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contra la leucèmia. fins que la curem, no pararem.
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«CUMPLEVIDA»
Hola, IMPARABLES!

Em dic Pilar, i enguany és el meu segon any trasplantada, quina alegria poder celebrar  
un any més de vida! Aquest any ha estat molt bonic i, encara que hi ha hagut alguns 
moments difícils que han desequilibrat la balança, pesa més la part bona.

Aquest camí de recuperació no seria possible sense totes aquestes persones que m’estan 
ajudant que tot torni al seu lloc:

Gràcies, equip d’hematologia de La Paz, sou el millor equip del món.

Gràcies a la meva germana per tornar-me a la vida: ella va ser el meu donant.

Gràcies a la meva família i al meu marit per continuar acompanyant-me, ajudant-me i 
animant-me a complir les meves metes i els meus somnis. Enguany n’he pogut complir un: 
fer el camí de Sant Jaume!

Gràcies també a tots els amics que ja són família, gràcies per alegrar-me el cor.

Gràcies, ADMO Extremadura, per posar-me en el camí la Laura, la meva psicòloga,  
que tant m’està ajudant en aquests moments.

Us estimo a tots amb tota la meva ànima.

En el dia del «CUMPLEVIDA» se’m van remoure moltes coses i només em surt agrair tot 
l’amor, l’afecte i les cures que estic rebent. Aquesta és la meva millor manera de celebrar-ho.

Vull enviar molts ànims a totes les persones que viuen aquesta malaltia en aquests moments 
convulsos: no esteu sols, els IMPARABLES som una gran família.

I, finalment, m’acomiado agraint a la Fundació Josep Carreras la seva tasca  
de recerca i tots els esforços que fan perquè el camí sigui més suportable i esperançador  
per a tots els IMPARABLES.
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Benvolguda amiga, benvolgut amic:

En aquest número de la revista Imparables hem volgut compartir 
amb vostè les dades més importants de la memòria del Registre de  
Donants de Medul·la Òssia, creat i gestionat per la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia.

El 2021 vam celebrar un aniversari especial: els 30 anys del REDMO. Al 
llarg de la seva trajectòria, l’equip ha aconseguit que 11.854 pacients 
d’arreu del món es poguessin trasplantar gràcies a la generositat de do-
nants no emparentats inscrits en el nostre registre.

Els resultats mostrats han estat possibles també gràcies a la feina 
duta a terme pel personal dels centres de donants, col·lecta i trasplan-
tament, els bancs de sang de cordó umbilical, els laboratoris d’immu-
nologia i les empreses de transport.

Tots ells col·laboren seguint les directrius i els protocols establerts per 
les coordinacions autonòmiques de trasplantament, l’Organització 
Nacional de Trasplantaments i la Fundació Josep Carreras.

Així mateix, volem fer-li arribar els avenços de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras, amb una entrevista al doctor 
Eduard Porta, investigador principal del grup d’immunogenòmica del 
càncer, i compartir algunes de les notícies més rellevants d’aquest 
2022.

En aquesta edició també trobarà informació detallada sobre campan-
yes que hem desenvolupat aquests últims mesos i exemples d’inicia-
tives solidàries que, amb la seva generositat, ens ajuden a aconseguir 
els reptes que ens proposem.

Tota la feina que fem està pensada per a persones com en Juan,  
el testimoni del qual compartim en aquesta revista, un petit IMPARABLE 
que des de fa mesos lluita contra una leucèmia. 

Des de la Fundació Josep Carreras continuarem treballant amb perse-
verança i entusiasme per en Juan i per totes les persones que afron-
ten la malaltia. 

Junts som IMPARABLES contra la leucèmia.

Atentament,

Josep Carreras 
President
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EL 2021 VAM CELEBRAR  
ELS 30 ANYS DEL REGISTRE DE  
DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA 

(REDMO)

REGISTRE DE DONANTS 
DE MEDUL·LA ÒSSIA
Sens dubte, una onomàstica molt especial per a tots nosaltres: han estat tres dècades  
de dedicació, treball i esforç de moltíssimes persones. 

Abans de la creació del REDMO, els pacients espanyols només podien rebre un trasplantament 
si tenien un germà o un familiar compatible, cosa que es produeix en menys del 30 % dels 
casos. 

Això va fer que, el 1991, amb l’ajuda del professor Ciril Rozman i del doctor Albert Grañena, 
comencéssim a fer els primers passos per a la creació d’un registre de donants no emparentats 
al nostre país.

El ple desenvolupament del REDMO es va aconseguir el 1994, amb la seva integració a la xarxa 
assistencial pública del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la signatura del primer acord marc 
entre la nostra Fundació i el Ministeri de Sanitat. El 2021 vam renovar aquest acord, cosa que 
ens permet garantir l’estabilitat del nostre registre, a més de plantejar i assumir nous reptes.

