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2 Imparables 

A l’abril la Luz María va celebrar...

EL SEU PRIMER
«CUMPLEVIDA»!

«Que difícil és resumir una mica més de dos anys i mig de procés!

Des que em van diagnosticar leucèmia mieloide aguda el desem-
bre de 2016, el meu món es va aturar, però va caldre actuar molt 
ràpid ja que les meves cèl·lules van patir una mutació (FLT3) i això 

minimitzava l’esperança de sobreviure.

Necessitaven fer-me un trasplantament el més aviat possible. Tot 
era incertesa, encara que vaig seguir animant als qui m’envolta-

ven. Per a aquesta mutació, em van tractar amb un medicament 
experimental que, recentment, he sabut que ha estat aprovat.

La meva gran sort va ser que la meva germana petita, la Laura 
(que m’acompanya a les fotos), era compatible amb mi.

A l’abril de 2017 em van fer el trasplantament de medul·la òssia  
amb la seva donació. Va ser un procés molt dur. Quan em van començar  

a baixar els immunosupressors, per veure que els meus nous limfòcits  
«funcionaven», em van aparèixer diversos MECH crònics en diversos òrgans.  

Porto 16 mesos tractant-me amb corticoides per frenar aquests rebutjos i avui 
en dia ja ho tinc gairebé tot recuperat i puc fer vida pràcticament normal.

És una prova de força i paciència que posa la vida,  
però a poc a poc es va sortint.

Estic molt agraïda a la meva parella, família (especialment a la meva germana) 
i amics que, encara que la majoria en la distància, no es van separar de mi. 

També a l’equip mèdic i humà de l’Hospital Sant Pau i de la Fundació Josep 
Carreras, per ser tan #imparables amb la recerca. Sense ells, avui no  

podria explicar la meva experiència, ni seguir al costat de la meva  
parella i de tots els qui m’estimen, ni veure créixer la meva filla.»

Moltes felicitats, Luz María!

Cumple 
Vida !
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Benvolgut amic, benvolguda amiga, 

En aquesta edició de la revista IMPARABLES podrà veure els resultats relacionats amb les principals línies de treball de la 
Fundació: el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i 
l’orientació al pacient, per mitjà del servei de consultes mèdiques en línia i els nostres pisos d’acollida.

La capital alemanya, Berlín, va ser la seu d’una de les cites científiques europees més importants de l’any: la XI Gala de 
la Ciència Alemanya. En aquesta ocasió, el Premi a la Fundació Científica de l’Any 2019 va recaure en la nostra Fundació 
alemanya. Estem molt satisfets d’haver rebut aquesta distinció i d’haver pogut assistir a l’acte d’entrega.

La recerca científica és clau per aconseguir que, algun dia, la leucèmia sigui una malaltia curable en el 100 % dels casos. 
En aquesta revista podrà conèixer més de prop investigadors del Grup de Biologia de Cèl·lules Mare, Leucèmia del 
Desenvolupament i Immunoteràpia de l’Institut Josep Carreras. Aquest grup està treballant en diferents línies de recerca al 
voltant de la leucèmia infantil i adolescent. 

Tot el nostre treball està orientat als pacients com l’Alba i en Pablo, uns petits que podrà conèixer en aquestes pàgines. 

Així mateix, aquest mes de juny hem llançat la nostra campanya de sensibilització anual, coincidint amb la Setmana Europea 
contra la Leucèmia. Sota el títol de «El millor anunci del món», aquesta campanya vol mostrar que la millor notícia que un 
pacient pot rebre és que li comuniquin la curació de la seva malaltia.

Per part nostra, continuarem treballant perquè, en el futur, tots els pacients puguin rebre aquesta mateixa notícia.
 
Gràcies per fer-nos IMPARABLES CONTRA LA LEUCÈMIA. 

Afectuosament,

Josep Carreras
President

EDITORIAL
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Un any més hem elaborat la nostra Memòria 
d’activitats de l’any passat.  
En aquesta edició de la revista IMPARABLES  
et volem resumir el més important de les  
nostres línies de treball.

L’Institut de Recerca contra  
la Leucèmia

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras va néixer el 2010 de la mà de 
la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Josep Carreras amb l’objectiu d’impulsar la 
recerca biomèdica i el desenvolupament de la medicina personalitzada de les hemopaties 
malignes i, especialment, de la leucèmia.

3
421

Recerca científica:
Institut de Recerca 
contra la Leucèmia  
Josep Carreras

Pisos 
d’acollida

Orientació  
al pacient

Memòria  
d’activitats

8 Projectes nacionals concedits

5 Projectes internacionals

743.324 Suma del factor d’impacte

142 Articles publicats

129 Investigadors

38 Projectes nacionals actius

11 Projectes internacionals actius

2 Premis

LES XIFRES DEL 2018

Registre  
de Donants 
de Medul·la 
Òssia
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La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia crea i gestiona, des del 
1991, el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), mitjançant un 
acord marc amb el Sistema Nacional de Salut.

El REDMO és responsable de la gestió de la base de dades dels donants 
voluntaris espanyols, de la recerca de donants compatibles per als 
pacients espanyols i de la coordinació del transport de la medul·la òssia, 
sang perifèrica o sang de cordó umbilical des del lloc d’obtenció al centre 
de trasplantament.

TRASPLANTAMENTS
En els últims 27 anys, 
s’han pogut fer 9.610 
trasplantaments a tot el món 
gràcies a un donant anònim 
localitzat pel Registre de 
Donants de Medul·la Òssia 
de la Fundació Josep 
Carreras.

1991des de

Trasplantaments Donants MO/SP/SCU/LIN*
Donants espanyols Donants estrangers Xifra total

Pacients  
espanyols 1.339 5.221 6.560

Pacients
estrangers 3.050 3.050
Xifra total 4.389 5.221 9.610

(*) MO: medul·la òssia / SP: sang perifèrica / Boost: CD34+/ SCU: sang de cordó umbilical / LIN: limfòcits

REDMO

ELS DONANTS  
DE MEDUL·LA ÒSSIA
Evolució del nombre de donants disponibles de
medul·la òssia a Espanya (1994-2018).

Donants tipificats 2018: 54.011 

Increment 2018

16%
Donants disponibles 

373.196

Com es pot veure, l’increment en el nombre de donants registrats ha 
estat molt important en els darrers anys. Cal tenir en compte, però, 
que la xifra no sempre coincideix amb les dades ofertes per l’ONT 
o les comunitats autònomes. Això és perquè, encara que estigui 
registrat, un donant no pot ser bolcat en el REDMO i inclòs a la xarxa 
internacional de donants fins que es disposa del seu estudi HLA, del 
seu consentiment informat signat i de les dades mínimes establertes 
pel Pla nacional de medul·la òssia (PDMO).

