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El dia 21 d’agost,
la Daniela va celebrar…

EL	SEU	CINQUÈ
«CUMPLEVIDA»!
Amb només 9 mesos, la Daniela va ser

diagnosticada de leucèmia. Després de diversos

mesos de tractament amb quimioteràpia, va

ser necessari un trasplantament de medul·la

òssia. La Fundació Josep Carreras li va trobar

un donant compatible, i aquest mes d’agost, la

Daniela va celebrar el seu cinquè «cumplevida»!

Per molts anys, Daniela!
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EDITORIAL

Benvolgut amic, benvolguda amiga,

Vull compartir amb vostè un esdeveniment que, per a nosaltres, és molt important.
El 14 de juliol, la Fundació va complir 30 anys.

Quan em van diagnosticar la malaltia, sempre vaig pensar que, si hi havia una oportunitat
entre un milió de sobreviure, aquesta era la meva. Qui m’hauria dit que, 30 anys després,
seríem milers i milers els #imparablescontralaleucemia de la Fundació!

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia va néixer el 1988 amb la intenció de
contribuir a trobar una curació definitiva per a aquesta malaltia. Els seus esforços se centren
en tres àrees bàsiques: la recerca científica, que es duu a terme des de l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras, la gestió del Registre de Donants de Medul·la Òssia
(REDMO) a Espanya i la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Avui, podem dir que des del REDMO hem localitzat 14.239 donants de medul·la òssia
compatibles per a pacients espanyols que necessitaven un trasplantament i no disposaven
d’un familiar compatible. Així mateix, hem pogut allotjar 313 pacients, al costat dels seus
familiars, als nostres pisos d’acollida, i tenim actives onze línies de recerca al nostre Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. En aquesta edició volem compartir amb
vostè la nostra evolució al llarg d’aquests anys.

També hi trobarà la història de com va néixer una jornada que, per a nosaltres, és molt
especial i que se celebra des de fa vuit anys. Es tracta del Dia dels Imparables, que se
celebra en el marc de la Setmana contra la Leucèmia del mes de juny. Aquest dia, pacients,
expacients, familiars i amics surten al carrer a donar veu a la malaltia amb el propòsit que,
algun dia, la leucèmia sigui curable en el 100% dels casos. Aquest any, hi han participat més
de 3.000 afectats de leucèmia en 80 ciutats espanyoles. A tots ells, els vull reiterar el meu
agraïment més sincer.

Per segon any consecutiu, l’acció ha estat emmarcada dins de la campanya de
sensibilització «#PonleFecha», que pretenia posar el focus en la importància de la recerca
per proposar, de manera simbòlica, una data de curació per a la leucèmia.
«La leucèmia es curarà. Ajuda’ns a decidir quan» ha estat, una vegada més, el lema directe i
contundent amb el qual interpel·lem la societat. Malgrat totes les possibles respostes, només
n’hi ha una de vàlida: DEMÀ. I aquest demà només s’aconseguirà invertint més recursos en
recerca científica.

Un cop més, agraeixo la seva confiança i col·laboració perquè puguem continuar avançant
dia a dia en la nostra missió.

Gràcies per ser IMPARABLE CONTRA LA LEUCÈMIA.

Afectuosament,

Josep Carreras
President

Impressió: Rotocayfo
Distribució: Correus
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Totes les grans històries tenen un començament. El de
la Setmana contra la Leucèmia es diu Yolanda Martínez.
La seva va ser una història personal, forta i sensible, el
primer rumor d’una cosa gran, que va originar que avui
estigueu aquí llegint això.

EL DIA
DELS IMPARABLES

2011
VA COMENÇAR UNA…
Als 22 anys li van diagnosticar un
limfoma de Hodgkin, un tipus de
càncer de la sang. Després de
molts mesos de tractament va ser
ingressada per sotmetre’s a un
autotrasplantament de medul·la
òssia en un hospital de Madrid.
«Tercera planta, mòdul A, habitació
318, 17 dies tancada a l’habitació,
31 dies ingressada, 744 hores per
assimilar, 16 mesos, 44.640 minuts
per adonar-me que no hi ha res pitjor

que no poder veure la teva família,
els teus amics, no poder abraçar-
los, no poder besar-los, no poder
estar amb ells... No poder dormir al
teu llit, no poder sortir corrent sense
que ningú et persegueixi, no poder
comprometre’t a llarg termini, no
poder assaborir el teu plat preferit,
no poder aixecar-te del llit, no poder
sortir al carrer sota la pluja i notar
com et cales fins als ossos, no poder
gaudir d’unes vacances, no poder
fer el que fa una persona normal, no
poder tenir les preocupacions que té
una persona de la teva edat, no poder
fer res per por d’empitjorar».

Al cap d’un any, la Yolanda va sortir
al carrer a dir: «No saps com ets de
fort fins que la vida et posa a prova.
Valora la vida, gaudeix, col·labora,
aprèn, somriu…». I la Yolanda
somreia mentre lliurava el seu full,
amb una foto de quan estava en
tractament, sense dir res.

Hi va haver abraçades, hi va haver
plors, hi va haver somriures i, per
descomptat, hi va haver persones
que no van llegir el paper i el van
llençar. Al cap i a la fi, aquestes coses
passen. L’important és que ella no es
va desanimar.
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2012
… LA VAN SEGUIR
152…
Des de la Fundació, vam veure que
podíem organitzar un dia que fos el
reflex fidel del «Valora la vida» que
havia començat la Yolanda i ho vam
instaurar al mes de juny, dins de la

Setmana contra la Leucèmia. Es va
convocar pacients i expacients de tot
tipus de malalties hematològiques,
perquè baixessin al carrer a repartir
fullets personalitzats amb les seves
històries de valor i esperança.
La resposta va ser meravellosa:
152 pacients van donar suport a
la idea. La societat començava a
conèixer-nos millor.

2013
… I ES VAN ANIMAR
210…
El 2013, vam voler anar una mica més
enllà. Podríem aconseguir 10.000€

mitjançant SMS per començar una
de les línies de recerca del nostre
Institut Josep Carreras? Ens vam
posar a la feina, vam sortir al carrer
i vam explicar que aquests diners
serien destinats a la recerca de les
complicacions broncopulmonars,
molt habituals a causa del
tractament de quimioteràpia o dels
trasplantaments de medul·la òssia.
I sabeu què va passar? Que vam
superar el repte en 40.000€. Sí, vam
arribar als 50.000€. Aquell any van
sortir al carrer 210 pacients. El grup
es feia gran…

2014 i 2015
… ES VAN CONVERTIR
EN MÉS DE 300…
Aquells dos anys, vam centrar
l’objectiu a aconseguir fons destinats
a adquirir un separador cel·lular que
necessitava l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras.

Imparables 3
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Vam organitzar la campanya «La
màquina màgica» i vam tornar a
sortir, plens d’il·lusió. A Barcelona,
seu de la nostra Fundació, vam fer
un divertit esdeveniment per atreure
la premsa i poder arribar a més
famílies i més donants. El resultat?
Les històries dels participants van
omplir d’esperança els carrers i vam
aconseguir més de 55.000€ per a la
nostra recerca.