En aquest acord s’estableix que el REDMO és responsable de:

La gestió de la base de dades dels donants espanyols:  
durant aquests 30 anys s’han inscrit al REDMO  
517.949 donants imparables.

La cerca de donants compatibles per als pacients espanyols: 
s’han activat 16.261 cerques, amb les quals hem localitzat  
almenys un donant compatible per a 15.426 pacients.  
Aquestes cerques es financen, principalment, amb pressupostos  
del sistema sanitari públic. 

El REDMO és l’únic programa autoritzat a Espanya per gestionar  
les cerques de donants de cèl·lules mare de la sang no emparentats 
destinats als pacients atesos en els centres espanyols.

Reportatge

4  Imparables 
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El REDMO és l’únic registre de donants autoritzat per obtenir 
aquestes cèl·lules mare dels residents al nostre país.

Gràcies a la seva dedicació i professionalitat, avui disposem d’un equip i un 
registre madur que sosté l’activitat de trasplantament i donació no emparentats 

de progenitors hematopoètics del nostre sistema públic de salut.

La coordinació del transport de medul·la òssia, de sang 
perifèrica o de sang de cordó umbilical des del lloc d’obtenció 
fins al centre de trasplantament: durant aquests 30 anys, 
el REDMO ha fet possible que 11.854 donacions arribessin als 
pacients que les necessitaven. D’aquestes donacions, 8.166 han 
estat per a pacients espanyols i 3.688 per a estrangers.

Al llarg de la història  
del REDMO s’han  
aconseguit millores 
substancials, com ara:

La informatització de tots els procediments.

La sostenibilitat del sistema.

L'adaptació als avanços aconseguits  en el món del trasplantament.

El control de qualitat de tots i cadascun dels procediments.

La dotació del personal necessari en cada departament per continuar oferint un  servei tan eficaç i ràpid com sigui possible, sempre seguint les normes de qualitat.

Reportatge

  Imparables  5
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Reportatge

(*) Com es pot veure, l’increment del nombre de donants registrats ha estat molt acusat en els últims anys. Tot i això, cal tenir en compte 
que la xifra de donants registrats al REDMO no sempre coincideix amb les xifres de donants registrats ofertes per l’ONT o les comunitats 
autònomes. Això és així perquè, encara que un donant estigui registrat, les seves dades no poden ser bolcades al REDMO i incloses a la 
xarxa internacional de donants fins que no es disposa del seu estudi HLA, del seu consentiment informat signat i de les dades mínimes 
establertes pel Pla nacional de medul·la òssia (PNDMO).

Donants

EVOLUCIÓ DELS DONANTS DISPONIBLES AL MÓN (x1.000)

38.787.508 Donants disponibles al món
Augment el 2021: 3 %

Espanya es troba en 14a posició mundial i 7a a Europa.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE DONANTS DISPONIBLES
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*El nombre de donants inscrits al REDMO pot ser que no coincideixi amb el nombre de donants 
presentats per l’ONT o les coordinacions autonòmiques de trasplantament. El REDMO tan sols 
considera donants vàlids aquells amb totes les dades bàsiques emplenades i el tipatge HLA fet. En 
canvi, l’ONT i les comunitats autònomes consideren donant tota persona de la qual s’ha obtingut el 
consentiment informat o la mostra per a una tipificació posterior.

452.552* Donants disponibles al REDMO
Augment el 2021: 5 %
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consentiment informat o la mostra per a una tipificació posterior.
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DONANTS

Evolució del nombre de donants disponibles  
de medul·la òssia a Espanya (1994-2021)

Espanya es troba en la 14a posició mundial i en la 7a d’Europa

452.552
Donants  

disponibles
(Augment el 2021: 5 %)

38.787.508
Donants 

disponibles  
al món

(Augment el 2021: 3 %)

26.348
Donants  

tipificats el 2022

*Dades proporcionades per la World 
Marrow Donor Association (WMDA).

6  Imparables 
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Reportatge

El 2021 s’han rebut de mitjana vuit peticions de donació per setmana respecte al 2020; el mes de març es va 
batre el rècord, amb 48. Les peticions de donació han augmentat el 27 % respecte al 2020. Això va permetre 
que, finalment, es fessin 276 donacions efectives a partir de donants voluntaris espanyols.

Donacions

DISTRIBUCIÓ DE LES DONACIONS PER PAÍS DE DESTÍ 
(n = 276)
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Donacions de progenitors hematopoètics

Evolució de les donacions fetes

Evolució de les donacions efectives segons la destinació.  
Comparativa 2017-2021

31
Col·lectes en curs  

el 31/12/2021

15 peticions  
del 2020

276
Col·lectes fetes

48 % internacional

52 % nacional

405
Peticions rebudes

Augment del 27 % 
respecte al 2020

Aquesta gràfica mostra que, de les 276 donacions efectives, 146 (53 %) van ser per a pacients espanyols,  
89 (32 %) per a pacients d’altres països europeus i 41 (15 %) per a pacients de la resta del món.

