa per prescripció mèdica, però al
cap d’una setmana ja feia vida normal i també esport.
Després, tot va anar rodat, van començar a pujar els nivells per sobre
dels 500 ml (valor límit per pensar
que la medul·la ha pres sola) i a poc
a poc va començar la millora.
Set anys després del trasplantament, el meu germà fa una vida completament normal (fins i tot es podria
dir que està més bé que abans) i jo
puc gaudir al seu costat del nostre
esport favorit, el ciclisme.
Des d’aquí, animo a tothom a formar part del banc de donants: és tan
senzill com una extracció de sang
(igual que la que et fan quan et treuen
sang per a un reconeixement mèdic).
P. D.: Si tornés a ser l’afortunat de
poder donar medul·la i retornar la
vida a qualsevol altra persona, no en
dubtaria ni un sol segon».
Ángel Manuel

En aquest testimoniatge s’hi explica
una extracció de les cèl·lules hematopoètiques de la medul·la òssia mitjançant punció de les crestes ilíaques.
Actualment, aquest procediment es
duu a terme en el 20% dels casos,
aproximadament, ja que la majoria
d’extraccions es fan mitjançant sang
perifèrica, a través del corrent sanguini del donant. Més informació a
www.fcarreras.org/donamedula o
trucant al 93 414 55 66.
DE PROP
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La Natalia,
una pacient
de leucèmia
limfoblàstica
aguda
«El meu nom és Natalia. Quan estava a punt de fer 20 anys, em van diagnosticar una leucèmia limfoblàstica
aguda B. Va ser un xoc enorme: recordo que em trobava molt malament
en aquella època. Estava molt cansada, els ganglis inflamats, pèrdua
de gana, suors..., però jo ho atribuïa
al cansament després de l’estiu o a
l’estrès de començament del curs.
Gairebé sense forces, vaig anar
a un centre ambulatori de la ciutat
on estudiava i allà em van fer una
analítica; com que els resultats van
ser desastrosos, em van derivar a
l’hospital general per continuar fentme proves. Va ser a l’Hospital Juan
Canalejo on em van diagnosticar la
malaltia. La meva primera pregunta
va ser: “Em moriré?”, i recordo que
l’hematòleg em va dir: “Et curaràs,
la teva cura és la quimioteràpia”.
Quan vaig sentir aquesta paraula, no
m’ho podia creure. “Quimioteràpia?”.
“D’això res —vaig dir—, jo vull un altre tractament. La quimioteràpia no
és bona, ho mata tot, no cura”. Que
confusa que estava... i quanta por
que tenia en aquell moment!
A l’hospital de la meva ciutat, vaig
començar el tractament i vaig decidir
que li posaria molt difícil a la malaltia
(com a tossuda no em guanya ningú).
La quimioteràpia, de la qual, amb els
dies, em vaig anar fent “amiga”, anava
fent el seu 50%, però jo vaig decidir
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que tindria poder sobre l’altre 50% vaig anar aconseguint els objectius:
amb la meva actitud i el meu positi- l’EICH es va controlar, després em
visme. Recordo que la meva mare em van suspendre la medicació, em van
deia a les nits: “Quan t’adormis, pensa donar d’alta del trasplantament, vaig
que estàs matant cèl·lules dolentes, la començar amb les vacunes... Avui,
ment és molt poderosa”. Els meus pa- faig revisions cada quatre mesos i
res… com van patir! Bé, la meva famí- estic feliç i contenta de poder gaudir
lia en general i els meus amics.
d’una segona vida que m’ha regalat
Tot va ser fantàstic, però la leucè- una persona desconeguda, però que
mia em va voler posar una mica més ara és molt important per a mi.
a prova: la quimiA tots aquells
oteràpia no estava
que esteu pasacabant amb tots
sant per una maMetges, infermeres,
els blastos (les
laltia igual o semauxiliars, cuina ...
cèl·lules dolenblant a la meva,
tes), així que calia
vull enviar-vos un
m’ho heu posat tan
trasplantar-me la
missatge d’ànim:
fàcil ... Gràcies
medul·la. El trases pot, es pot
plantament es va
vèncer una mafer el 22 d’abril (el
laltia tan cruel
Dia de la Terra, quin dia més bonic!), com la leucèmia o altres malalties de
gràcies a una persona meravellosa la sang. La vida, de vegades també
a la qual dec la meva segona vida: és molt cruel i dura i ens vol posar a
una donant alemanya compatible que prova, per això, hem de donar-ho tot
va ser localitzada gràcies a la gran- i intentar gaudir al màxim pel camí.
díssima labor de la Fundació Josep Un dia sense un somriure és un dia
Carreras, a la qual estaré eternament perdut, i la vida és tan curta que no
agraïda.
val la pena desaprofitar ni un minut.
El trasplantament va ser l’etapa
Metges de Montecelo, infermeres,
més dura per a mi. Estava cansada auxiliars, cuina... m’ho heu posat tan
de tot el procés i les forces em fla- fàcil! Gràcies a la meva família, però
quejaven una mica. L’EICH (malaltia a vosaltres també, jo vaig poder rede l’empelt contra l’hoste) va ser bas- bre-us cada dia amb un somriure.
tant dur (cutani i intestinal; l’intestinal,
Estic eternament agraïda a tot
el més dur dels dos), però vaig seguir l’equip, al meu donant, a la Fundatirant com vaig poder i a poc a poc ció, a la vida».
Natalia
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REPORTATGE
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La Fundació col·labora en un
acte a Barcelona que acull clínics
i investigadors especialitzats en
l’estudi de l’heterogeneïtat dels
tumors
El congrés, organitzat pel
Dr. Pablo Menéndez, es va
celebrar a la Facultat de
Medicina de la Universitat
de Barcelona durant els
dies 6 i 7 de març. Va estar
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patrocinat per la ICREA i la
Fundació Josep Carreras i,
també, per NIMGenetics i
Entrechem.
L’objectiu de l’acte va
ser abordar les implica-