2016
… ES VAN
MULTIPLICAR FINS A
650…
Aquell any vam intentar arribar més
lluny. Necessitàvem aconseguir els
150.000€ per comprar un equip d’alt
nivell destinat al nostre Institut de
Recerca. Es tractava d’un sistema de
selecció cel·lular d’última generació
que ens permetria identificar les
millors cèl·lules i modificar-les
per dur a terme un projecte únic
d’immunoteràpia, el futur en el
tractament de les leucèmies (el
tractament CART). Gràcies als més
de 650 participants, vam aconseguir
superar el repte i vam poder adquirir
aquest equipament. Els nostres
investigadors hi estan treballant a
fons. Ja no érem un grup, érem un
moviment.

2017
… VAM SER MÉS DE
1.000!
Vam estar a totes les comunitats

autònomes, a totes les províncies i
a les principals ciutats espanyoles.
L’any 2017 va ser fonamental per a
la nostra Fundació: vam començar
a treballar al nou edifici del Campus
ICO-GTiP del nostre Institut de
Recerca i els projectes que duem
a terme cada vegada són més
importants i internacionals.

2018
… LA MAREA
IMPARABLE NO PARA!
Aquest any, més de 1.500 pacients
han sortit en 80 ciutats espanyoles

(més de 3.000 persones si comptem
els acompanyants). Per segon
any consecutiu, l’acció ha estat
emmarcada dins de la campanya
de sensibilització «#PonleFecha»,
que pretén posar el focus en la
importància de la recerca per
proposar, de manera simbòlica, una
data de curació per a la leucèmia. «La
leucèmia es curarà. Ajuda’ns a decidir
quan» és el lema directe i contundent
amb el qual interpel·la la societat.
Malgrat totes les possibles respostes,
només n’hi ha una de vàlida: DEMÀ.
I aquest demà només s’aconseguirà
invertint més recursos en recerca
científica. 
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ELS «IMPARABLES» DE TOT L’ESTAT
ESPANYOL SURTEN AL CARRER
16	DE	JUNY	DE	2018

Equip	Imparables	d’Almeria.

Equip	Imparables	de Càceres.

Equip	Imparables	de Màlaga.

Equip	Imparables	de Santiago	de
Compostel�la.

Equip	Imparables	de Barcelona.

Equip	Imparables	de Lanzarote.

Equip	Imparables	de Pontevedra.

Equip	Imparables	d’Àvila.

Equip	Imparables	de Còrdova.

Equip	Imparables	de Madrid.

Equip	Imparables	de Sant	Sebastià.

Equip	Imparables	de Conca.

Imparables 5
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ALGUNES HISTÒRIES
D’«IMPARABLES»
Encara que no tenim espai per poder incloure
tots els testimoniatges, volem compartir amb
vosaltres algunes de les històries que aquest
dia van sortir al carrer per ser explicades. Ells i
elles són els autèntics protagonistes d’aquest
dia tan especial.
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Per a tots els pacients, expacients, familiars o amics
que no hàgiu participat en aquest dia tan especial,
cada any obrim les inscripcions durant el mes
d’abril perquè us hi pugueu apuntar i us expliquem
detalladament com s’organitza aquesta marea
d’imparables per tot Espanya.

Segueix-nos a través de les nostres xarxes socials.
Allà és on comuniquem l’inici de les inscripcions
cada any:

 www.facebook.com/fundacioncarreras

 www.twitter.com/fcarreras

 @imparablescontralaleucemia

GRÀCIES per fer possible
el dia dels «IMPARABLES»

Imparables 7
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Agraïments
ACTES BENÈFICS
Amigos de la Ópera del

Vallés
Ariadna Segalá
Arteria Electrónica
Asoc. Abaces Ponferrada
Asoc. AFOL
Asoc. Alcles León
Asoc. Contra el Cáncer

Villamayor de Santiago
Ayto. Sarria
Ayto. Almodovar del Campo
Ayto. Begur
Ayto. Boiro
Ayto. Bigues i Riells
Ayto. Casas de Haro
Ayto. Corrales del Buelna
Ayto. Facinas
Ayto. Gavá
Ayto. Inca
Ayto. Jodar
Ayto. Medio Cudello
Ayto. Monesterio
Ayto. Pontevedra
Ayto. San Martín de

Valdeiglesias
Ayto. San Vicente de la

Sonsierra
Ayto. Santiago Compostela
Ayto. Trujillo
Ayto. Villanueva de la

Serena
C.F. Vilafamés
Can Marfà
Can Rosselló
Catalands Solidaris
Ceip Airén
Centro de Estudios

Cervantes
Club Veleta
Colegio Cervantes
Color Run Momesterio
Coro Albereda
Damaris & Francisco
Demelsa Púa
Dona Médula Castellón
Dona Vida Baleares
Elegant Estilistas
Elena Castellano
Elena Puedes con Todo
Escuela de Danza Virtudes
Esther Gago
Farmacia Torellano
Filmax Santiago de

Compostela
Freak Crochet
Go Fit Córdoba
Grupo de Scouts Alcazaba
Grupo de Scouts G19
Happy Man
IES Cantely
IES Cayetano Sempere
Ilurocraft Mataró
In Memoriam de Daniel
In Memoriam de Elena
In Memoriam de Elvira
Inmaculada Castaño
Inspire Your Brand
Jesús Ribón
Juan Nepomuceno
Judit Moreno
Junta Vecinal Ciñera
Lorena Benavente
Mami Fit Spain
María Cañizares
María Jose Casal
María José Rosillo
Miguel Ángel Mondéjar
Miguina de Pan
Nerea Pérez
Octavio Pérez
Papelería Company
Pasterías Camilo de Blas
Princesa Ferrote
Pulesse
Real Grupo de Cultura

Covadonga
Restaurante La Criolla
Rotary Club de Ávila

Sergio & Raquel González
Susana & Pedro
Team MTB Fundación

Josep Carreras
Tri-O Orientación
Únete a la Lucha Ciudad

Real
Yo Me Pido Vida Albacete

HOSPITALS – SERVEIS
D’HEMATOLOGIA
Complejo Hospitalario

Universitario de Santiago
Complexo Hospitalario

de Vigo
Hospital Carlos Haya
Hospital Central de

Asturias
Hospital Clínico

Universitario de
Salamanca

Hospital Clínico
Universitario de Valencia

Hospital de Navarra
Hospital del SAS de Jerez
Hospital Donostia
Hospital Gregorio Marañón
Hospital la Fe
Hospital La Paz
Hospital Marqués de

Valdecilla
Hospital Morales

Messeguer
Hospital Ramón y Cajal
Hospital Reina Sofía
Hospital Son Espases
Hospital Universitario de

A Coruña
Hospital Virgen de la

Arrixaca
Hospital Virgen de las

Nieves
Hospital Virgen del Rocío

ENTITATS
A.F.A.L., Asociación

Extremeña de Ayuda
a Familias Afectadas
de Leucemia, Linfoma,
Mieloma y Aplasias

A.F.O.L., Asociación
de Familias
Oncohematológicas de
Lanzarote

ABACES, Asociación
Berciana de Ayuda
contra las Enfermedades
de la Sangre

ACADIP, Associació
Catalana de Dèficits
Immunitaris Primaris

ADMO, Asociación para
la Donación de Médula
Ósea y cordón umbilical
de Extremadura

AEAF, Asociación
Española de Anemia de
Fanconi

AECC, Asociación
Española Contra el
Cáncer (Barcelona)

AEDIP, Asociación
Española de Déficits
Inmunitarios Primarios

AELMHU, Asociación
Española de
Laboratorios de
Medicamentos
Huérfanos y
Ultrahuérfanos