  Imparables  7
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Reportatge

Evolució de la ràtio de donacions per cada 
1.000 donants i segons el gènere del donant

Aquesta gràfica mostra que els centres de trasplantament sol·liciten preferentment homes per fer  
la donació efectiva de progenitors hematopoètics. Així, han donat un de cada 952 donants homes  
inscrits al REDMO i una de cada 2.779 donants dones.

En els últims tres anys s’ha coordinat des del REDMO l’enviament de 346 unitats de sang de cordó  
umbilical per a pacients.

UNITATS DE SANG DE  
CORDÓ UMBILICAL (SCU)

Evolució del nombre d’unitats de sang de cordó umbilical disponibles a Espanya

Distribució dels enviaments d’unitats de sang de cordó umbilical segons el país  
de destinació (acumulat 2019-2021)

64.109 Unitats de cordó disponibles 809.374 Unitats disponibles al món

SCU

DISTRIBUCIÓ DELS ENVIAMENTS D’UNITATS D’SCU PER PAÍS DE DESTÍ. 
ACUMULAT 2019-2021

En els últims 3 anys des de REDMO s’ha coordinat l’enviament de 346 unitats de 
sang de cordó umbilical per a pacients de tot el món.

Estats Units 86

Colòmbia 56
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Països Baixos 36
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20

Aquestes gràfiques mostren com els centres de trasplantament sol·liciten preferentment homes 
per a procedir a donació efectiva de progenitors hematopoètics.

8  Imparables 

REVISTA FJC_JUNY 22_CAT.indd   8REVISTA FJC_JUNY 22_CAT.indd   8 30/6/22   10:2330/6/22   10:23



Pacients

Des del 2006 hem iniciat cerca per a més de 
13.000 pacients. L’últim any al voltant de 3 
recerques al dia.

Durant l’any 2021 hem iniciat 1.053 
recerques de donant no emparentat per a 
pacients espanyols. 

A més, per a 863 pacients hem localitzat 
com a mínim 1 donant disponible i 
compatible. 

EVOLUCIÓ DELS INICIS DE CERCA

1.053 Activacions de cerques
Increment 2021: 2 %

34

472 514 542 584 608 613 642 676 677 757 786 863
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863 Pacients amb 
donant localitzat

1.696 Donants 
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Reportatge

PROCEDIMENTS COORDINATS PEL REDMO

MO = medul·la òssia
SP = sang perifèrica

Activitat global del REDMO
1991-2021

DONANTS 
MO / SP / BOOST / SCU / LIM

Espanyols Estrangers Total

PACIENTS
Espanyols 1.758 6.408 8.166

Estrangers 3.688 3.688
Total 5.446 6.408 11.854

BOOST = sang perifèrica (reforç de cèl·lules mare)
LIM = limfòcits
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DONANTS
MO / SP / BOOST / SCU / LIN

Espanyols Estrangers Total

Pacients espanyols 1.758 6.408 8.166

Pacientes estrangers 3.688 3.688

Total 5.446 6.408 11.854

Durant el 2021, al REDMO es van fer 1.053 cerques de donant per a 
pacients espanyols que necessitaven un trasplantament d’aquest tipus.  
La mitjana del temps en què es van localitzar aquests donants va ser de 
26 dies. Això va tenir com a resultat que es fessin 600 trasplantaments  
a partir d’un donant voluntari gestionat pel nostre registre.

En els últims 30 anys, s’han pogut fer 11.854 trasplantaments arreu del món gràcies a un donant 
anònim localitzat pel Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras.

PACIENTS

ACTIVITAT GLOBAL DEL REDMO

Pots consultar la memòria completa del REDMO  

a  www.fcarreras.org/ca/memorias 

Trasplantaments de progenitors hematopoètics de  
donant no emparentat per a pacients espanyols.

1.053
Activacions de cerca de donant per a 
pacients espanyols durant l’any 2021

1.696
Donants compatibles localitzats per a 
pacients espanyols durant l’any 2021

92 %
Percentatge de donants de progenitors 
hematopoètics localitzats abans de dos 
mesos

26
Mediana de dies de cerca de medul·la òssia  
o sang perifèrica

863
Pacients espanyols per als quals s’ha 
localitzat un o més donants compatibles 
durant l’any 2021

Pacients

Temps de localització de donant MO/SP (n = 863)
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Reportatge

La Fundació Josep Carreras i la Fundació Enriqueta Villavecchia  
acullen 16 famílies de nens amb càncer d’Ucraïna a Barcelona.