CERQUES  
DE DONANT COMPATIBLE
Percentatge de donants de progenitors  
hematopoètics localitzats abans de dos mesos: 90%

Mediana de dies de cerca de medul·la òssia  
o sang perifèrica

activacions de  
cerca de donant  
per a pacients 
espanyols  
durant el  2018

909
pacients espanyols 
per als quals s’ha 
localitzat un o més 
donants compatibles 
durant el 2018

677
donants  
compatibles 
localitzats per a 
pacients espanyols 
durant el 2018

1.250

53% 90%

83 dies

30 dies
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La nostra comunitat en línia

+33.000 

+1.500.000 

+13.000 seguidors del nostre Twitter
www.twitter.com/fcarreras

subscriptors del nostre  
canal de Youtube 
www.youtube.com/fundacionjcarreras

seguidors d’Instagram
@imparablescontralaleucèmia

d’usuaris del nostre  
web: www.fcarreras.org

+ de 226.000 persones a les quals agrada la 
nostra pàgina de Facebook  
www.facebook.com/ 
fundacioncarreras

+2.500
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LA NOSTRA COMUNITAT
D’IMPARABLES

4Pisos d’acollida
Des del 1994 oferim sis pisos d’acollida als pacients (i els seus familiars)  
que disposen de recursos econòmics limitats.

L’any 2018 hem acollit 31 famílies, que han estat un total de 1.489 dies  
als nostres pisos.

A més, des del 2012, la Fundació també té una habitació disponible per als 
pacients i les seves famílies a l’Hotel NH Porta de Barcelona, gràcies a un 
conveni de col·laboració signat amb l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan  
de Déu de Barcelona i la cadena NH Hotels.

31 Families

1.489 dies

3Orientació al pacient
Una de les nostres línies de treball va dirigida als pacients d’alguna malaltia 
hematològica maligna i els seus familiars. Quan una persona és diagnosticada 
d’una malaltia d’aquest tipus, li poden sorgir dubtes sobre el diagnòstic, el 
tractament o la simptomatologia. Per això, la Fundació Josep Carreras posa 
al seu servei un canal de consultes mèdiques en línia per resoldre tots els 
dubtes que li puguin sorgir sobre una malaltia de la sang. Aquest servei està 
dirigit pel doctor Enric Carreras, hematòleg reconegut, director mèdic de la 
Fundació i director del Registre de Donants de Medul·la Òssia.

* L’any 2018, el doctor Enric Carreras va atendre 1.588 sol·licituds d’orientació mèdica.
1.588 Sol·licituds
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Els nostres socis i amics

97.585 socis el 31 de desembre de 2018
16.729 nous socis que s’han donat d’alta el 2018
11.210.677 € recaptats gràcies a les quotes de 
tots els nostres socis.

97.585
11.210.677

socis

€ recaptats

Iniciatives solidàries

Hem gestionat més de 569 iniciatives
509.397,94 € recaptats el 2018.

569

509.397,94

iniciatives

€ recaptats

Herències i llegats

Al tancament de l’any es va liquidar un import de 679.094 €
Vam gestionar 20 herències i llegats i se’n van finalitzar 6. 679.094 €

Els compradors dels nostres 
productes solidaris

S’han recaptat 43.313,92 € a través de la venda  
dels nostres productes solidaris. 43.313,92 €

Empreses solidàries

El 2018, 111 empreses i organitzacions solidàries  
van col·laborar amb la Fundació. Gràcies a la seva 
col·laboració, es van recaptar 845.413,53 €.

845.413,92€

111empreses

Pacients i expacients:  
Dia dels Imparables

Aquesta acció representa el punt de partida d’una setmana 
molt especial: la Setmana contra la Leucèmia, que cada any 
se celebra entre el 21 i el 28 de juny. Des de fa vuit anys, la 
Fundació Josep Carreras organitza aquesta gran mobilització 
de pacients i expacients. El 2018, més de 3.000 persones van 
sortir en 80 ciutats espanyoles. 3.000persones

80ciutats
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La distinció científica, una de les més importants del país, va 
ser lliurada per la Fundació Universitària Alemanya, amb el 
suport de l’Associació de Donants de la Ciència Alemanya. 
El reconeixement està dotat amb un premi de 10.000 euros, 
destinats a continuar impulsant la recerca científica.

El premi va ser lliurat pel professor Andreas Schlüter, secretari 
general de l’Associació de Donants de la Ciència Alemanya, qui 
va dir de Carreras: «La lluita contra la leucèmia s’ha convertit 
en una tasca vital per al tenor i la seva fundació. No tan sols 
dona el seu nom a la causa, sinó que, a més, està totalment 
compromès amb la lluita contra aquesta malaltia i participa 
personalment en els projectes als quals dona suport. El seu 
objectiu és que la leucèmia sigui curable sempre i per a tots».

Josep Carreras va voler agrair la col·laboració i la implicació 
de la ciutadania alemanya per fer créixer la Fundació: «Des 
del primer dia, sempre hem comptat amb la generositat dels 
ciutadans alemanys per ajudar els pacients i els professionals 
de la salut. No s’hauria aconseguit res sense les donacions 

dels espectadors de les nostres gales, els nostres donants 
habituals i els llegats que moltes persones han decidit 
concedir-nos per reforçar la recerca científica i l’atenció al 
pacient».

La Fundació Josep Carreras a Alemanya (Deutsche José 
Carreras Leukämie Stiftung e.V.) participa en importants 
projectes de cooperació amb hospitals universitaris d’arreu 
del país i dona suport a joves científics per mitjà de beques. 
Gràcies als més de 220 milions d’euros recaptats al llarg 
de les 24 edicions de la gala televisiva Josep Carreras, que 
s’emet pel canal alemany SAT.1 Gold, i a la generositat dels  
donants del país, la Fundació Josep Carreras a Alemanya ha 
finançat 1.193 projectes, dels quals 702 corresponen a beques 
i ajuts de recerca; 63, a creació i ampliació d’equipaments 
assistencials i de recerca, i 428, a temes socials i ajuts a 
associacions de pacients i familiars. Aquest premi representa 
un reconeixement més a la tasca de Josep Carreras per 
aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 
curable en el 100 % dels casos.

La nit del 8 d’abril va tenir lloc la XI Gala de la Ciència Alemanya 
a la Sala de Concerts de Berlín. Durant l’acte, organitzat per la 
Fundació Universitària Alemanya, el tenor Josep Carreras va 
recollir el Premi a la Fundació Científica de l’any 2019.