AFACMUR, Asociación
de Padres de Niños con
Cáncer de Murcia

AFANION, Asociación de
Familias de Niños con
Cáncer de Albacete

AFANION, Asociación de
Familias de Niños con
Cáncer de Ciudad Real

AFANION, Asociación de
Familias de Niños con
Cáncer de Toledo y
Guadalajara

AFANOC La casa dels
Xuklis

AFANOC Lleida
AFANOC Tarragona
ALCLES, Asociación

de Lucha Contra
la Leucemia y
Enfermedades de la
Sangre de León

ALES Jaén, Asociación
de padres de niños con
cáncer

ALUSVI
ANDEX, Asociación de

Ayuda a Niños con
Cáncer de Andalucía

AOEX, Asociación
Oncológica Extremeña

APOLEU, Asociación de
Apoyo a Familiares y
Enfermos de Leucemia
(Cádiz)

ARGAR, Asociación de
Padres de Niños con
Cáncer de Almería

ASCOL, Asociación
contra la leucemia y
enfermedades de la
sangre

ASION, Asociación de
Padres de Niños con
Cáncer de la Comunidad
de Madrid

ASLEUVAL, Asociación
para la lucha contra
la leucemia de la
Comunidad Valenciana

Asoc. Mollet contra el
cáncer

Asociación Bicos de Papel
Asociación de Pacientes

de Linfoma, Mieloma,
Leucemia. AEAL

Asociación Dona Médula
Aragón

Asociación Galbán.
Familias de Niños con
Cáncer del Principado
de Asturias.

Asociación Oncológica
Extremeña

Asociación Somos unidos
por el cáncer

Asociación Tú no vas a
poder conmigo

ASOTRAME, Asociación
gallega de afectados por
trasplantes medulares

ASPANAFOHA, Asociación
de Padres de Niños con
Cáncer de Alava

ASPANION, Asociación
de Padres de Niños con
Cáncer de la Comunidad
Valenciana (Alicante)

ASPANOA, Asociación de
Padres de Niños con
Cáncer de Aragón

ASPANOB, Asociación de
Padres de Niños con
Cáncer de Baleares

ASPANOGI, Asociación
de Padres de Niños
Oncológicos Gipuzkoa

ASPANOVAS Bizkaia,
Asociación de Padres
de Niños con Cáncer de
Bizkaia

Associació Fènix d’ajuda i
suport contra el càncer

Associacíó Prevenció
i Informació Càncer
Molins PICAM

ASTHEHA, Asociación
trasplantados

hematopoyéticos y
enfermos hematológicos
de Asturias

Casa Ronald McDonald
(Barcelona)

Casa Ronald McDonald
(Madrid)

Casa Ronald McDonald
(Málaga)

Casa Ronald McDonald
(Valencia)

CEPMM, Comunidad
Española de Pacientes
con Mieloma Múltiple
(CEPMM)

Cris contra el cáncer
Dona Vida Baleares
FADAM, Familiares y

Amigos de Ángel
Manzanares

FARO, Asociación de
Padres de Niños con
Cáncer de la Rioja

FEDER, Federación
Española de
Enfermedades Raras
(Andalucía)

FEDER, Federación
Española de
Enfermedades Raras
(Catalunya)

FEDER, Federación
Española de
Enfermedades Raras
(Extremadura)

FEDER, Federación
Española de
Enfermedades Raras
(Madrid)

FEDER, Federación
Española de
Enfermedades Raras
(Murcia)

FEDER, Federación
Española de
Enfermedades Raras
(Pais Vasco)

FEDER, Federación
Española de
Enfermedades Raras
(Valencia)

Federació Catalana
d’Entitats contra el
Càncer FECEC.

Junts contra el Càncer.
Federación española de

padres con niños con
cáncer

FEFOC Luchemos contra
el cáncer

Fundació Can Eva
Fundació El somni dels

nens
Fundació Roses contra el

càncer
Fundació Small
Fundación Aladina
Fundación Alejandro da

Silva
Fundación Alicia
Fundación Andrés Olivares
Fundación Enriqueta

Villavecchia
Fundación Pequeño Deseo

(Barcelona)
Fundación Pequeño Deseo

(Madrid)
Fundación Por qué Viven
Fundación Real Dreams
Fundación Ronald
Fundación Sandra Ibarra

(Madrid)
Fundación Theodora

(Catalunya)
Fundación Theodora

(España)
Fundación Vencer el

cáncer
GEPAC, Grupo de

pacientes con cáncer de
España

HPNE, Asociación
de Hemoglobinuria
Paroxística Nocturna

ICO Hospitalet
Itinerario de navegación

del paciente con cáncer
Juegaterapia
Juneren Hegoak
Lliga contra el càncer

Comarques de Tarragona
i Terres de l’Ebre

Lliga contra el càncer de
les comarques de Lleida

Mechones solidarios
Onco Cardedeu
Onco Vallés
Oncolliga Girona
Oncolliga, Fundació

lliga catalana d’ajuda
oncològica (Barcelona)

ONT, Organización
Nacional de Transplantes

Organización catalana de
transplantes (OCATT)

Osona contra el càncer
Pallapupas
Pekelucas
Pequeño Valiente, niños

con cáncer
PID Foundation BCN
PYFANO, Asociación

de Padres, familiares
y Amigos de Niños
Oncológicos de Castilla
y León

SEHH, Sociedad Española
de Hematología y
Hemoterapia

SEHOP, Sociedad
Española de
Hematología y Oncología
Pediátricas

SEOM, Sociedad Española
de Oncología Médica

SIC, Suport i Companyia
UMEEKIN, Federación

Vasca de Padres con
Niños con Cáncer

Uno entre cien mil
Vilassar de Dalt contra el

cáncer

ESTANDS
«IMPARABLES»
Alacant
Albacete
Alcoi
Aldaia
Almeria
Andorra
Arenas del Rey
Àvila
Avilés
Badajoz
Barcelona
Benidorm
Bilbao
Boadilla del Monte
Boiro
Burgos
Cadis
Casas de Haro
Castelló
Ciudad Real
Conca
Còrdova
Los Corrales del Buelna
La Corunya
Elx
Facinas
La Felguera
El Ferrol
Fuerteventura
Gavà
Gerena
Gijón
Girona

Granada
Guadalajara
Huelva
Inca
Jaén
Jódar
Lanzarote
Lleida
Lleó
Logronyo
Lugo
Màlaga
Mataró
Monesterio
Motril
Múrcia
Navalmoral de la Mata
Orense
Osca
Oviedo
Palència
Palma de Mallorca
Pamplona
Ponferrada
Pontevedra
Puertollano
Puigcerdà
Salamanca
San Cristóbal de la Laguna
San Sebastián de los

Reyes
Sant Antoni de Benaixeve
Sant Boi de Lluçanès
Santa Pau
Santander
Santiago de Compostel·la
Saragossa
Segòvia
Sevilla
Sòria
Tarragona
Terol
Toledo
Torrelavega
Torrellano
Trujillo
València
Valladolid
Vigo
Vitòria
Zamora
Zaragoza

PROVEÏDORS
A3 Copistería
Ajuntament de Barcelona
Atresmedia
Fundación de Esclerosis

Múltiple de Barcelona
Carat
Castilla-La Mancha Media
Energía Stéreo
Esdistinto
Europa Press
Exterion Media
Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya
Gimage
Gráficas Jeba
Impact Media
JCDecaux
La Xarxa
Metropolitana
Periodista Digital
Promedios
Promospace
Radio Espacio
Radio Star Terrassa
Roque Import
Sants 3 ràdio
SPM marketing en 360º
Social. Cat
Tattonnie
TV3 - Televisió de

Catalunya - CCMA
Wesser
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Vols conèixer la nostra història?