El divendres 18 de març, va aterrar a Barcelona un avió en el qual viatjava un grup de 48 persones,  
16 de les quals eren nens i nenes oncològics. Tots venien d’Ucraïna, de la guerra, i els infants havien  
hagut de suspendre el seu tractament.

Pocs dies abans, la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia havia rebut l’encàrrec de coordinar 
l’operatiu d’acollida i les interlocucions amb les administracions i les organitzacions implicades. Des de feia dies ja 
treballaven braç a braç amb la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia per preparar recursos i coordinar 
un dispositiu complex i molt delicat.

Quan es va confirmar l’arribada, ràpidament es van alinear totes les entitats que treballen per ajudar en el càncer 
infantil a Catalunya, en una operació liderada per la SEHOP (Societat Espanyola d’Hematologia i Oncologia 
Pediàtriques) i coordinada inicialment per la Fundació Aladina, que ja havia acollit un primer grup de nens  
amb càncer d’Ucraïna la setmana anterior a Madrid.

L’operació tenia el suport de tres ministeris del Govern espanyol, els de Defensa, Sanitat i Inclusió, i comptava  
amb la col·laboració de Creu Roja Catalunya 
per al dispositiu d’acollida.

A Catalunya, l’operació es va coordinar amb 
el Departament de Salut i la participació 
imprescindible dels tres hospitals implicats: 
l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Sant 
Pau i l’Hospital Vall d’Hebron.

Tot això havia començat per iniciativa del  
St. Jude Children’s Hospital que, en  
iniciar-se el conflicte, va organitzar l’Unicorn 
Center, un centre de cribratge d’infants malalts 
situat als afores de Varsòvia (Polònia). La IICC 
(International Incidence of Childhood Cancer)  
i la SIOPE (Societat Europea d’Oncologia 
Pediàtrica) van fer una crida de col·laboració  
a tots els països.

Una cadena extensa de col·laboracions amb 
un sol propòsit: treure els infants greument 
malalts de sota les bombes, i portar-los  
a un lloc segur, en el qual poguessin 
reprendre els tractaments mèdics.

SOU EN UN 
LLOC SEGUR
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Reportatge

JUNTS... IMPARABLES!

Si vols seguir la història d’aquestes famílies, 
visita www.diariodeunacogida.org

Després d’uns dies intensos i d’incomptables trucades, va arribar un grup de famílies 
exhaustes, carregades amb petites maletes, nens i nenes malalts de càncer, alguns  
dels seus germans, no tots, i alguns familiars.

Setze famílies, totes les mares, una tia, una àvia, i només un pare. La resta dels  
homes (pares, germans i familiars) són a Ucraïna. D’altres, escampats per Europa,  
o sense notícies d’ells.

A l’aeroport, davant de tot, un grup d'intèrprets voluntaris molt emocionats,  
abocats a intentar ajudar el grup. 

Impossible d’oblidar les mirades d’aquells moments, el retrobament amb algú que  
no coneixes, però amb qui et retrobes.

Cap mare no va acceptar ajuda per carregar les seves criatures, ni per deixar-los  
en un cotxet. Els agafaven fort als braços, i no els volien deixar anar.

Quatre ambulàncies van anar directes a l’hospital des de la porta de l’avió,  
amb infants que requerien ingrés immediat. Els altres, molt cansats,  
es van traslladar en autocars cap als hospitals.

Fins ara, la prioritat absoluta ha estat la represa dels exàmens i els tractaments 
mèdics, així com l’allotjament de totes les famílies en habitatges més estables.

Tots estan bé. Ara són en un lloc segur.

Acaye, Sercotel, Atiram Hoteles, Fundació A. Bosch, Voxel Group, Tendam, Zona Vip Events, 
Moventia, Carmel Comerç i Comerciants Teixonera són algunes de les entitats i empreses que  
s’han sumat a aquest projecte.

Una vegada més, les empreses i les entitats que tenen aliances amb la Fundació Josep Carreras 
demostren el seu compromís amb la responsabilitat social.

 

Si hi vols col·laborar, ho pots fer  
a través d’aquesta pàgina web:

www.fcarreras.org/fondopacientesucrania

Gràcies a tots els que ja ho heu fet!
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Des del laboratori

En els últims anys, la biologia computacional ha 
capgirat la recerca contra el càncer. Què es pot fer 
des d’un ordinador que no es pugui fer des d’un  
laboratori?

L’explosió de la biologia computacional, al meu entendre, 
es deu a dues coses que són inseparables. D’una ban-
da, hem augmentat moltíssim el poder de càlcul. Només 
cal veure el que fan els mòbils d’avui dia en comparació 
dels de fa amb prou feines 10 anys. I, d’altra banda, hi 
ha hagut una explosió de dades biomèdiques a les quals 
podem accedir els investigadors. Aquesta segona part 
és fonamental, perquè, sense dades per analitzar, la ca-
pacitat de càlcul tampoc no serveix de gaire.