Premi Fundació 
Científica de l’Any
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Fotografia de grup en finalitzar l’acte.
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La distinció Fundació Científica de l’Any s’atorga per sisena 
vegada. Els anteriors guardonats van ser la Fundació ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius (2018), la Fundació Gerda Henkel (2017), 
la Care-for-Rare Foundation (2016), la Fundació Carl-Zeiss (2015) 
i la Fundació per al Foment de la Psicoanàlisi Universitària (2014).

Amb la distinció Fundació Científica de l’Any, la DUS (Fundació 
Universitària Alemanya) i l’Associació de Donants es proposen 

atreure l’atenció del públic en el tema de les fundacions 
científiques.

El reconeixement i la distinció pública d’una fundació científica 
han de servir d’exemple de bones pràctiques, per motivar 
potencials donants, promotors, donants patrimonials, testadors i 
patrocinadors i, alhora, animar-los a seguir l’exemple i crear noves 
fundacions. g

La distinció Fundació Científica de l’Any  
s’atorga per sisena vegada

Josep Carreras durant el seu discurs d’agraïment.
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Josep Carreras al costat de Gundula Gause,  
presentadora de la gala.

Josep Carreras rep el premi de mans del professor  
Andreas Schlüter, secretari general de l’Associació  
de Donants de la Ciència Alemanya.
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Doctora Clara Bueno
La majoria de les leucèmies en edat 
pediàtrica són leucèmies limfoblàstiques 
agudes de tipus B. 
Són el càncer infantil més freqüent i tenen un pronòstic de 
curació favorable, superior al 80 %. No obstant això, hi ha 
un subtipus de la malaltia anomenat MLLr B-ALL que ofereix 
infaustes expectatives als pacients i les seves famílies. Els nens 
acostumen a no respondre als tractaments convencionals i 
recauen de manera primerenca. Per això, necessitem noves 
dianes terapèutiques.

Un dels marcadors que es detecten en aquest tipus de 
leucèmia és l’expressió d’una proteïna (anomenada NG2) que 
no correspon al sistema hematopoètic, sinó que és pròpia del 
sistema nerviós central. 

Un nombre elevat dels blasts d’aquests nens expressen de 
manera aberrant aquesta proteïna. Actualment, no sabem quina 
és la funció de la NG2, però la doctora Bueno i el seu equip van 
voler veure què passava si bloquejaven aquesta proteïna en 
treballs amb ratolins.

Amb aquest estudi van descobrir que, si a més del tractament 
de quimioteràpia convencional hi afegien un bloquejador 
d’aquesta proteïna, els blasts, en comptes de quedar-se 
a la medul·la òssia, sortien molt més a la sang perifèrica. 
Això permet que els blasts siguin més accessibles a la 
quimioteràpia. 

Encara que totes aquestes dades són preliminars i cal 
continuar investigant sobre el tema, és ja un primer pas 
important: començar a veure què fa aquesta proteïna. Com 
ens diu la doctora Bueno, «sabem què passa, però no sabem 
per què. Hem de continuar investigant per entendre quins són 
els mecanismes d’aquesta proteïna».

Aquest treball va començar com a continuació d’un altre 
treball de part de la tesi de la doctora Cristina Prieto. Ella 
mirava el paper d’un altre gen i, de manera indirecta, van 
començar a veure connexions entre proteïnes que tenien a 
veure amb la migració dels blasts fora de la medul·la òssia i la 
invasió a altres teixits. Allà van detectar la proteïna NG2 i ara 
continuen investigant-hi. g

CLARA BUENO, OSCAR MOLINA I DIEGO SÁNCHEZ SÓN TRES DELS 
INTEGRANTS DEL GRUP DE BIOLOGIA DE CÈL·LULES MARE, LEUCÈMIA DEL 
DESENVOLUPAMENT I IMMUNOTERÀPIA DE L’INSTITUT JOSEP CARRERAS. 

Aquest grup, liderat pel 
doctor Pablo Menéndez, 
posa el focus en diferents 
línies de recerca al voltant 
de la leucèmia. Avui et volem 
presentar tres d’aquestes 
línies que investiguen.

IMPARABLES  
CONTRA LA LEUCÈMIA

Equip de doctors: Diego Sánchez, Oscar Molina i Clara Bueno.
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El doctor Diego Sánchez 
i el CAR-T anti CD1a
El laboratori de l’Institut Josep Carreras ha 
estat el primer del món a desenvolupar i 
validar un CAR-T específic per a un tipus 
de leucèmia poc comuna en adolescents. 
El doctor Diego Sánchez ha estat treballant 
dos anys en aquest projecte.
Hi ha quatre tipus de leucèmia limfoblàstica aguda T i, d’aquests, 
aquest grup està treballant amb el tipus T cortical. Normalment 
és una leucèmia que es diagnostica entre els set i els 15 anys. 
Aquesta malaltia suposa el 40 % de les leucèmies agudes de 
tipus T. Són menys de 30 nens els qui cada any reben aquest 
diagnòstic al nostre país. D’ells, un terç no respondran als 
tractaments existents. Amb l’arsenal terapèutic actual no els 
podrem oferir més oportunitats.
Per a les leucèmies de tipus T ja hi ha dos CAR-T que ataquen 
antígens concrets, però s’ha vist que són molt tòxics perquè 
no tan sols maten les cèl·lules T leucèmiques, sinó que també 
maten les cèl·lules T sanes. Això implica que, després de 
l’aplicació del CAR-T, s’ha de fer un trasplantament de medul·la 
òssia perquè el pacient pugui tornar a tenir cèl·lules T, les 
defenses de l’organisme.
En el cas de la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T 
cortical, només les cèl·lules malignes expressen la molècula 
CD1a (la majoria dels teixits sans no l’expressen). Això permet 

que el CAR-T anti-CD1a en el qual ha estat treballant el doctor 
Sánchez sigui més específic perquè només ataca les cèl·lules 
leucèmiques. Gràcies a aquesta diana terapèutica, la toxicitat 
sembla que està molt més controlada. 
Tanmateix, totes aquestes dades s’hauran de validar en un futur 
assaig clínic.

El doctor Oscar Molina  
i la hiperdiploïdia

El doctor Molina investiga un tipus de 
leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B 
amb hiperdiploïdia, la qual cosa significa que 
les cèl·lules d’aquests pacients presenten un 
nombre anormalment alt de cromosomes. 