REPORTATGECONTRA LA LEUCÈMIA,
30 ANYS IMPARABLES
El 14 de juliol, la Fundació Josep Carreras va celebrar el
seu 30è aniversari.

Amb motiu d’aquesta celebració, la Fundació va presentar
una entrevista que la periodista Elordi García va fer a Josep
Carreras. Es tracta d’una conversa entre dos lluitadors
i supervivents d’una greu malaltia com és la leucèmia.
Carreras i García també repassen en aquesta peça la
trajectòria de la Fundació en les últimes tres dècades.

Elordi García, de 41 anys, ha estat sempre vinculada a la
televisió autonòmica (del País Basc i de Castella-la Manxa)
en informatius i programes en directe. Li van diagnosticar
leucèmia l’any 2013 i es va sotmetre a un trasplantament

de medul·la òssia d’un donant anònim localitzat per la
Fundació Josep Carreras a mitjan 2014.

Pots veure l’entrevista entrant a:
www.fcarreras.org/30-aniversario/

18 de juliol de 1987

Josep Carreras és diagnosticat de
leucèmia limfoblàstica aguda durant
un enregistrament a París. És traslladat
immediatament a la seva ciutat natal,
Barcelona. Ingressa a l’Hospital Clínic.
Té 40 anys, és pare de dos fills i està
en el moment àlgid de la seva carrera
professional.

21 de juliol de 1988

El tenor ofereix el primer de molts concerts
a benefici de la lluita contra la leucèmia a
l’Arc del Triomf de Barcelona.

6 de novembre de 1987

Josep Carreras és traslladat a Seattle,
al Fred Hutchinson Cancer Research
Center. En aquell moment, no es feien
trasplantaments de medul·la òssia a
Barcelona, i a Seattle hi havia el professor
E. D. Thomas, pioner en aquesta àrea.
Josep Carreras se sotmet a un tractament
experimental: una molècula, aleshores
innovadora, anomenada GM-CSF, un
estimulador de cèl·lules després del
trasplantament.

1990

El tenor crea també seus de la Fundació
Josep Carreras als Estats Units i a Suïssa.
Més tard, la fundació americana es
converteix en una càtedra d’un milió de
dòlars per investigar sobre la leucèmia
i els trasplantaments de medul·la òssia
en el Fred Hutchinson Cancer Research
Center de Seattle.

El professor Thomas va ser el
primer científic al món que va fer un
trasplantament de medul·la òssia,
tractament que cada any salva la vida de
milers de persones malaltes de leucèmia,
i va estar al capdavant de la Fundació
Josep Carreras als Estats Units fins a
la seva mort. La seva encomiable tasca
li va valer el premi Nobel en Fisiologia i
Medicina l’any 1990.

14 de juliol de 1988

Ja a Barcelona, Josep Carreras crea la
Fundació Internacional Josep Carreras
contra la Leucèmia com a mostra
d’agraïment a la societat i a la comunitat
científica. L’objectiu últim és que, algun
dia, tots els pacients superin la malaltia.

1989

La Fundació Josep Carreras finança la reforma de la Unitat
de Trasplantaments de Medul·la Òssia de l’Hospital Clínic
de Barcelona, el centre en el qual Josep Carreras va rebre
tractament.

7 de juliol de 1990

Plácido Domingo, Luciano Pavarotti i
Josep Carreras es reuneixen a les termes
romanes de Caracal·la per oferir el primer
concert d’Els Tres Tenors. Amb Zubin
Mehta al capdavant d’una orquestra de
186 músics, gairebé mig centenar de
televisions van oferir el concert en directe,
i unes altres 68 ho van fer en diferit.
L’esdeveniment va generar una expectació
sense precedents i una gran part dels fons
recaptats van ser destinats a la Fundació
Josep Carreras contra la Leucèmia.
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1996

La Fundació Josep Carreras promou la dinamització del
Banc de Cordó Umbilical de Barcelona en un projecte
juntament amb el Banc de Cordó Umbilical de Düsseldorf
per tipar l’HLA de més cordons a Espanya.

1992

Se celebra la primera edició de
La Marató de TV3 a benefici de la
Fundació Josep Carreras. Es recapta
més d’un milió d’euros a benefici de la
lluita contra la leucèmia.

1994

La Fundació signa un conveni amb
el Ministeri de Sanitat i amb totes les
comunitats autònomes espanyoles per
dur a terme les cerques de donant de
medul·la òssia per a tots els pacients
tractats en un hospital espanyol

públic. Des d’aleshores, més de 9.000 pacients han
pogut ser trasplantats gràcies a un donant no emparentat
localitzat per la Fundació.

Es fa la primera extracció de medul·la òssia d’un donant
espanyol per a un pacient estranger, en aquest cas,
d’Austràlia. El primer donant de medul·la espanyol per a
un pacient desconegut va ser per a una persona de l’altre
extrem del món!

La Fundació posa en marxa el programa de pisos
d’acollida per a pacients amb pocs recursos que han
de desplaçar-se per rebre tractament lluny del seu
domicili. El primer pis de la Fundació es troba a 200 m
de l’Hospital Clínic de Barcelona i es va dotar i posar en
marxa gràcies a una herència solidària.

1991

La Fundació crea el seu primer gran projecte: REDMO, el
Registre de Donants de Medul·la Òssia. Des de la seva
curació, Josep Carreras persegueix la idea d’aconseguir
que tots els pacients que necessiten un trasplantament
tinguin un donant compatible. En aquest moment, els
pacients que es trobaven en aquesta situació al territori
espanyol no tenien aquesta possibilitat.

La Fundació atorga la primera
beca a joves investigadors Josep
Carreras – E. D. Thomas a la doctora
Catherine Verfaillie, de la Universitat
de Minnesota (Estats Units) per a un
projecte de recerca sobre leucèmia
mieloide crònica.

1994

1995

1998

Se celebra a Suïssa el primer concert
a benefici de la Fundació, patrocinat
per la marca de joieria i rellotgeria
Chopard. Aquest va ser l’inici d’una
col·laboració constant i de profunda
convicció per part de la marca que
dura fins avui. Chopard ha patrocinat
concerts benèfics i ha organitzat
iniciatives solidàries fins a l’actualitat.
Entre aquestes iniciatives, destaquen
els concerts del tenor Josep Carreras
a Suïssa, Alemanya, Turquia, Itàlia,
entre altres països.

Josep Carreras crea la Fundació Josep Carreras a
Alemanya. Amb seu a Munic, avui dia la fundació
alemanya és un referent en aquest país i duu a terme
nombrosos projectes científics i socials.
Més informació a: www.carreras-stiftung.de/

Se celebra el concert commemoratiu
del 10è aniversari de la Fundació a
les Fonts de Montjuïc de Barcelona
davant de 60.000 espectadors.

Se celebra la primera Gala Josep Carreras a la televisió
alemanya ARD a benefici de la fundació germana. Des
d’aquell any fins avui, la gala alemanya ha recaptat més
de 200 milions d’euros que s’han destinat bàsicament a
projectes de recerca científica.