Gràcies a la combinació d’aquests dos elements, els la-
boratoris computacionals ara poden fer estudis amb les 
dades de milers de pacients, cosa impensable fa pocs 
anys. Per exemple, al meu ordinador tinc les dades genè-
tiques d’uns 4.000 pacients de leucèmia, la qual cosa 
ens permet identificar variants genètiques associades a 
un risc de leucèmia més gran o més petit. En paral·lel, 
també tenim les dades genètiques, clíniques i socioe-
conòmiques de 500.000 persones del Regne Unit. En 
encreuar totes dues bases, podem començar a estudiar 
com la predisposició genètica interacciona amb factors 
ambientals (treball, estil de vida, estatus socioeconòmic, 
etc.) per determinar el risc de cada persona de tenir leu-
cèmia. I sense sortir del despatx!

Estem davant d’un límit en allò que un laboratori  
tradicional pot aconseguir?

No sé si parlaria de «límit d’un laboratori tradicional», sinó 
més aviat d’una nova habilitat (l’anàlisi massiva de da-
des) que tard o d’hora tots els laboratoris hauran d’in-
corporar. Per exemple, fa 60 anys la biologia molecular 
era un camp extremadament capdavanter en què només 
treballaven pocs laboratoris, però avui dia és pràctica-

Dr. Porta
ENTREVISTA
El doctor Eduard Porta lidera el grup de recerca en immunogenòmica del càncer  
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. El seu objectiu principal 
és comprendre com les variants genètiques de cadascun predisposen a l’aparició  
del càncer i quin és el paper del sistema immune en el seu desenvolupament.  
Per fer-ho, utilitza eines computacionals molt potents, capaces d’encreuar dades  
de desenes de milers de pacients.

ment impensable que hi hagi un laboratori de recerca  
contra el càncer on no es faci biologia molecular. De la 
mateixa manera, d’aquí a cinc anys no crec que hi hagi 
cap laboratori que no tingui el seu expert en biologia 
computacional.  

També formes part del Barcelona Supercomputing 
Center, al Campus Nord de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, que compta amb un dels supercom-
putadors més potents d’Europa, el MareNostrum.  
Realment es necessita tanta potència de càlcul?

Depèn de l’experiment o, fins i tot, del moment de l’anàli-
si de dades en què et trobis. El MareNostrum té dues 
virtuts: molta capacitat d’emmagatzemar dades (ara ma-
teix pot emmagatzemar fins a nou milions de gigabytes) i 
gran capacitat de fer molts càlculs alhora. Cada virtut té 
el seu moment.

Per exemple, ara estem fent una anàlisi de les variants 
genètiques de més de 1.000 pacients de càncer. Les da-
des «brutes» que surten directament del seqüenciador 
pesen una barbaritat: més de 30 terabytes. Això, per fer-
nos una idea, són 30.000 gigabytes o 1.500 vegades la 
Viquipèdia sencera. En aquest moment de l’anàlisi, òbvia-
ment, necessitem el supercomputador perquè les dades 
directament no caben en cap ordinador convencional. Ara 
bé, una vegada processades aquestes dades, la part que 
ens interessa ocupa uns quants gigabytes, més de 10.000 
vegades menys, per tant, en aquest moment, una part de 
les anàlisis ja es poden fer directament al portàtil.

Pel que fa al càlcul, hi ha experiments que, tot i que es 
podrien fer en un ordinador portàtil o de sobretaula, tri-
garien dies, setmanes o fins i tot anys. En fer-los al Ma-
reNostrum, el temps es redueix a unes quantes hores. 
En l’exemple anterior, el dels 1.000 pacients de càncer, 
si les dades ens cabessin en un ordinador convencional, 
trigaríem més d’un any. Amb el MareNostrum el vam fer 
en poc més d’una setmana.
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Des del laboratori

Acabes de publicar un article en el qual feu servir la 
intel·ligència artificial per predir la forma de gaire-
bé qualsevol proteïna, una cosa considerada el Sant 
Greal de la bioquímica des de fa cinquanta anys.  
Quin és el benefici directe per als pacients?

La forma tridimensional d’una proteïna és molt important 
per entendre moltes coses: la seva funció, quins possi-
bles efectes tindran les mutacions que afectin la proteïna 
o quina forma han de tenir els fàrmacs que dissenyem 
contra la proteïna per tractar diferents tipus de malalties.

Obtenir la forma tridimensional amb mètodes clàssics és 
molt laboriós i costós, tant en temps com en diners. Per 
fer-nos-en una idea, hi ha estudis que situen el cost en 
diners entre 400.000 i 2.000.000 d’euros per proteïna. Hi 
ha unes 20.000 proteïnes humanes, així que els números 
per estudiar totes les proteïnes humanes són una boge-
ria. A més, hi ha proteïnes que, directament, no es poden 
estudiar amb els mètodes actuals.