Les cèl·lules humanes tenen 46 cromosomes, però en el cas de les 
cèl·lules hiperdiploides se’n tenen molts més (normalment entre 51  
i 67). Se sap molt poc sobre l’origen molecular i la biologia d’aquest 
tipus de leucèmia. Segons el doctor Molina, «si coneguéssim 
l’origen molecular i la biologia es podria fer una teràpia més 
dirigida, amb més eficàcia i menys efectes secundaris».
La seva recerca se centra en l’estudi dels mecanismes moleculars 
implicats en el desenvolupament d’aquest tipus de leucèmia 
comparant-los amb altres leucèmies infantils que no són 
hiperdiploides. Han vist que aquestes cèl·lules presenten errors 
en la divisió cel·lular i en l’estructura dels cromosomes.
Les cèl·lules tenen una maquinària complexa de proteïnes que 
controla la divisió cel·lular. Per això han estudiat el devessall 
d’esdeveniments que permeten que les cèl·lules es divideixin 
correctament i han pogut establir algunes proteïnes que podrien 
estar implicades en el desenvolupament i l’evolució d’aquestes 
leucèmies.
El pas següent en la seva recerca seria intentar modelitzar  
in vitro una hiperdiploïdia. Això permetria saber on és l’origen del 
problema i, més endavant, estudiar in vivo si aquesta hiperdiploïdia 
és capaç de desenvolupar una leucèmia o si són necessaris altres 
errors genètics addicionals. g
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Els doctors Eulàlia Genescà, Josep Maria Ribera i Javad 
Behravan, de la Universitat de Mashhad, han publicat un article 
a Molecular Biology Reports, en el qual es descriu el procés 
per identificar les cèl·lules més resistents als tractaments en la 
leucèmia limfoblàstica aguda amb cromosoma Filadèlfia.

La leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) s’origina quan les 
cèl·lules que produeixen les cèl·lules sanguínies normals de la 
medul·la òssia es comencen a multiplicar sense control. El tipus 
més freqüent és la leucèmia limfoblàstica aguda de precursors 
B amb cromosoma Filadèlfia positiu, en què els pacients solen 
recaure, i aquest grup presenta un mal pronòstic. 

El treball dut a terme juntament amb un equip de l’Iran ha 
identificat una marca molecular sobre dos tipus de cèl·lules 
que poden originar càncer, anomenades cèl·lules mare de 
leucèmia i cèl·lules progenitores de leucèmia, respectivament. 
Les marques són petites molècules de microRNA (miRNA), 
conegudes pel fet d’estar implicades en les capacitats 
d’aquestes cèl·lules per formar clons, ser resistents o continuar 
multiplicant-se sense control.

Identificar en una mostra de sang els miRNA associats a 
aquestes cèl·lules podria ser el principi d’una millora en el 
tractament d’aquest tipus de leucèmies:

El Grup de Leucèmia Limfoblàstica Aguda en Adults de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

EL GRUP DE RECERCA DE LA LEUCÈMIA 
LIMFOBLÀSTICA AGUDA EN ADULTS IDENTIFICA 
MARQUES DE MICRORNA EN CÈL·LULES QUE PODEN 
CAUSAR LA LEUCÈMIA 
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«Seguim aquesta línia de 
recerca», declara Eulàlia 
Genescà, «i pensem que 
l’estudi de miRNA és una via 
prometedora per preservar 
la millora del diagnòstic, el 
pronòstic i els tractaments  
de la malaltia» g



Imparables 13

Biola Javierre lidera un grup de científics i científiques 
apassionats amb una set insadollable per aprendre sobre 
l’organització espaciotemporal de l’ADN i enfocar-la a l’estudi 
del càncer hematològic.

En el marc de la XXI edició dels premis L’Oréal-UNESCO 
for Women in Science, celebrada a París el 14 de març, la 
investigadora Biola M.ª Javierre, de l’Institut Josep Carreras, va 
ser guardonada amb el premi International Rising Talent com 
una de les 15 joves investigadores més prometedores del món. 
Javierre ha estat la cinquena espanyola que ha estat becada 
internacionalment en els 21 anys d’història d’aquest programa.

La doctora Javierre va ser seleccionada entre les 280 joves 
científiques reconegudes pel programa l’any 2018 en 
cerimònies nacionals i regionals que tenen lloc en més de 45 
països, incloent-hi Espanya, amb l’objectiu de donar-los suport 
en un moment clau de la carrera —durant la tesi doctoral o els 
estudis postdoctorals— per mitjà d’unes beques de 15.000 €.

El projecte de Biola Javierre es basa en la descripció de 
noves dianes terapèutiques per al tractament de la leucèmia 

limfoblàstica aguda infantil. La científica ha aconseguit 
desenvolupar una nova tècnica que permet saber per primera 
vegada quines són les seqüències reguladores del genoma 
que regulen l’activitat de cada gen en cada tipus cel·lular.  
«La meva recerca pretén descobrir nous tractaments més 
eficaços i amb menys seqüeles contra la leucèmia infantil. 
Espero que el meu esforç serveixi per salvar vides, per donar 
esperança a uns familiars, a uns amics», comenta. El seu 
grup combina enfocaments experimentals i bioinformàtics 
d’avantguarda per comprendre l’organització específica de 
la cromatina 3D de les cèl·lules hematopoètiques i la seva 
alteració en els càncers de la sang.

A més de científica, la doctora Javierre és mare de dos nens, 
de dos anys i mig i d’un any. «El meu objectiu és poder 
continuar gaudint de la meva feina, generar coneixement per 
millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer de sang 
i poder compatibilitzar tot això amb l’atenció dels meus fills», 
assenyala. Com a mare de dos fills, afirma que un dels principals 
reptes als quals s’enfronta una dona científica és la conciliació 
i el sostre de vidre. «Som dones, mares i científiques, i tot això 
ha de ser compatible», assegura. g

La doctora Biola M.ª Javierre a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

BIOLA JAVIERRE, INVESTIGADORA DEL NOSTRE 
INSTITUT, ENTRE LES JOVES CIENTÍFIQUES MÉS 
PROMETEDORES DEL MÓN RECONEGUDES PER 
L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

ANOTACIONS DE RECERCA
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Amb la finalitat de commemorar aquesta data, des de la 
Fundació vam voler organitzar una xerrada informativa 
amb els mitjans de comunicació per presentar un estudi 
europeu pioner sobre una de les leucèmies infantils més 
letals.
 
En aquesta trobada hi van participar el doctor Pablo 
Menéndez i la doctora Clara Bueno, del grup de l’Institut 
Josep Carreras. També hi va assistir, al costat dels seus 
pares, la Inés, una nena de 7 anys que va superar una 
leucèmia.
La trobada va tenir una molt bon acollida i va permetre 
exposar els treballs del grup de l’Institut, en cooperació 
amb l’equip del doctor Ignacio Varela, de la Universitat de 
Cantàbria.
Aquests treballs van ser publicats a la prestigiosa revista 
Haematologica, que edita la European Hematology 
Association (EHA), i plantegen nous enfocaments i eines de 
pronòstic per millorar la supervivència d’un dels tipus de 
leucèmia infantil més letals.