cions de l’heterogeneïtat
tumoral en el diagnòstic, el
seguiment i el tractament
dels tumors, tant hematològics com sòlids. Per a
això, es va comptar amb
la presència d’experts nacionals i internacionals,
molts d’ells procedents
dels Estats Units. Després
de dos dies de ponències
dels conferenciants, es va
concloure l’esdeveniment
amb una taula rodona en

la qual clínics, investigadors i assistents van debatre sobre la importància de
l’heterogeneïtat tumoral en
la pràctica clínica, i es van
plantejar, també, qüestions
i reptes futurs.
Es va concloure que cal
explorar de manera longitudinal els tumors, tant
temporalment com espacialment, per entendre millor
la dinàmica dels diferents
subclons que els compo-

NOTÍCIES

nen. També es va recomanar l’ús d’eines computacionals, patològiques
i d’imatge amb la finalitat
de comprendre més bé el
paper del microambient en
l’evolució del tumor. Encara
que en l’àmbit genòmic hi
ha hagut un gran avenç pel
fet d’haver desxifrat el paisatge mutacional de la ma-

joria dels tumors, gràcies a
les tècniques de seqüenciació massiva, altres factors,
com l’epigenòmica i el microambient del tumor, es
podran estudiar amb més
detall els propers anys. El
congrés va ser tot un èxit i
aviat se n’elaborarà un breu
escrit per resumir-ne els aspectes més destacats.

L’Institut de Recerca Germans
Trias i Pujol (IGTP), l’Institut Català
d’Oncologia (ICO) i l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras (IJC) signen un conveni de
col·laboració per impulsar la recerca
científica de la leucèmia i altres
hemopaties malignes

L’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut de
Recerca Germans Trias i
Pujol (IGTP) i l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)
han signat un conveni de
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col·laboració científica
per poder fer projectes
de recerca globals i interdisciplinaris centrats en la
leucèmia i altres malalties
hematològiques malignes.
Aquest és un gran pas per

a la recerca en leucèmies,
ja que permetrà que els diferents equips de recerca
de l’Institut Josep Carreras
accedeixin a un gran volum
de mostres i a la possibilitat de col·laborar amb els
metges assistencials per
poder estendre la cerca a
totes les seves fases: clínica, translacional i bàsica.
Alhora, els clínics podran
partir de la superespecialització dels investigadors
més bàsics, com els biòlegs i els bioquímics, per
perfeccionar les teràpies
que apliquen.
Actualment, l’ICO és el
centre oncològic de referència per a més del 45%
de la població adulta de
Catalunya. Acull cada any
prop de 5.000 nous pacients de leucèmia i altres
hemopaties malignes, i té
cura de més de 16 000 pacients en diverses fases de
tractament.
Per poder fer una recerca de qualitat i examinar i
extreure resultats de tots
els subtipus de malalties
oncohematològiques, no
tan sols de les més prevalents, és fonamental poder
accedir a una gran quantitat de mostres de pacients.
Una de les finalitats és obtenir més volum d’anàlisi,
com també més qualitat
en la recerca.
La leucèmia o els limfomes són uns tipus de càncer relativament freqüents
en adults, afecten unes
5.000 i 7.000 persones,
respectivament, cada any
a Espanya. Hi ha desenes
de subtipus de leucèmia
diferents i més de 30 subtipus de limfomes. Això fa
que algunes d’aquestes