Amb el sistema d’intel·ligència artificial de Google, Alpha-
Fold, ara disposem de models tridimensionals, en la seva 
major part molt precisos, per a totes les proteïnes huma-
nes. I són dades en obert, gratuïtes per a tothom (https://
alphafold.ebi.ac.uk). Això ens permet portar l’estudi de 
les mutacions que causen malalties o el disseny de nous 
fàrmacs a una altra dimensió completament nova. 

La intel·ligència artificial prendrà les regnes de la  
recerca del futur?

Crec que serà una eina molt important per a la recerca. 
De fet, l’exemple d’AlphaFold demostra que ja ho és 
avui. Amb tot, espero que sigui una eina més i no el 
«punt final» de la recerca. 

M’explico: la intel·ligència artificial, si més no en biolo-
gia, és una eina molt poderosa per trobar patrons en les 
dades i, sobretot, per poder fer prediccions a partir de 
dades que no acabes d’entendre gaire bé. Malgrat tot, 
que la intel·ligència artificial et doni una predicció molt 
bona i precisa no significa que tu entenguis com arribar 
a aquesta predicció. En aquesta situació no has après 
gaire sobre el teu problema, ja que continues sense en-
tendre per què les coses passen, i això, des del punt de 
vista de l’investigador, pot ser una mica frustrant.

Dit això, hi ha situacions en què una bona predicció és 
un resultat magnífic, sàpigues o no per què la intel·li-
gència artificial hi ha arribat. Un exemple claríssim és 
una eina d’intel·ligència artificial que analitza imatges 
de radiologia per identificar possibles lesions tumorals. 
Potser no sabem com arriba al diagnòstic en tots els 
casos, però l’eina és molt bona: detecta possibles le-
sions amb el 99-100 % de precisió, i per això la Unió 
Europea acaba d’autoritzar que es comenci a utilitzar 
en alguns hospitals. 

El teu grup de recerca tracta de trobar la relació entre 
la genètica del càncer i el sistema immune. Al final, la 
resposta enfront del càncer estarà dins de cadascun? 

És una possibilitat que cada vegada va prenent més 
forma i que té tot el sentit del món: el nostre siste-
ma immune es passa tota la vida eliminant i mante-
nint a ratlla cèl·lules que podrien acabar generant un  
tumor.

Justament ara es compleixen 10 anys del primer trac-
tament contra la leucèmia infantil a partir de cèl·lules 
del sistema immune, el que es diu CAR-T (un tipus 
de tractament que alguns grups de l’Institut Josep 
Carreras estan portant a la clínica aquí, a Barcelona, 
per cert). La nena que el va rebre ja fa 10 anys està 
curada del càncer i fa una vida completament normal.

Un altre exemple és el del premi Nobel de medicina 
del 2018, atorgat a James Allison i Tasuku Honjo per 
un nou tipus de teràpia immune que ha revolucionat 
el tractament de molts tumors sòlids. El repertori de 
tractaments que utilitzen el sistema immune cada ve-
gada és més ampli i els resultats acostumen a ser 
espectaculars, així que probablement, sí: la resposta 
al càncer segurament la tenim dins de cadascun de 
nosaltres. .
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Apunts de recerca

Un article publicat recentment a la revista Molecular 
Cancer pel grup del doctor Manel Esteller, director de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carre-
ras, professor de Recerca ICREA i catedràtic de Genèti-
ca a la Universitat de Barcelona, demostra que els ARN 
de transferència per a determinats aminoàcids estan 
alterats en l’àmbit epigenètic en alguns tipus de càncer, 
s’expressen de manera exagerada en alguns casos i 
són deficitaris en d’altres.

El nostre ADN dicta les ordres per produir els maons 
que formen les nostres cèl·lules, les proteïnes. Aques-
tes proteïnes són produïdes en unes fàbriques del medi 
intracel·lular que anomenem ribosomes, semblants a 
bolets minúsculs. En aquestes veritables cadenes de 
muntatge és on intervenen els ARN de transferència, les 
molècules que llegeixen la informació genètica i propor-
cionen els aminoàcids adequats per unir-los, l’un darre-
re l’altre, en un mecanisme universal que serveix per a 
totes les proteïnes del cos humà, des de l’hemoglobina 
fins a la insulina.

Fins ara, es creia que aquests ARN de transferència 
eren com robots, que repetien sempre la mateixa rutina 
i sense cap capacitat de ser regulats o modificats, i que 
no tenien un paper rellevant com a causa de malalties. 
Tanmateix, la seva gran variabilitat va fer pensar al doc-
tor Esteller que hi podria haver alguna cosa més.