La leucèmia limfoblàstica aguda de tipus B és el càncer 
infantil més freqüent (suposa un terç de les neoplàsies 
pediàtriques) i, habitualment, té un pronòstic de curació 
favorable, superior al 85 %. Malgrat això, hi ha subtipus 
de la malaltia amb expectatives completament diferents.  
És el cas de la leucèmia limfoblàstica aguda pro-B del 
lactant amb translocació t (4; 11) (MLL-AF4+), un tipus 
molt poc freqüent que es diagnostica especialment 
en lactants (menors d’un any) i, gairebé sempre, té 
un diagnòstic fatal. Aquest tipus de leucèmia, d’origen 
embrionari, s’acostuma a desenvolupar juntament amb 
una expansió de la malaltia cap al sistema nerviós. 
Per això, els percentatges de curació són molt reduïts. 

En un dels treballs publicats a Haematologica, l’equip 
del Campus Clínic-UB del Grup de Biologia de Cèl·lules 
Mare, Leucèmia del Desenvolupament i Immunoteràpia 
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras, en col·laboració directa amb els doctors 
Ignacio Varela i Antonio Agraz-Doblas, investigadors de la 
Universitat de Cantàbria que desenvolupen el seu treball 
a l’Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 
(IBBTEC), centre mixt de recerca de la Universitat 
de Cantàbria, el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) i Sodercan, han seqüenciat el genoma  
de 124 nens diagnosticats amb aquest subtipus de leucèmia.  
És un dels estudis més amplis que s’han fet fins ara en 
casos de lactants amb leucèmia a escala internacional 
i s’ha dut a terme amb mostres de pacients europeus, 
tractats amb el protocol europeu Interfan, en col·laboració 
amb l’Hôpital Trousseau de París, el Princess Maxima 
Center for Pediatric Oncology d’Utrecht (Holanda), la 
Universitat Erasmus de Rotterdam (Holanda) i l’Hospital 
Pediàtric de Monza (Itàlia).

Aquest estudi ha permès descobrir que el genoma 
d’aquest subtipus de leucèmia és el més estable de 
qualsevol càncer pediàtric seqüenciat fins al moment.  
Com pot tenir un genoma tan estable en nens de pocs mesos 
un desenvolupament tan agressiu? Aquesta pregunta encara 
està pendent de resoldre. Tot i així, l’estudi suggereix que 
hi ha canvis a escala epigenètica ja adquirits en l’embaràs 
i durant el seu desenvolupament. Així mateix, el grup ha 
detectat un biomarcador molt important per al pronòstic 
d’aquest tipus de malaltia. Els pacients que expressen 
el gen AF4-MLL tenen un percentatge de supervivència 
significativament superior (el 62,4 % davant de l’11,7 %). 
Aquesta conclusió suposa un avanç importantíssim en 
l’elecció del tractament més intens i efectiu per al pacient.

EL 15 DE FEBRER COMMEMOREM EL 
DIA MUNDIAL DEL CÀNCER INFANTIL # 3
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La revista Haematologica també ha recollit el treball liderat 
per la doctora Clara Bueno. Es tracta d’un estudi que se 
centra en el mateix tipus de leucèmia, però focalitzant 
l’esforç científic en la cèl·lula original embrionària que ha 
degenerat en aquesta mutació. En altres paraules: quins 
factors conflueixen perquè aparegui la leucèmia a l’embrió?

La translocació cromosòmica t (4; 11) s’associa amb 
leucèmia limfoblàstica aguda infantil pro-B d’alt risc i sorgeix 
prenatalment durant l’hematopoesi embrionària (el procés de 
formació, desenvolupament i maduració dels elements de la 
sang del fetus). Per això, és un càncer del desenvolupament. 

L’equip del Campus Clínic ha conclòs que hi ha una cooperació 
funcional i molecular entre les fusions MLL-AF4 (MA4) i 
AF4-MLL (A4M) durant el desenvolupament hematopoètic 
humà. Aquesta diferenciació hematopoètica primerenca 
deteriorada és resultat de la translocació cromosòmica  
(4; 11). En un segon pla, el grup de la doctora Clara Bueno  

es dirigirà a l’estudi epigenètic de què succeeix, per veure què 
està canviant en l’expressió dels gens d’aquests embrions 
sense modificar l’ADN.

El grup del doctor Pablo Menéndez, investigador ICREA, 
és un dels pocs grups a tot el món que es dediquen  
a aquest tipus de leucèmia. Els seus treballs, com també 
els del doctor Ignacio Varela, han merescut ajuts europeus 
del European Research Council (ERC). Concretament en  
relació amb aquest estudi, el doctor Menéndez ha rebut 
un suport de 2 milions d’euros (projecte Infantleukemia,  
acord de subvenció núm. 646903) i el grup del doctor 
Ignacio Varela ha rebut gairebé 1,5 milions d’ERC  
(projecte Intraheteroseq, acord de subvenció núm. 637904).

Tots dos grups també tenen ajuts estatals per als seus 
projectes, principalment en el marc del MINECO, així com 
d’altres organismes nacionals i internacionals que donen 
suport a la recerca en l’àrea de les leucèmies infantils. g

El Grup de Biologia de Cèl·lules Mare, Leucèmia del Desenvolupament i Immunoteràpia de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras, al costat de la petita Inés i els seus pares.

ANOTACIONS DE RECERCA
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Vaig començar el tractament de preparació i el dimecres 19 de 
setembre de 2018 vaig fer la donació.

Durant aquells dies vaig pensar molt en el que pot significar 
per a una persona que està esperant un trasplantament el fet 
de saber que hi ha algú a l’altre extrem del món que pot ajudar 
a curar la seva malaltia, en molts casos terminal. He estat 
pensant en les diferents formes que tenim per donar vida, a 
banda del mateix procés innat de procreació, i he arribat a la 
conclusió que l’ésser humà és meravellós. 

També he pensat molt en el fet que em sento molt afortunat 
de tenir aquesta possibilitat. I, per descomptat, orgullós de 
petites fites que un va aconseguint a la vida, aquest llibre 
d’experiències, encerts, equivocacions i lliçons que tant 
m’agrada.