malalties siguin absolutament minoritàries, la qual
cosa suposa encara més
dificultats per a la recerca si no s’aconsegueix un
nombre de mostres important. L’acord ha estat
signat pel Dr. Manel Puig,
director científic de l’IGTP,
la Dra. Candela Calle, directora general de l’ICO, i
el professor Evarist Feliu,
director científic de l’IJC.
Aquest conveni mostra igualment un esperit
d’equip i una garantia de
futur en la recerca de les
malalties hematològiques
malignes a Catalunya.
Catalunya disposa de
molts hospitals de referència en aquestes dolències i
alguns dels més importants
estan a la xarxa d’hospitals
de l’ICO (ICO l’Hospitalet,
ICO Badalona, ICO Girona
i ICO Tarragona i Terres de
l’Ebre). Per aquest motiu,
poder tenir aquest centre
com a soci estratègic és
de vital importància per a
l’Institut de Recerca Josep
Carreras, que, a banda,
és un dels principals centres de referència, a escala
mundial, dedicats exclusivament a la lluita contra
aquestes malalties.
Aquest conveni de col·
laboració també proposa
un escenari adequat per
als assajos clínics que persegueixen fonamentalment
dos objectius: contribuir a
millorar el tractament del
càncer i oferir als pacients
les millors alternatives terapèutiques, amb l’avaluació
de noves estratègies en els
tractaments.
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ACTES BENÈFICS

«Arte hasta la médula»
La Màriam és una expacient que,
afortunadament, ha superat la malaltia gràcies a un trasplantament de
medul·la òssia. La seva passió és
ballar. Mentre estava malalta, el seu
somni era tornar als escenaris i poder
gaudir de la dansa.
De vegades, els somnis es compleixen i, gràcies a la seva passió i
a la seva escola de ball, ha anat organitzant diferents actes benèfics al
llarg de l’any. Tots els seus passos de
ball s’han convertit en un gran impuls
per als nostres projectes de recerca
científica.
Els seus companys i professors,
òbviament, l’han seguit en aquesta
aventura. Algunes de les activitats
que han organitzat han estat: un musical d’El rei lleó, xerrades de sensibilització sobre la leucèmia, una gala
de final de curs, vendes de samarretes i dessuadores, show cases…
Gràcies a aquesta iniciativa s’han
pogut recaptar més de 12.000 €.
Que el ritme no pari mai!

Vermut solidari 2017

de 5.000 persones que van passar
per l’antiga i emblemàtica Fàbrica de
Cervesa Damm de Barcelona, s’han
recaptat més de 21.000 €, que seran repartits equitativament entre la
nostra Fundació i una entitat d’ajuda
als refugiats, Proactiva Open Arms.
Gràcies per fer-nos passar una bona
estona amb els vostres genials vermuts i ajudar el món.

Corredors solidaris
El mes de març passat va tenir lloc
una de les proves esportives de l’any:
la Marató de Barcelona. Aquest any
tenim un gran suport de corredors
que no van dubtar a suar la samarreta
perquè aquesta recerca no pari. Gràcies a la nostra col·laboració amb la
plataforma migranodearena.org, cada
corredor que recaptava fons a benefici de la Fundació va poder tenir el seu
dorsal solidari. En total, la Fundació
va rebre el suport de vuit reptes solidaris que es van consolidar en més
de 6.000 euros de benefici íntegre.
Aquest és el nostre petit homenatge
a Rocío, Ponte en marcha ya, Emma,
Antonia, Joaquín, Miguel Ángel, Dani
i Laura. Sou uns superherois!