«Hi ha més de dos-cents ARN de transferència diferents 
i cadascun porta enganxat un aminoàcid específic. Una 
diversitat tan gran en el genoma humà ens va fer pen-
sar que no havien de ser només peces repetitives, que, 

de manera monòtona, anaven empaquetant els ami-
noàcids en caixes per elaborar les proteïnes, sinó que 
també podrien estar regulats de forma personalitzada i 
contribuir a l’origen de certes patologies», explica Este-
ller. El primer pas va ser estudiar els seus patrons d’ex-
pressió en tumors humans mitjançant eines de bioinfor-
màtica.

«Vam observar que els seus perfils d’expressió en els 
teixits cancerosos eren diferents que en les parts sanes 
i, a més, depenien moltes vegades de l’òrgan afectat», 
continua, i afegeix que «vam anar més enllà de la dada 
computacional i vam poder demostrar en el laboratori 
un parell de casos concrets: un ARN de transferència 
per a l’aminoàcid isoleucina deixava de ser present en 
el càncer de còlon, mentre que, en el càncer d’úter, 
s’obria un interruptor que activa la sobreexpressió d’un 
ARN de transferència per a l’aminoàcid arginina».

D’acord amb els resultats de la recerca, signada per la 
doctora Margalida Rosselló-Tortella com a primera au-
tora, aquesta lesió epigenètica s’associava a un pitjor 
curs clínic del tumor en els pacients que el tenien, cosa 
que obre una nova via possible de tractament que val la 
pena explorar, ja que, quan els investigadors tornaven a 
silenciar aquest membre de la cadena de muntatge de 
les proteïnes, els tumors deixaven de créixer, sempre en 
estudis preclínics.

«El nostre treball demostra que aquestes molècules 
participen activament en el desenvolupament del càn-
cer i podrien ser dianes atraients per a fàrmacs de nova 
generació», conclou l’investigador. .

DESCOBERTES ALTERACIONS EN LA CADENA DE MUNTATGE 
DE LES PROTEÏNES EN LES CÈL·LULES CANCEROSES

La primera autora de l'estudi, la Dra. Margalida Rosselló-Tortella,  
amb el director de la investigació, el Dr. Manel Esteller.
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ReportajeApunts de recerca

D'esquerra a dreta: els doctors Pablo Menéndez, Valentín Ortiz-Maldonado, Julio Delgado,  
Álvaro Urbano-Ispizúa (darrere), Alex Bataller, Clara Bueno, Manel Juan (darrere).

Una població prèviament inadvertida de cèl·lules 
preleucèmiques podria ser responsable d’algunes 
recaigudes en la leucèmia limfoblàstica aguda de 
cèl·lules B (B-ALL), segons un nou treball de re-
cerca publicat per un equip dirigit pel doctor Pa-
blo Menéndez, investigador de l’Institut de Recer-
ca contra la Leucèmia Josep Carreras, en estreta 
col·laboració amb la Universitat d’Oxford i clínics 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Clínic i 
la Universitat de Salamanca, així com amb el grup 
espanyol Pethema.

CD19 és una proteïna característica que es troba en 
la superfície dels limfòcits B, les cèl·lules immuni-
tàries productores d’anticossos, des dels progenitors 
més primerencs fins als més madurs. La seva presèn-
cia es manté fins i tot després de la transformació 
maligna en B-ALL i, per tant, es considera un bon 
biomarcador per a la identificació de leucèmies de 
cèl·lules B i una diana terapèutica molt utilitzada en 
estratègies d’immunoteràpia.

De fet, el tractament de B-ALL amb immunoteràpies 
dirigides a CD19, com anticossos monoclonals bies-
pecífics, com ara els BiTE, o construccions CAR-T, 
ha tingut un gran èxit a l’hora d’aconseguir remis-
sions completes en els últims anys. No obstant això, 
és comú trobar recaigudes en aquests pacients, cosa 
que significa que encara hi ha cèl·lules que resisteixen 
la teràpia i són capaces de reiniciar la malaltia.

En el treball, publicat a la revista especialitzada en 
hematologia Blood, els investigadors van trobar que 
una població de cèl·lules que no tenen CD19 (CD19–/

CD22+) ja està present tant en condicions fisiològi-
ques com en pacients amb B-ALL. En aquests pa-
cients, algunes de les cèl·lules CD19– tenen el mateix 
patró de mutacions que la leucèmia anterior i són part 
de la càrrega leucèmica, però, com que no mostren 
CD19, no seran l’objectiu de les immunoteràpies an-
ti-CD19. La seva presència, doncs, podria ser res-
ponsable d’algunes de les recaigudes.

Els resultats de la recerca tenen un alt valor clínic,  
ja que una anàlisi no gaire complexa mitjançant  
citometria o tècniques moleculars podria determi-
nar la presència de la subpoblació CD19–/CD22+ en  
pacients amb B-ALL des del principi, anticipant el  
risc de recaiguda després d’un tractament reeixit 
contra CD19.