Això va dedicat a tu, que no ens coneixem, però sembla que 
compartim força. Et desitjo el millor i que gaudeixis d’una 
vida plena. Aquestes paraules les dedico a les persones que 
són donants d’una manera o una altra, a les que acaben 
aconseguint un trasplantament, però també a aquelles per a 
les quals, malauradament, no s’hi arriba a temps. I també per 
als científics, que són els qui fan possible aquests miracles.
Han passat alguns mesos de la meva donació i moltes vegades 
m’ha vingut al cap com de senzill va resultar tot el procés i 
com, amb un petit gest, podem canviar no tan sols la vida 
del pacient, sinó la de totes les persones que l’envolten. M’he 
sensibilitzat encara més, si això és possible, amb qui ha de 
lluitar contra aquesta malaltia i també intento difondre la meva 
experiència quan en tinc l’oportunitat, perquè considero que 
encara hi ha un cert grau de desconeixement. g

Fa uns tres anys em vaig donar 
d’alta al Registre de Donants de 
Medul·la Òssia gestionat per la 
Fundació Josep Carreras. L’estiu 
passat, mentre pujava els 800 
esglaons del monestir de Petra, vaig 
rebre una trucada en la qual em 
comunicaven que havien trobat un 
receptor compatible i que havíem 
de fer més proves per acabar de 
confirmar la compatibilitat i posar 
en marxa el procés. 

Joaquín, donant  
de medul·la òssia
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L’Alba i en Pablo,  
una parelleta imparable!

Els uneix la seva joventut, una malaltia i el fet d’haver 
compartit tractament a l’hospital. «Quan a la teva filla li 
diagnostiquen leucèmia et canvia la vida d’un dia per l’altre. 
De sobte, et veus a l’habitació d’un hospital envoltada 
d’infermeres i metges: impotència, ràbia, angoixa, ansietat 
i molt patiment. Tanques els ulls i esperes que tot hagi 
estat un malson, però, malauradament, no és així», 
comenta l’Elena, mare de l’Alba, a la qual van diagnosticar 
una leucèmia limfoblàstica aguda.

Com molts altres adolescents de 13 anys, a en Pablo 
l’encanta jugar al futbol. «És porter del RCD Nueva 
Sevilla», declara la seva mare Carmen. Una leucèmia 
mieloide aguda l’ha retirat momentàniament dels terrenys 
de joc i l’ha portat a l’hospital. El mateix ha passat amb 
l’Alba, que ha hagut de canviar l’escola per un centre 
sanitari. «Considero que la infantesa hauria de ser una 
etapa lliure de preocupacions, amb molt d’amor, rialles i 
jocs. En canvi, a alguns els ha tocat lluitar des de molt 
aviat i convertir-se en autèntics guerrers», afegeix l’Elena.
 
Gràcies a la Fundació Josep Carreras, el mes de febrer 
passat en Pablo es va poder sotmetre a un trasplantament. 
El desig de totes dues mares és el mateix. «Més ajuts a 
la recerca perquè la leucèmia sigui una malaltia 100 % 
curable», demana la mare d’en Pablo. «Tant de bo l’Alba 
destrueixi el seu monstre aviat i us puguem dir: “Ho hem 
aconseguit!”. Gràcies a la Fundació Josep Carreras, 
gràcies a tota la seva recerca i ajuda, gràcies als milers de 
socis i donants que, sense ànim de lucre, regalen VIDA», 
sentencia la mare de l’Alba. 

L’Alba i en Pablo són imparables. g

L’ALBA I EN PABLO HAN UNIT FORCES EN LA LLUITA CONTRA LA LEUCÈMIA



18 Imparables 

La Fundació Leo Messi inicia avui una col·laboració amb la 
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia donant suport al 
projecte ‘‘Cap nen amb leucèmia’’, que impulsa la recerca d’un 
tipus de leucèmia infantil molt poc freqüent i de mal pronòstic 
que afecta, sobretot, nens menors d’1 any.

La leucèmia limfoblàstica aguda de tipus B és el càncer 
infantil més freqüent (suposa un terç dels càncers en nens). 
Habitualment, té un pronòstic de curació favorable, superior 
al 85 %. És el cas, però, de la leucèmia limfoblàstica aguda 
pro-B del lactant amb translocació t (4; 11) (MLL-AF4 +), un 
tipus molt poc freqüent que es diagnostica especialment 
a menors d’1 any. Aquest tipus de leucèmia afecta uns sis 
nens a l’any a Espanya, i gairebé sempre té un pronòstic 
fatal. Encara que se’n desconeixen les causes, acostuma 
a desenvolupar-se juntament amb una expansió de la 
malaltia cap al sistema nerviós. És per aquest motiu que el 
percentatge de curació és baix. 

El grup del doctor Pablo Menéndez, de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras – Campus Clínic (UB), és 
qui duu a terme la recerca sobre aquest tipus de leucèmia i 
l’equip beneficiari d’aquesta col·laboració.

Així mateix, des de la seva creació, un dels pilars de la Fundació 
Leo Messi ha estat sumar esforços per impulsar la recerca científica 
amb la finalitat d’aconseguir millores en malalties infantils. En 
aquest sentit, la Fundació del davanter blaugrana finançarà una 
part del projecte del doctor Menéndez durant dos anys. 

El laboratori del doctor Pablo Menéndez és líder 
internacional a entendre l’etiologia i la patogènesi de les 
leucèmies limfoides agudes del lactant (nadons menors 
d’1 any). El grup, que forma part de diferents consorcis 
europeus, ha desenvolupat al llarg de l’última dècada 
múltiples aportacions bàsiques i preclíniques. 

Josep Carreras i Leo Messi  
sumen esforços per donar suport 
a la recerca de la leucèmia infantil

LEO MESSI I JOSEP CARRERAS,  
DUES PERSONALITATS UNIDES PEL SEU PERFIL MÉS SOLIDARI

Leo Messi i Josep Carreras.
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Grup del doctor Pablo Menéndez.

Enguany, aquest grup ha desenvolupat models preclínics de la 
malaltia i ha caracteritzat el dany genètic en aquests pacients 
mitjançant un estudi de seqüenciació completa del genoma  
en 124 nadons malalts tractats amb el mateix protocol clínic.

Aquestes dades han confirmat que aquesta leucèmia és un 
tumor de desenvolupament, com posa de manifest la silenciosa 
càrrega mutacional en aquests nens (quasi no presenten 
mutacions recurrents). L’agressivitat i la curta latència d’una 
malaltia associada a l’absència de mutacions ha fet que l’equip 
d’investigadors estudiï més enllà del dany genètic, centrant-se 
en alteracions epigenètiques. 