Ara, el teu «sí, ho vull»
pot ser més solidari
que mai
El 14 de març passat es va celebrar
una nova edició d’aquest divertit
esdeveniment barceloní. Ser solidari i divertir-se alhora és la màxima
d’aquest grup d’emprenedors que
ha dut a terme una jornada solidària
a benefici de la lluita contra la leucèmia. Gràcies al seu esforç, a la bona
energia i, per descomptat, a les més
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Qui va dir que unes noces no poden
ser solidàries? Ara pots sumar-te al
nostre compromís de la lluita contra
la leucèmia al teu enllaç. Si penses a
casar-te, aquesta és l’oportunitat perfecta perquè puguis donar-hi un toc
de generositat. Pots contactar amb
nosaltres a través de la nostra adre-

ça electrònica imagina@fcarreras.es i
t’explicarem com fer-ho.
És fàcil, senzill i molt divertit. Des
de la Fundació et proposem que
col·loquis unes guardioles solidàries
en el lloc de l’enllaç, que facis una
donació econòmica per les teves noces. També pots sorprendre els teus
convidats amb un detall que tingui
un valor afegit. Gràcies als nostres
productes especials per a celebracions podràs lliurar una targeta explicativa de les teves noces solidàries
i un detall molt bonic que no deixarà
ningú indiferent. A més, els nostres
productes especials per a noces han
guanyat, fins i tot, un premi!

Travessa solidària de
l’Estret
Volem compartir amb tu un repte carregat d’il·lusió i solidaritat. L’Alberto,
el Youssef, el Xesco i el Guillermo
compartien un gran somni i, alhora,
un exigent desafiament esportiu: travessar nedant l’Estret de Gibraltar
(anar i tornar!), repte que només han
aconseguit fer-ho amb èxit 13 nedadors al llarg de la història. A més, van
voler vincular aquest repte a una fi
solidària i es van proposar recaptar
fons per ajudar l’equip de recerca de
Ruth Risueño, investigadora de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras. En el seu laboratori fan recerca sobre nous fàrmacs
que eliminin les cèl·lules mare leucèmiques de forma específica i, per
tant, que no tinguin efecte sobre les
cèl·lules sanes. Estan obtenint molts
avenços en la leucèmia mieloide aguda. Amb aquest objectiu, els quatre
nedadors van assolir el seu repte, i
també van recaptar més de 10. 000 €
destinats a aquesta causa. Moltes
gràcies!

ACTES BENÈFICS

Ballarines d’«Arte hasta la médula».

Vermut solidari.

Antònia, amb la seva samarreta de la Fundació.

Mariam i Jaime el dia de la seva boda.

Guillermo, Alberto, Xesco i Youssef.

ACTES BENÈFICS
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EMPRESES SOLIDÀRIES

Moltes
gràcies!
Caramels solidaris
en més de 8.000
farmàcies espanyoles

Més de 8.000 farmàcies s’han
sumat a la campanya #Posalidata
per conscienciar-nos sobre la
lluita contra la leucèmia. A partir
d’aquest mes de juny s’han posat a
la venda els caramels Acofarsweet
Taronja-Fundació Josep Carreras
amb un preu de venda al públic
de 2 €, 50 cèntims dels quals
es destinaran íntegrament a la
Fundació. Gràcies a la col·laboració
amb ACOFARMA, una cooperativa
farmacèutica de segon grau
que aglutina les cooperatives de
distribució farmacèutica, més
de 8.000 farmàcies s’han pogut
sumar a aquesta iniciativa, cosa
que ha permès que la campanya
de la Fundació Josep Carreras
#Posalidata estigui present a les
farmàcies de tot el territori.

Gràcies Cecabank!
El mes de juny va finalitzar la III Convocatòria del programa «Tu tries» de
Cecabank, en la qual els seus treballadors proposen els projectes que
es voten i, en funció dels resultats,
Cecabank lliura un ajut als més votats. Gema Rodríguez, que treballa
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a l’empresa, va presentar la nostra
entitat com a candidata a rebre l’ajut
del 2017 i... hem estat triats entre els
projectes més votats pels empleats!
L’aportació que Cecabank ha fet a
la Fundació és de 8.559 €, que contribuiran a continuar imparables en
la nostra lluita contra la leucèmia.
Gràcies!

«Globolízate» 2017

10 raons, 10 causes», impulsada pel
Banc Sabadell amb motiu dels 10
anys de patrocini de l’entitat bancària
en el Torneig Barcelona Open Banc
Sabadell – trofeu Comte de Godó.
L’acció animava a fer-se fotografies
solidàries a favor de l’entitat, que escollia qui es feia la foto. El Banc de
Sabadell va lliurar un xec per valor
de 10.000 € a les 10 entitats beneficiàries de la campanya en un acte
en què van assistir representants
de totes les entitats, com també el
conseller delegat del Banc Sabadell
i el senyor Màrius Carol, director de
La Vanguardia.