1997

Josep Carreras ofereix un gran concert solidari a Tòquio
a benefici de la Fundació Josep Carreras. Japó és un
país on el tenor és molt estimat i hi ha fet multitud de
concerts benèfics en les darreres dècades. L’últim, un
recital a Fukushima, el 2017, per recaptar fons per a les
víctimes del desastre provocat per la fuita radioactiva
d’una central nuclear a la regió japonesa i el posterior
tsunami del 2011, tots dos causats per un terratrèmol. El
2012 també va oferir un concert a benefici del registre de
donants de medul·la òssia japonès.

1999

Se signa un acord amb la Fundació La Caixa i la
Generalitat de Catalunya per a l’impuls de les donacions
de sang de cordó umbilical. Normalment, després del
naixement, el cordó umbilical i la sang que conté són
rebutjats. Tanmateix, a principis dels anys noranta del
segle passat, es descobreix que la sang del cordó
umbilical conté cèl·lules mare especialitzades en la
renovació de les cèl·lules sanguínies. Per tant, pot ser una
alternativa terapèutica beneficiosa per a aquells pacients
que necessiten un trasplantament i no disposen d’un
donant compatible.
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2007

La Fundació Josep Carreras a Alemanya atorga un
ajut de 600.000€ a un projecte de col·laboració entre
PETHEMA (Programa per a l’estudi de la terapèutica en
hemopatia maligna) i GMALL (German Multicenter Trials).
Aquest projecte, codirigit pel doctor Josep M. Ribera
i el doctor Hoelzer, se centra a optimitzar les teràpies
contra la leucèmia limfoblàstica aguda. Es desenvolupen
projectes de recerca en més de 40 hospitals espanyols i
100 d’alemanys.

2008

Al Nadal d’aquest any, Josep Carreras ofereix un
multitudinari concert benèfic a favor de la Fundació al
Royal Albert Hall de Londres. L’any 2016 torna a oferir el
recital A Life in Music en aquest mateix. Es tracta d’un
espectacle impressionant que ofereix una retrospectiva
íntima i molt personal de la seva carrera.

2009

La Fundació instaura l’Oficina de Sang de Cordó
Umbilical, un programa per oferir un nou servei als
centres trasplantadors espanyols per a la selecció de les
millors unitats de sang de cordó umbilical compatibles
amb el pacient.

La Fundació posa en marxa el primer pis d’acollida per
a trasplantaments domiciliaris d’Espanya. Es tracta d’un
pis per a pacients que se sotmeten a un trasplantament
autòleg de medul·la òssia, que podrien tornar a casa dos
dies després del trasplantament, però que viuen a més
d’una hora de l’hospital.

2002

La Fundació atorga la beca a joves investigadors Josep
Carreras – European Hematology Association al doctor
Luciano di Croce, de l’Institut Europeu d’Oncologia de
Milà (Itàlia), per a un projecte de recerca sobre genètica
molecular en leucèmia mieloide aguda.

2005

Primera campanya mediàtica de sensibilització per a
l’obtenció de recursos de la Fundació Josep Carreras. La
Fundació celebra haver aconseguit la xifra de 10 milions
de donants de medul·la òssia a tot el món en un acte a
l’Hospital Clínic de Barcelona.

2006

Campanya de sensibilització en un acte de celebració
dels 1.000 trasplantaments realitzats en tot el país a
l’Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid.

1 home, Josep Carreras,
30 anys de lluita

#imparablescontralaleucemia

Gràcies.
Entra a: www.fcarreras.org

14.239 donants de medul·la
òssia compatibles localitzats per a
pacients espanyols que necessitaven
un trasplantament i no disposaven
d’un familiar compatible.

313 pacients allotjats al costat dels
seus familiars en els pisos d’acollida
per a pacients que reben tractament
lluny del seu lloc de residència.

19.595 consultes mèdiques i
d’informació al pacient gestionades
per oferir suport.

107.952 socis i col·laboradors
que sostenen la nostra feina.

11 línies de recerca en marxa
a l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, el
primer centre d’Europa dedicat
exclusivament a la leucèmia.

2001

El programa REDMO de la Fundació aconsegueix la
xifra de 1.000 donants de medul·la òssia compatibles
localitzats per a pacients que esperen un trasplantament.

Glivec© (Imatinib) rep l’aprovació de la Food and Drug
Administration nord-americana. Aquesta fita significa una
revolució en el tractament de les leucèmies, ja que és un
dels primers tractaments que «cronifiquen» un subtipus
de la malaltia.

Imparables 11
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30 de novembre de 2010

La Fundació crea l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras, en col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya, el primer centre d’Europa exclusivament
focalitzat en la recerca de la leucèmia i les hemopaties
malignes.

2014

El Consell Europeu de Recerca (ERC, per les seves
sigles en anglès) reconeix el projecte del doctor Pablo
Menéndez, director científic del Campus Clínic-UB, amb
una beca per valor de 2 milions d’euros. Aquest projecte
se centra en la recerca de la leucèmia limfoblàstica aguda
MLL-AF4+, una variant molt rara que afecta nens menors
d’un any i té molt mal pronòstic.

2016

Als Estats Units s’han començat a tractar casos
mitjançant tècniques basades en immunoteràpia
(s’anomenen cèl·lules T-CAR) i els resultats són molt
prometedors. Després dels primers assajos clínics, un
85% dels pacients malalts de leucèmia limfoblàstica
aguda i fins a un 50% dels pacients amb limfoma no
hodgkinià agressiu que no responien a cap tractament
estan en remissió completa. Es tracta de modificar
els limfòcits T del pacient, responsables de coordinar
la resposta del sistema immune davant un atac. La
Fundació finança, per al Campus Sant Pau de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, un
equipament Prodigy, imprescindible per fer les proves
necessàries per dur a terme teràpies T-CAR. 

2010

La Fundació Josep Carreras absorbeix la Fundació de
l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí. La Fundació
Josep Carreras inclou entre els seus programes habituals
el programa Farreras Valentí, basat a promoure la
docència en el camp de l’hematologia i donar-hi suport.
La Fundació de l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí,
vinculada a l’Hospital Clínic de Barcelona, va ser fundada
l’any 1956 amb l’objectiu d’establir un pont entre la
societat civil i les activitats universitàries en el camp de
l’hematologia.

2013

15 de setembre de 2013

2015

2017

La Fundació celebra el seu 25è aniversari produint el
documental «La Fleur: una vida dedicada a lluitar contra
la leucèmia». https://youtu.be/Tp2Q62K8vC4

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
inaugura el Campus Clínic-UB a les instal·lacions de
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona,
que inclou laboratoris de primer nivell científic. Allà
s’investiguen, entre altres patologies, les leucèmies
infantils, la leucèmia mieloide aguda de l’adult i els
trasplantaments de progenitors hematopoètics.

Josep Carreras ofereix un gran recital
amb motiu del 25è aniversari de la
seva tornada als escenaris a la Wiener
Staatsoper de Viena, a benefici de
la Fundació.
Des dels inicis de la Fundació, el tenor
ha protagonitzat més de 200 concerts
i iniciatives a benefici de la lluita
contra la leucèmia.

Neix Leukos Biotech, una spin-off finançada per la
Fundació Josep Carreras i l’Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras per desenvolupar i portar a
la pràctica clínica un descobriment fet al laboratori de la
doctora Ruth Muñoz Risueño en el camp del tractament
de la leucèmia mieloide aguda en adults.

La Fundació rep el premi a la fundació
familiar més transparent d’Espanya
segons l’informe Construir confiança,
de la Fundació Compromís i
Transparència.