Per aquest motiu, es seqüencia el genoma complet 
buscant alteracions químiques que es tradueixen en canvis 

d’expressió gènica, de manera que afavoreixen l’expressió 
de programes transcripcionals oncogènics. Aquests estudis 
epigenètics (canvis en l’expressió gènica sense alteració 
física en l’estructura de nucleòtids d’ADN) es portaran a 
terme amb nens amb el subtipus de leucèmia MLL-AF4+  
així com amb bessons monocigòtics amb leucèmies 
concordants, és a dir, bessons que han desenvolupat al 
mateix temps la leucèmia i que han crescut compartint sac 
vitel·lí durant l’embaràs.

Aquests estudis són crucials per entendre la història natural 
de la leucèmia infantil i l’evolució de les seves alteracions 
genètiques. Sens dubte, repercutiran en l’estratificació dels 
pacients i obriran la porta a noves opcions terapèutiques 
d’aquests nens, que són i seran el futur de la societat. g
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La Fundació Josep Carreras ha estat una de les 12 entitats 
guanyadores de la XI Convocatòria de Projectes Socials de 
Banco Santander, a la qual s’han presentat 327 projectes de 
diferents entitats sense ànim de lucre que han estat votats pels 
empleats del banc a Espanya.
 
Els projectes guanyadors es financen per mitjà de les 
aportacions dels empleats del banc, que poden triar 
voluntàriament la quantitat que volen aportar al fons, a partir 
d’un euro mensual. Banco Santander, per la seva banda, 
col·labora en el cofinançament dels projectes seleccionats, 
igualant la quantitat aportada per l’equip de professionals.  
La dotació d’aquest any és de 40.000 euros per a cadascun 
dels 12 projectes guanyadors.

El projecte «Leucèmia limfoblàstica aguda infantil» de l’equip 
del doctor Pablo Menéndez es basa en l’estudi de la leucèmia 
limfoblàstica aguda pro-B del lactant amb translocació t (4; 11) 
(MLL-AF4 +), un subtipus de leucèmia de molt mal pronòstic 
que afecta majoritàriament menors de 12 mesos i de la qual es 
diagnostiquen sis menors cada any a Espanya. 

Aquesta malaltia es caracteritza per alts nivells de resistència 
als fàrmacs actuals, i un 70 % dels pacients presenten infiltració 
del sistema nerviós central. Aquesta és probablement la 
principal causa de mort en els bebès que la pateixen. El 80 % 
no aconsegueixen superar-la. Amb aquesta aportació, Banco 
Santander col·laborarà perquè aquest grup de recerca pugui 

Projectes Solidaris  
Banco Santander

GUANYADORS DE LA XI CONVOCATÒRIA DE

continuar treballant per desenvolupar tractaments més precisos 
que tinguin efectes més duradors per evitar la resistència als 
fàrmacs i les recaigudes, molt habituals en aquest tipus de 
leucèmia. 

El premi es va lliurar el passat 20 de maig a Madrid, amb la 
presència de la reina Letícia i la presidenta de Banco Santander, 
Ana Botín. Va recollir el premi el doctor Evarist Feliu, vicepresident 
de la Fundació. g
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Grup Satocan.
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La Fundació Satocan Júnguel Sanjuán, que pertany al 
Grup Satocan, col·labora donant suport a la tasca humana 
i solidària d’un gran nombre de projectes i accions d’índole 
social de diversos col·lectius i organitzacions sense ànim de 
lucre, especialment a les illes Canàries. Sensibles al mateix 
temps amb la lluita contra el càncer, la Fundació Satocan 
va començar a col·laborar el 2013 amb la Fundació Josep 
Carreras per donar suport a la recerca en la lluita contra el 
càncer. També col·labora amb associacions que vetllen pel 
benestar de pacients que pateixen aquesta malaltia. Per això, 

en aquesta ocasió s’ha volgut sumar al projecte “La fàbrica 
de cèl·lules imparables” de la nostra Fundació i aportar el 
seu granet de sorra per dur a terme l’assaig clínic amb el CAR 
CD30; alhora, han involucrat els seus empleats, que també es 
van sumar a aquesta causa. 

En total, la Fundació Satocan ha contribuït amb 22.233 
euros al projecte. Gràcies a aquesta aportació, i a l’esforç 
de tots els qui han participat en la campanya, «La fàbrica de 
cèl·lules imparables» serà una realitat. g

Deloitte va impulsar una iniciativa per recaptar fons per 
a la Fundació i, d’aquesta manera, poder contribuir a la 
lluita contra la leucèmia. 

La multinacional va posar a la venda entre els seus 
empleats una motxilla solidària del seu propi marxandatge 
a benefici de la Fundació. D’aquesta manera es van 
aconseguir recaptar 13.637,25 euros entre l’empresa i els 
empleats. 

El testimoniatge de la Tania, expacient i col·laboradora 
de la Fundació, que va assistir com a ambaixadora 
al lliurament del xec i va fer una xerrada, va servir 
com a cloenda perfecta de l’acció i perquè tant el seu 
testimoniatge com la tasca de la Fundació poguessin 
arribar a tots els empleats de Deloitte. g

Parte del equipo Deloitte.

Fundació Satocan

La multinacional Deloitte 
involucra la seva plantilla  
en la lluita contra la leucèmia 
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Repte aconseguit:  
un milió de gràcies!

So
ci

s

Fa uns mesos vam llançar un ambiciós repte:  
aconseguir 1.000.000 d’euros  per oferir una  
oportunitat única als IMPARABLES que lluiten contra 
el limfoma.
 
Sabíem que seria difícil, però que comptàvem amb 
molts imparables per aconseguir-ho, i… així ha estat!
  
Gràcies a les més de 20.000 persones i empreses 
que heu col·laborat, hem superat el milió d’euros  
i l’assaig «La fàbrica de cèl·lules imparables» serà 
una realitat. 

Aquesta teràpia immunològica està dirigida a pacients 
que, davant la insuficient resposta a altres tractaments, 
s’havien quedat sense alternativa. Ara tindran una 
nova possibilitat. 
 
L’equip mèdic ja té a punt la documentació per presentar-
la a l’Agència Espanyola del Medicament i esperem 
poder iniciar l’assaig clínic d’immunoteràpia  CAR-T 
aquest mateix any amb els primers 10 pacients.