Òptica Universitària,
al costat dels nostres
pacients
Per segon any consecutiu, la nostra
Fundació ha estat beneficiària de la
campanya «Globolízate», impulsada
per Janssen, per sensibilitzar-nos
sobre les malalties oncològiques de
la sang. Com al 2016, les persones
que ho vulguin poden descarregarse l’aplicació «Globolízate» i inflar
globus a favor de la Fundació. Com
més globus, més ajut econòmic
obtindrem. Us mantindrem informats
sobre la campanya d’aquest any!
Podeu descarregar-vos l’app
«Globolízate» i inflar simbòlicament
un globus a favor de la lluita contra
els càncers de la sang a iTunes i
Google Play.

Torneig Comte de
Godó: «10 anys, 10
raons, 10 causes»

L’empresa Òptica Universitària
s’ha sumat a la lluita contra la
leucèmia amb magnificència.
Aquest any han dut a terme una
acció molt divertida amb tots els
seus empleats i, gràcies als seus
resultats, ens han pogut oferir més
de 3.300 €. Però, no solament han
col·laborat amb aquesta important
xifra, sinó que també han dissenyat
un producte exclusiu per al dia
dels IMPARABLES: unes ulleres
de sol precioses amb el segell de
qualitat que els avala. A més d’estar
disponibles a la nostra botiga en
línia, es poden aconseguir a la seva
pàgina web o als seus punts de
venda físics. Amb aquesta iniciativa,
continuaran sumant solidaritat amb
la nostra causa.
Gràcies per ser al nostre costat!

La Fundació Josep Carreras ha estat
beneficiària, juntament amb nou entitats més, de la iniciativa «10 anys,

EMPRESES

Caramels ACOFAR SWEET a benefici de la
Fundació.
Gema Rodríguez, de CECABANK, gràcies per la vostra col·laboració!

Recollida del donatiu de Torneig Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Comte de Godó per part de les entitats solidàries.

Ulleres solidàries de l’Òptica Universitària i la Fundació Josep Carreras.

EMPRESES
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L’ESPAI DELS SOCIS

Els nostres
socis coneixen
els nostres
investigadors
Després de sis anys consecutius veient créixer el
Dia del Pacient, emmarcat
dins la Setmana Contra la
Leucèmia, ens feia molta
il·lusió poder compartir-lo
amb aquelles persones
que ens ajuden a avançar

dia a dia: els nostres socis!
Per això, a través d’un sorteig, vam seleccionar 30
col·laboradors de Madrid
i Barcelona perquè gaudissin d’un esdeveniment
molt especial. Van poder
viure en primera persona
«l’esperit imparable» i van
compartir experiències
amb alguns dels nostres
investigadors i pacients als
quals ajuden amb la seva
col·laboració. Un dia perfecte per agrair-los tot el
seu afecte i suport.

Gladys Olivo, sòcia de la
Fundació Josep Carreras, i
el seu marit, envoltant Jordi Petriz, investigador del
nostre Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep
Carreras.

Socis
guanyadors del
concurs «Ponle
fecha»
Amb l’inici de la Setmana
Contra la Leucèmia, vam
fer un concurs dirigit als
nostres socis perquè
s’animessin a posar data

final a la curació de la
leucèmia, amb què podien guanyar, així, una de les
nostres fantàstiques ulleres
de sol taronges. Per a això,
els vam animar a pujar una
foto amb la seva data proposada a les seves xarxes
socials. Les guanyadores
del concurs van ser Ares,
Linda, i María José. Gràcies per posar-li data!

1

2

1. Ares Rueda.
2. Linda Trautvetter.
3. María José Casal.

3

D’esquerra a dreta: Mercè Vives, María José Sala, Anna Grau i Vanessa Fernández,
sòcies de la Fundació Josep Carreras, al costat de dos dels seus acompanyants,
celebrant el Dia dels Imparables.
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Imparables més enllà de la vida
Testar a favor de la lluita contra la leucèmia és una
altra manera de seguir col·laborant. Així ho va fer la
Sra. Nativitat Jané, que fa tres anys ens va deixar
una herència solidària de 222.883 € per destinar a la
investigació de la leucèmia infantil. Per això, vam decidir donar aquesta quantitat a l’equip del Dr. Pablo
Menéndez, director científic del Campus Clínic-UB
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep

Carreras, el qual investiga un tipus de leucèmia molt
poc freqüent que es diagnostica especialment en
lactants i, gairebé sempre, té un pronòstic fatal.
Concretament, gràcies a aquesta aportació, hem
pogut adquirir el separador cel·lular FACS ARIA que
avui porta una placa amb el seu nom i que ens ajudarà a seguir investigant Imparables perquè, algun
dia, puguem oferir una opció de curació al 100%
dels nens que lluiten contra la leucèmia o altres càncers de la sang.