2012

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
incorpora el doctor Francesc Solé, eminent biòleg
especialitzat en el diagnòstic citogenètic de les neoplàsies
hematològiques. El doctor Solé es posa al capdavant de
la línia de recerca sobre síndromes mielodisplàstiques
(SMD) i del programa de recerca en citogenètica, del
Campus ICO-Germans Trias i Pujol de l’Institut.

La Fundació celebra la primera Setmana contra la
Leucèmia el mes de juny, en què reuneix més de
150 pacients i expacients que llancen un missatge
d’esperança a tot Espanya.
https://youtu.be/NUuammYTy6Y

Es posa la primera pedra
del Campus ICO-Germans
Trias i Pujol de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras a Badalona,
un centre de més de 10.000
m² que utilitza els sistemes
biomèdics més innovadors
per accelerar la recerca i
la curació definitiva de la
leucèmia i els altres càncers
de la sang.
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Unir-se a la Fundació és una aliança de valor
compartit, una aposta per la solidaritat i per la
vida, guiada pel rigor científic, el servei al pacient,
la credibilitat i la transparència.

Ser una empresa aliada de la curació de la leucèmia
permet contribuir a salvar vides, i alhora:

• Exercir la responsabilitat social
i els valors com a empresa.

• Potenciar la imatge institucional vinculada
a una entitat prestigiosa.

• Atreure, motivar i retenir talent.

• Accedir a nous públics i mercats.

• Fidelitzar els grups d’interès.

• Distingir-se de la competència.

• Obtenir incentius fiscals
(segons el tipus de col·laboració; Llei 49/2002).

COM ES POT COL·LABORAR?

Són moltes les empreses que s’han sumat a la nostra
lluita al llarg dels 30 anys de trajectòria de la Fundació.
Establir aliances amb empreses que comparteixen la
seva estratègia de responsabilitat social corporativa
amb la Fundació és, per a nosaltres, la millor forma per
crear vincles que perduren en el temps.

Hem col·laborat amb empreses a través de campanyes
de màrqueting social, de recaptació de fons entre els
treballadors, de suport a la sensibilització a través
dels departaments de recursos humans i comunicació
interna, o convertint en benèfic un acte o un regal
corporatiu. Hi ha multitud d’opcions, i totes són vàlides
perquè sumen i aporten valor a la causa.

Col·laborar amb una aportació directa per a un
projecte de recerca, donar suport a la campanya de
sensibilització, ja sigui com a patrocinadors, ja sigui
fent-ne difusió, animar treballadors i stakeholders a
mobilitzar-se per la causa… Es tracta de trobar la
fórmula que encaixi millor amb l’empresa. 

Més informació a: https://www.fcarreras.org/ca/empresa

Vincular-se a la nostra entitat és el màxim acte de
responsabilitat social: és sumar-se a la lluita per la vida.

EMPRESES
SOLIDÀRIES

Finança un
projecte

Fes-te
empresa

sòcia

Regala
solidaritat

Implica el teu
equip

Fes
màrqueting

social

Si és així, contacta amb nosaltres
trucant al 93 414 55 66 o enviant un
correu a empreses@fcarreras.es.
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El motiu, i encara que soni una mica estrany, és que
sempre he pensat que el que em sobri a mi, que ho
gaudeixin els altres i així puc ajudar una altra persona.

Així, quan vaig complir 18 anys, em vaig fer donant de
sang i d’òrgans, però no de medul·la, ja que en aquells
anys no hi havia tanta informació com ara. Amb tot,
també era un dels meus objectius, perquè la meva mare
sempre m’explicava la història d’una amiga de la infància,
Magdalena, que va morir a causa de la leucèmia.

Gràcies al centre de donacions de l’Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva, vaig aconseguir tota la informació
i l’atenció pel que fa a la donació de medul·la i no vaig
dubtar a fer el pas de fer-me donant.

Va ser alguns anys més tard quan vaig rebre la trucada
de l’Isa, i li dic així perquè vaig arribar a crear un vincle
gairebé d’amistat, encara que fos només a través del
telèfon.

L’Isa em va informar que hi havia un possible receptor
compatible i em va demanar si volia fer les proves
confirmatòries per veure si era compatible.
No ho vaig dubtar gens ni mica: «Sí!».

Després de totes les proves a Sevilla, el juliol de l’any
passat es va confirmar la meva compatibilitat i vam
acordar la data per a la donació.

Encara recordo perfectament el dia que havia de
començar amb els injectables. Era el 9 de setembre, però,
just el dia abans, em truca l’Isa i em diu que no es pot fer
la donació perquè el pacient no estava en condicions a
causa d’una recaiguda.

Em vaig quedar fotut, encara que imagino que no tant com
el pacient. Estava tot tan a prop...

Però les coses són així, només podia esperar i desitjar que
es recuperés. Va passar amb prou feines un mes i vaig
tornar a rebre la trucada de l’Isa: «Julián, vols reprendre
la donació? Cal tornar a fer totes les proves». Jo li vaig
contestar: «Per descomptat que sí! Per a això estem». I
així vam repetir-ho tot, amb la il·lusió d’un nen.

A partir d’aquí, tot va anar sobre rodes: l’atenció de la
Fundació Josep Carreras, la de l’hospital Virgen del Rocío,
la de les metgesses, les infermeres i els infermers també
va ser magnífica.

Va arribar el 4 de desembre de 2017 (dia que no oblidaré
mai), data en la qual posava el meu granet de sorra per
lluitar contra la malaltia.

Va ser un dia inexplicable. Encara avui no sé expressar en
paraules què se sent, per què ho vaig fer.

Per a tots aquells que no saben res del procés de donació,
només els puc dir que no és gens dolorós, almenys per a
mi, i que, si ho fos, la sensació que tens quan ho fas faria
que ho repetís totes les vegades que calgués.

Aquesta és la meva experiència, que tant de bo tots
poguessin explicar, perquè no sabem mai quan ens pot
fer falta, i perquè entre tots VENCEREM la leucèmia. Tots
podem aportar el nostre granet de sorra:
DONA MEDUL·LA, DONA VIDA». 

Julián, donant
de medul·la òssia
«El meu nom és Julián, soc de Huelva i tinc 39 anys. Des de petit, tenia interès i
predisposició per les donacions, ja fossin de sang o d’òrgans.
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LLUITADORS IMPARABLES

«Hola, vaig ser diagnosticada amb limfoma de Hodgkin
el novembre del 2013, tenia 26 anys.

Em vaig notar un petit bony al coll i em va semblar estrany,
li vaig ensenyar a la meva mare, que és infermera, i vam
anar al metge del centre de salut. El meu metge va dir que
ho havia de revisar a l’hospital al més aviat possible. Per
tant, vam anar cap allà i ràpidament m’ho van veure.

Recordo aquell dia com una cosa irreal, com si ho hagués
estat somiant. Crec que ningú no està preparat perquè li
diguin que té càncer, i encara menys quan ets jove i no hi
ha hagut cap cas de càncer a la teva família. Em van notar
els ganglis molt inflamats i em van fer una radiografia de
tòrax a urgències. Van veure una massa al mediastí. Era
clar que era càncer, però encara no se sabia de quin tipus.