En nom de tots els pacients i investigadors 
implicats: un milió de gràcies.
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Participa en el  
Dia dels Imparables
 

PER VUITÈ ANY CONSECUTIU, CELEBREM EL DIA DELS IMPARABLES, EN EL MARC DE LA SETMANA 
EUROPEA CONTRA LA LEUCÈMIA. ES TRACTA D’UN ESDEVENIMENT EN EL QUAL PACIENTS I 
EXPACIENTS DE LEUCÈMIA O D’ALTRES HEMOPATIES MALIGNES (COM ARA ELS LIMFOMES, 
EL MIELOMA MÚLTIPLE, ETC.) DE TOT ESPANYA, COM TAMBÉ FAMILIARS I AMICS, SURTEN AL 
CARRER PER SENSIBILITZAR LA SOCIETAT SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LA LLUITA CONTRA ELS 
CÀNCERS DE LA SANG.

Aquest any ho celebrarem el dissabte 29 de juny.

Hi participaran més de 3.000 persones en esdeveniments d’arreu d’Espanya.
 
Si t’interessa participar com a voluntari en qualsevol punt d’Espanya, posa’t en contacte amb nosaltres 
escrivint-nos a socios@fcarreras.es o trucant-nos al 93 414 55 66 i et donarem tots els detalls de l’acció 
que es durà a terme a la teva localitat. 

So
ci

s

T’animes a viure una autèntica 
experiència Imparable?
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ÉS PODER DIR A UNS PARES
QUE EL SEU FILL S’HA CURAT.

ENVIA IMPARABLES
AL 28027.

Cost: 1,2 euros (donació íntegra per a la Fundació Josep Carreras). Servei d’SMS per a la recaptació de fons en campanya de tipus solidari. Número d’atenció al 
client: 900 32 33 34. Correu electrònic: info@fcarreras.es. Adreça postal: c/ Muntaner, 383, 2n, 08021 Barcelona. Hi col·laboren Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo i Euskaltel. 
Les dades personals facilitades es tractaran d’acord amb l’RGPD (2016/679). Per a més informació, entreu a http://www.fcarreras.org/ca/privacidad.

GRÀCIES
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Campanya
contra la leucèmia C

am
p
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Aquest mes de juny iniciem la nostra campanya de sensibilització i et convidem  
a unir-te a nosaltres perquè, entre tots, sumem esforços i siguem encara més  
imparables contra la leucèmia.

Entra a: www.fcarreras.org/donaahora

a UNIR-SE A LA LLUITA CONTRA 
LA LEUCÈMIA

CONVIDA
els teus AMICS I FAMILIARS

Entra a
www.elmilloranuncidelmon.org  

i descobreix els millors anuncis  
de grans i petits imparables.

POTS  
FER-HO?

COM 

Entra a
www.fcarreras.org/es/actosbeneficos/imagina

i t’ajudarem amb tot allò que necessitis  
perquè sigui un èxit.

iniciativa solidària
ORGANITZA una 

Fundació
BENEFICIa de la 
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Estem segurs que, a hores d’ara, tots els nostres seguidors 
saben que fa més de sis anys que estem al costat de la Màgic 
BDN Running i no podem estar més contents per això.

El seu esforç i les seves ganes de superació han fet que la donació 
de l’any 2019 hagi estat espectacular, amb més de 6.000 euros 
recaptats! Aquest any van tornar a batre el rècord de participació 
i es van estrenar amb la cursa infantil, que va ser una passada.

Gràcies a tota la família de Luis Condón, pacient i atleta de 
Badalona que no va poder superar la malaltia, per haver-se 
mantingut sempre IMPARABLE al nostre costat, a tots els 
organitzadors de la cursa, al nostre col·laborador solidari de La 
Caixa i a tots els qui heu adquirit els vostres dorsals. No podem 
estar més contents!

Aquest donatiu, a més, anirà destinat a un dels projectes de 
l’Institut de Recerca Josep Carreras, concretament al projecte 
que dirigeix l’equip del doctor Solé. g

6 anys al nostre costat

A la Fundació Josep Carreras som molt fans de Talavera de la 
Reina! Aquest és un altre dels municipis IMPARABLES contra la 
leucèmia, i tu et deus preguntar per què.

Ja fa tres anys que organitzen un superconcert, nosaltres no 
podem estar més orgullosos de tot el que aconsegueixen any 
rere any.

A més, l’any passat vam tenir la immensa sort que ens vinguessin 
a veure a les nostres instal·lacions. 

Una de les promotores solidàries va perdre el seu germà a causa 
de la leucèmia i des de llavors mai no s’ha rendit per continuar 
endavant.

En total, durant aquests tres anys han recaptat més  
de 9.000 euros. Enhorabona!. g

Correm per ser 
Imparables amb la 
Màgic BDN Running

Concert a Talavera  
de la Reina
Localitat que rendeix homenatge a la vida amb un espectacle preciós
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El passat 30 de març es va celebrar per primera vegada  
al Colegio San Agustín de Sevilla una emotiva gala

En Thomas és una persona molt especial  
i ens va voler demostrar que té un cor que no 
li cap al pit. 

Vols saber per què? 

Va celebrar una festa amb amics i familiars on el 
color taronja i el nom de la nostra fundació van 
ser els protagonistes absoluts de la vetllada. 

Gràcies a la seva solidaritat i a la dels  
qui l’envolten, va aconseguir recaptar més  
de 1.300 euros. Gràcies a tots per fer que la 
flama de la recerca no s’apagui mai, i per molts 
anys, Thomas! g

Gràcies a aquesta acció solidària hem tingut la 
sort de poder viure de prop aquesta gala on  
la solidaritat va ser la protagonista indiscutible.

Un grup de 48 exalumnes d’aquest col·legi van 
decidir organitzar la seva pròpia gala benèfica i 
no van dubtar ni un minut a fer-ho a benefici de 
la Fundació Josep Carreras, ja que la malaltia 
els tocava de prop. A més, van poder tenir la 
participació d’en Pablo i l’Alba, dos testimonis 
directes, la qual cosa va fer que la gala fos 
encara més espectacular.

En total, es van recaptar més d’11.000 euros en 
una nit màgica i plena de records que trigaran 
a oblidar. Esperem que sigui la primera de 
moltes! g

Gala  
Tagaste 

Per molts anys, 
Thomas!



ENTRA A:
www.tiendafcarreras.org

BOTIGA 
ONLINE

Nous productes de 
la Setmana contra  
la Leucèmia 

Volem que siguis 
més IMPARABLE 
que mai

Motxilla de nanses

Bidó
d’aigua

Mocador
bandana

Samarretes
adults/infantils

PAGAMENT
Targeta
contra  
reemborsament

GARANTIA  
DE DEVOLUCIÓ
Et tornem l’import  
total en 14 dies

El teu gest solidari... 
marca la diferència!

(dies hàbils)

CONTACTE
965 20 59 50
info@tiendafcarreras.org

ENVIAMENT
RÀPID
EN 24/72 HORES