+ info sobre herències i llegats solidaris a:
www.fcarreras.org/masalladelavida.

Per a més informació, contacta amb Tina Grau a:
tinagrau@fcarreras.es o trucant al 93 414 55 66.

El perfil del soci imparable contra la leucèmia
84.495
socis totals
el 30 de juny de 2017

Galícia: 11,1 %
Catalunya: 23,4 %

29%

71%

Madrid: 18’9 %
València: 7,4 %
Andalusia: 8,4 %

50 anys
de mitjana

L’ESPAI DELS SOCIS
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AMB 40 € AL MES podem finançar
l’estada d’un dia a un pacient en
un dels nostres pisos d’acollida.
Aquests immobles els posem a disposició d’aquells malalts i familiars
que han de desplaçar-se lluny de
casa seva per rebre tractament, i així
poden estar a prop de l’hospital en
un ambient càlid i familiar.

Que la leucèmia es curarà és un fet. Cada dia que
passa és un dia menys per arribar a la cura definitiva, però encara queda molt per investigar. Ajuda’ns
a posar data final a la leucèmia fent-te soci de la
Fundació Josep Carreras o fent un donatiu puntual
amb la quantitat que triïs.

AMB 80 € AL MES podem continuar treballant per trobar nous medicaments que puguin servir a les
persones que no responen a les
teràpies habituals. Recentment,
hem avançat en el coneixement de
diverses combinacions de nous tractaments per a pacients de leucèmia
aguda i mieloma múltiple en recaiguda.

AMB 12 € AL MES ens ajudes a finançar un dia de funcionament d’un
dels nostres equips de recerca, que
treballa per seqüenciar el genoma
d’un tipus de leucèmia infantil poc
freqüent que afecta lactants i que
actualment té un pronòstic fatal.

Entra a www.fcarreras.org/donaahora o truca al
93 414 55 66. Si ho prefereixes, pots fer una transferència bancària (indicant el teu nom, cognoms i NIF)
a algun dels nostres comptes:
CaixaBank ES11 2100 0814 0002 0085 6088
Banco Santander ES52 0049 1806 91 2110632249

Si col·labores amb nosaltres, ajuda’ns a identificar-te

Necessitem que ens enviïs una còpia del teu DNI
o passaport per poder complir la Llei 10/2010, de
prevenció del blanqueig de capitals i finançament
del terrorisme.

Si ets soci de la lluita contra la leucèmia o has
fet donatius a la Fundació per un import superior
a 100 €, estem legalment obligats a identificar-te.
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Com pots fer-nos arribar el teu DNI?
Envia’ns el DNI escanejat per les dues cares a
documentos@fcarreras.es o com a fotografia
a través de WhatsApp al 646 236 167. Si tens
dubtes, escriu-nos a participa@fcarreras.es.

L’ESPAI DELS SOCIS

Gràcies
per fer-nos
#imparablescontralaleucemia.

Gaudeix de les
últimes novetats
de la botiga solidària!
Converteix-te en un
IMPARABLE!
Entra a: www.tiendafcarreras.org

11’90€
Ba

rret panamen

y

19’00€
de sol

15’00€

Fe
ch
a

Ull
eres

le
Sa
marreta #Pon

Tots els beneficis de la botiga en línia de la Fundació Josep Carreras es destinen íntegrament als programes d’actuació de l’organització. La botiga en línia està gestionada per un proveïdor extern (Youknow).
Tots els productes oferts a la botiga Fundació Josep Carreras estan disponibles (excepte trencaments d’estocs o casos excepcionals), la qual cosa ens permet tramitar les comandes perquè siguin lliurades en
un termini d’entre 1 i 3 dies laborables a comptar des del dia següent a la realització de la comanda, mitjançant l’agència de transport Envialia. Despeses d’enviament (IVA inclòs): Península – Missatgeria Urgent:
4,50 €; Balears – Missatgeria urgent: 10,50 €. En els pagaments contra reemborsament l’import de les despeses d’enviament s’incrementarà en 3 €. En els enviaments a Balears no s’admet el pagament contra
reemborsament. Telèfon d’atenció de la botiga en línia: 965 20 59 50 o info@tiendafcarreras.org.