Cap de nosaltres no ens ho esperàvem, i a partir d’aquí
va començar l’etapa que per a mi va ser la més dura: la
incertesa de no saber què era el que tenia i quin seria
el pas següent. Després de diverses proves, inclosa la
biòpsia d’un gangli, es va confirmar que era limfoma
de Hodgkin i això va ser una bona notícia, perquè les
estadístiques de recuperació són molt bones. Aviat vaig
començar el tractament amb quimioteràpia, que en el meu
cas van ser sis cicles: dues sessions en cada cicle cada
dues setmanes, és a dir, sis mesos de quimioteràpia.

Al principi va ser dur perquè no sabia què podia trobar-me
o com em sentiria. Després em van començar a caure els
cabells i això també va ser difícil d’encaixar, però a poc a
poc vaig començar a afrontar el tractament com una cursa
de fons i un compte enrere. Cada sessió de quimio era un
pas més cap a la meva recuperació. Tenia un calendari on
guixava cada dia que afrontava una sessió. També em vaig
fer un cartell que vaig col·locar a la paret just davant del llit
per veure’l bé.

Vaig decidir mantenir-me ocupada i, encara que vaig haver
de deixar de treballar perquè no tenia prou energia, em
vaig centrar a acabar el projecte de màster que estava
estudiant en aquell moment i també vaig estudiar anglès.
Vaig tenir la sort de tenir l’escalf de la meva família, amics
i companys de feina, que es van portar genial amb mi.
Malgrat el cop, vaig descobrir tot l’amor que sentia la
gent propera a mi, va ser molt important per a la meva
recuperació perquè no va ser un bon moment personal.
A meitat del tractament, una prova va confirmar que no
quedava cap rastre de la malaltia, i encara que vaig haver
d’acabar el tractament de quimioteràpia i fer després 20
sessions de radioteràpia, ja va ser bufar i fer ampolles.
Com si hagués tingut una capa negra a sobre meu i de
sobte caigués i el sol brillés amb més força que mai. Mai
no van faltar al meu costat els meus pares, donant-me tot
el seu suport i el seu amor, els meus amics i la família fent

pinya i distraient-me. També vaig coincidir amb dues noies
que estaven passant un limfoma de Hodgkin a l’hospital, i
ens explicàvem batalletes entre sessió i sessió.

Aquesta experiència va ser molt dura, però també em
va canviar la vida sencera, cap a bé, va ser una xutada
d’energia i unes ganes de viure tremendes el que vaig
aprendre d’aquest cop. La meva escala de valors es va
refer, se’n van anar les pors i el sol es va quedar. Amb el
temps van començar les revisions, hi ha hagut esglais,
però res de què preocupar-se, per sort, i ara és un tràmit,
tan trivial com passar la ITV del cotxe.

Després de tot això, me’n vaig anar a viure a Anglaterra,
on he estat durant tres anys i on m’he oblidat d’allò
dolent, he viscut la meva vida i he conegut la persona
que espero que sigui el futur pare dels meus fills. A totes
i tots els que esteu passant per això, molts ànims, no
llanceu la tovallola, que podeu amb això i amb molt més.
Envolteu-vos de bona gent, que us entretinguin i us parlin
de qualsevol cosa menys de càncer, busqueu maneres
d’ocupar el temps i intenteu gaudir el màxim possible,
descanseu i tingueu paciència. El cansament i el malestar
passarà, el pèl us sortirà fort, brillant i preciós i tot això
serà un malson que no recordareu, us ho prometo. Una
vegada m’ho van dir i no m’ho vaig creure. Us prometo
que és veritat. Milions de petons i molts ànims!». 

Ángela,
pacient de limfoma
de Hodgkin
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Nous socis
posen data a la curació
de la leucèmia
Amb motiu de la nostra campanya «Ponle Fecha» del 2018,
els mesos de juny i juliol d’enguany, vam donar visibilitat a la
nostra causa a través de diferents mitjans publicitaris amb
el lema: «La leucèmia es curarà. Ajuda’ns a decidir quan». El
nostre objectiu: sensibilitzar i conscienciar la societat sobre
la importància de la recerca científica per poder trobar
tractaments més efectius i aconseguir que, algun dia, la
curació definitiva de la leucèmia sigui una realitat.

Gràcies a aquesta campanya, vam aconseguir incorporar
nous col·laboradors al nostre equip d’Imparables. En
total, 179 es van unir com a socis/sòcies de la curació
de la leucèmia —que ens aportaran 24.796€ a l’any—, i
vam rebre 268 donatius puntuals, per un import total de 
24.979,68€.

A més, vam rebre 3.825 SMS solidaris amb la paraula
«DEMÀ», missatges a través dels quals es reclama,
simbòlicament, una data immediata per a la curació de la
leucèmia. Amb aquests enviaments, hem recaptat 4.590€

que també ens ajudaran a impulsar la nostra recerca per
acostar aquesta data.

Des de la Fundació Josep Carreras, volem donar les
gràcies a totes les persones que ens han donat suport
en la nostra campanya. Als que esteu sempre aquí, any
rere any, i als que heu decidit vincular-vos a la nostra lluita:
gràcies per fer-nos Imparables! 

Equip	Imparable	de Ciudad	Real.

Família	del José	María,	pacient	de leucèmia,	a l’esdeveniment	del
Dia	dels Imparables	de Madrid.

La	planta	d’Hematologia	de l’Hospital	Clínic	Universitari	de Santiago
de Compostel�la dona suport a la campanya «Ponle Fecha».
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Julio Cepeda forma part del nostre equip de captadors de Wesser & Partner
i ja fa més de quatre anys que ens ajuda a sensibilitzar i traslladar la nostra
lluita al carrer. En el seu dia a dia, treballa per conscienciar la societat sobre la
importància de col·laborar en la lluita contra la leucèmia.

En el marc de la Setmana contra la Leucèmia, el proppassat mes de juny va
participar en l’esdeveniment de la Carrera del Color de Monesterio (Badajoz).
Va estar donant suport als promotors solidaris d’aquesta iniciativa i ajudant-
los, alguns dels quals eren pacients i expacients de leucèmia i altres malalties
de la sang. L’hem entrevistat per saber com va viure aquesta jornada i què va
significar per a ell.

En què va consistir la Carrera del Color de Monesterio?
Vaig tenir la gran sort de viure aquest dia tan especial en
un poble molt conscienciat amb la lluita contra la leucèmia
arran del cas de la petita Irene, a qui li van diagnosticar
leucèmia amb 19 mesos i va recaure amb 4 anys
(malauradament, la Irene no va poder superar la malaltia).

Tot el poble, gent d’altres ciutats i, fins i tot, d’altres
comunitats autònomes van venir a participar en una
cursa solidària en la qual et llançaven pólvores de colors
a cada etapa, creant una imatge preciosa de tots els qui
hi vam anar. La cursa estava associada a un repte de
Migranodearena de captació de fons, que tenia com a
lema «Irene, va per tu».

Després, vam assistir a un sorteig benèfic i vam estar
ajudant en el mercat ambulant solidari.

Quin valor va tenir per a tu aquesta jornada?
Fixa’t, fa quatre anys que treballo en això i veig la lluita
amb cada persona que ens diu que sí, que vol col·laborar.
Però és una lluita individual. Veure que tot un poble, i més
gent, s’aixeca per una cosa així, és de les coses més
boniques que he pogut veure.

Com va ser l’experiència de viure aquest dia envoltat
de persones imparables: pacients, expacients i
familiars?
Va ser molt bonic. Tothom estava supersensibilitzat amb
el tema. De fet, al mercat ambulant vaig tenir la sort de
coincidir amb una expacient i la seva filla, dues lluitadores
que ens van explicar la seva història abans de començar
l’esdeveniment, i la força que et transmeten és la de ser
IMPARABLE.

En general, quina va ser la resposta que vau trobar
al carrer?
La gent sabia pel que lluitàvem i no he vist tan bona
disposició en els meus quatre anys de lluita.

Algun moment emotiu per destacar?
Un moment molt emotiu el vam tenir dies després, quan
ens vam assabentar que el repte d’«Irene, va per tu»
havia estat guanyador de la setena edició dels premis
Migranodearena. El fet que l’esforç de tantes persones,
lluitant juntes, donés els seus fruits em va semblar una
cosa meravellosa.

Què t’emportes d’aquest dia?
Hi ha coses que se’t queden a la retina, i veure com
aquell poble lluitava per la Irene, la seva nena, la seva
veïna…, és una cosa que m’enduc per sempre. En un
núvol de pólvores de colors, veure que tothom estava amb
predisposició i ganes de col·laborar, d’ajudar, és una cosa
que no oblidaré mai. I gràcies a dies com aquest, et puc
dir m’encanta la meva feina. 

Coneix el Julio,
un dels nostres
captadors
imparables
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TU ENS FAS
IMPARABLES
Vols descobrir què ens
ha ofert el mes de juny?

Casas de Haro i la seva
«cafeteria solidària»
María José Rosillo és una guerrera i no es cansa de demostrar-nos-ho. Gràcies al seu suport, il·lusió i ganes de menjar-
se el món, ha organitzat una iniciativa gastronòmica a la localitat de Casas de Haro (Conca), el seu poble natal.

El resultat ha estat impressionant: 5.400€ de donatiu! Tota la localitat s’ha volgut abocar en l’organització, demostrant
la seva solidaritat envers la nostra causa i donant-li tot el suport del món. Nosaltres no podem estar més contents pel
resultat i per veure-la tan feliç i envoltada de tan bona gent!

A partir d’ara, Casas de Haro passa a ser una localitat «imparable contra la leucèmia».

Gràcies per tot l’esforç i les ganes! 

La	nostra	imparable	María	José envoltada de	participants	en	el seu	esdeveniment.
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ACTES BENÈFICS

«Orientados hasta la
médula» i el Club Veleta:
esport amb valors

Polseres contra la leucèmia
«Elena, tu pots amb tot»

Granada ha estat la localitat que ha
estat testimoni d’aquesta divertida
prova solidària: una cursa d’orientació
100% solidària amb la lluita contra la
leucèmia.

Part de l’organització té un vincle molt
especial amb la nostra causa i no han
volgut deixar passar aquesta ocasió
especial per tornar a demostrar-nos-ho.

Gràcies a la participació dels
esportistes i a l’esforç, la tenacitat i
l’organització, hem recaptat la xifra de
7.600€, que es destinaran íntegrament
als nostres projectes de recerca.

A més, han pogut fer lliurament
d’aquesta quantitat a la doctora
Montes, del Centro Pfizer –
Universidad de Granada – Junta
de Andalucía de Genómica e
Investigación Oncológica (GENYO).

Amb vosaltres al costat, algun
dia aconseguirem trobar la cura
definitiva. 

La protagonista d’aquesta història es diu Elena i és una petita IMPARABLE que
no ha parat de lluitar des que li van diagnosticar la malaltia (aplàsia medul·lar).

Aquesta força i les ganes de lluitar que té es contagien, i és així com les
amigues de la seva mare han començat una iniciativa solidària.
Elena, pots amb tot!

A elles se’ls ha ocorregut la idea de vendre unes polseres de macramé
precioses amb una lletra E al mig. Així, a l’Elena també li pot arribar l’energia de
la persona que la compra.

L’Elena ja ha rebut el seu trasplantament i està supercontenta que, gràcies
a aquest projecte, s’hagin pogut recaptar 8.400€ a benefici dels nostres
projectes de recerca. Donem les gràcies molt especialment a la Susana, la Mar
i la nostra Elena per inspirar-nos a tots.  Elena, pacient d’11 anys d’aplàsia

medul�lar, amb les seves polseres
solidàries.

Part de l’organització d’«Orientados hasta la médula» i el ClubVeleta en el lliurament
simbòlic	del	donatiu.
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Un record molt
especial per a la Rocío
El dia 16 de juny no solament ha estat el Dia dels Imparables, sinó que també era l’aniversari de la Rocío. Ella era pacient
de leucèmia bilineal i, malauradament, no va poder superar la malaltia. Els seus dos germans, Raquel i Sergio, van voler
que aquest dia fos especial i ple d’il·lusió. Per això, la van voler recordar a través d’un torneig de pàdel. L’acollida va ser
increïble i en aquesta primera edició que es va celebrar a Lleó es va aconseguir recaptar més de 4.000€.

Gràcies a tots per fer d’aquest dia tan especial un record solidari. 

Qui no sap a hores d’ara que Monesterio (Badajoz) és una localitat imparable contra la leucèmia? Aquesta localitat no
pot estar més implicada en la nostra missió: aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 100% curable. Tant
és així que aquest any han organitzat un esdeveniment que s’emporta la palma per la seva originalitat: la Color run.

Gràcies a tots els que han participat en aquesta cursa hem recaptat més de 5.000€. Moltes gràcies a tota l’organització
i l’equip MTM a benefici de la lluita contra la leucèmia i a l’Ajuntament, que s’hi han implicat des del primer moment.
Junts, imparables fins que la curem! 

Pólvores de colors
inunden Monesterio

El nostre col�laborador Javier recull la primera part del donatiu de mans de l’alcalde de Monesterio.

Participants	de	la I	Edició	del Torneig	de pàdel	Rocío	González.
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Aquest mes ha vingut carregat d’il·lusió per a tots aquells que lluiten contra la malaltia, d’ànim per a tots els familiars que
es mantenen al seu costat i d’esperança per a tots els nostres equips de recerca. Tot això és gràcies a l’esforç que hi ha
darrere de les idees que ens proposeu i que es converteixen en iniciatives solidàries.

Hem tingut més de 128 iniciatives repartides per tot Espanya
i no podem estar més contents!

Iniciativa	solidaria	a Almodóvar	del
Campo,	Ciudad	Real.

«Imparables Cantabria», a Corrales del
Buelna.

San Martín deValdeiglesias.

Festa a	Facinas,	Cadis.

Esdeveniment «Dona vida», Mallorca,
Balears.

Corredor	solidari	a la	BlueTrail	de
Tenerife,	el	nostre expacient Manuel.

GRÀCIES a totes aquestes
col·laboracions de particulars o empreses
hem recaptat més de 140.000€ durant
la campanya del mes de juny.

Família	Roselló,	a Lleida. Festa a	Haro,	La	Rioja.

Grup	de ganxet	solidari	a Madrid	amb
el projecte «superimparables».
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Junts... som
IMPARABLES
Tria un dels nostres
packs per a la teva
celebració solidària.
Tens diferents escalats
i models!

GARANTIA
DE DEVOLUCIÓ
ET TORNEM TOT
L’IMPORT EN 14 DIES

PAGAMENT CONTRA
REEMBORSAMENT
NO PAGUIS
FINS AL LLIURAMENT

ENVIAMENT
RÀPID
EN 24/72 HORES

CONTACTA AMB
NOSALTRES
965 136 218
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