A més, els investigadors proposen que les teràpies 
duals contra les cèl·lules que expressen CD19 i CD22 
podrien ser una estratègia per reduir les recaigudes 
i mantenir els pacients en remissió per més temps. 
Aquestes teràpies duals ja s’estan desenvolupant i és 
possible que aviat mostrin el seu potencial en assajos 
clínics amb pacients reals.

La recerca s’ha dut a terme en el marc de la Xarxa 
Nacional de Teràpies Avançades (TERAV-RICORS), 
ha estat finançada per l’ISCIII i l’ha desenvolupat 
un equip multicèntric de l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras, la Universitat de Sala-
manca, l’Hospital Clínic de Barcelona, la Universi-
tat d’Oxford, l’ICO-Hospital Germans Trias i Pujol,  
l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Oxford Biomedical  
Research Centre. .

SURTEN A LA LLUM LES CÈL·LULES OCULTES DARRERE DE LA  
RECAIGUDA DE LA LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AGUDA DE CÈL·LULES B
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Apunts de recerca

Els científics es pregunten des de fa temps per les 
causes dels trastorns immunològics en només un de 
dos bessons idèntics, amb gens idèntics. Una nova 
recerca de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras, l’Institut Wellcome Sanger (Regne 
Unit) i els seus col·laboradors ha descobert que la 
resposta es troba tant en les alteracions de la comu-
nicació cèl·lula-cèl·lula immunitària com en l’epige-
noma, el conjunt de processos biològics que regu-
len el funcionament dels nostres gens.

L’estudi, que es va publicar l’1 d’abril a Nature Commu-
nications és el primer atles cel·lular que classifica la im-
munodeficiència variable comuna (IDCV) en la resolució 
de cèl·lula única. Els investigadors van descobrir que els 
«problemes de comunicació» resultants dels defectes en 
els limfòcits B i altres tipus de cèl·lules immunitàries per-
judicaven la resposta immunitària, la qual cosa posa de 
manifest una sèrie de vies que són objectius promete-
dors per als tractaments epigenètics. A més, també van 
identificar importants defectes en l’epigenoma.

La immunodeficiència comuna variable (IDCV) engloba 
una sèrie de trastorns immunitaris causats per una ca-
pacitat reduïda per produir anticossos protectors, la qual 
cosa deixa l’individu vulnerable a infeccions persistents 
o repetides. Aquests individus solen tenir nivells baixos 
d’immunoglobulina, més coneguts com a anticossos, a 
causa de problemes amb les cèl·lules B que els creen.

Encara que els bessons idèntics comparteixen el ma-
teix genoma, la majoria naixeran amb un petit nombre 
de diferències genètiques i epigenètiques i el nombre 
de variacions augmentarà al llarg de la seva vida. Però 
quan un bessó experimenta un problema de salut que el 
seu germà no té, en la majoria dels casos les diferències 
genètiques per si soles no poden explicar per què ha 
passat.

Al voltant del 20 % dels casos d’IDCV es poden atri-
buir a un defecte en un gen associat a la malaltia. Però 
com que quatre de cada cinc casos queden en gran 
manera sense explicació, els científics han predit que hi 
han d’intervenir altres factors. Així ho confirma un estudi 
recent, que relaciona la IDCV amb la metilació de l’ADN, 
un procés epigenètic que augmenta o disminueix el ni-
vell d’activació d’un determinat gen.

En aquest nou estudi, els investigadors de l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i de l’Institut 
Wellcome Sanger, de Londres, van generar dades amb 
resolució cel·lular per investigar els factors epigenètics 
implicats en la IDCV. Es van prendre mostres d’una pa-

rella de bessons idèntics, dels quals només un patia la 
malaltia, així com d’un grup més ampli de pacients de la 
malaltia i d’individus sans.

L’anàlisi dels participants bessons idèntics va descobrir 
que no tan sols el germà amb IDCV tenia menys cèl·lu-
les B, sinó que, a més, els defectes de les cèl·lules B 
originaven problemes epigenètics de metilació de l’ADN, 
accessibilitat de la cromatina i defectes transcripcionals 
en les mateixes cèl·lules B de memòria. A més, els in-
vestigadors van descobrir defectes massius en la co-
municació cèl·lula-cèl·lula necessària perquè el sistema 
immune funcioni amb normalitat.

El doctor Javier Rodríguez-Ubreva, primer autor de l’es-
tudi de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras, explica: «El sistema immune humà no és una 
entitat estàtica i la comunicació entre les cèl·lules im-
munitàries és vital perquè funcioni eficaçment. Podem 
veure, en els individus sans, com es comuniquen les 
cèl·lules entre si i, a partir d’aquí, identificar on es trenca 
la comunicació en els individus amb immunodeficiència 
variable comuna (IDCV). En el sistema immune, aquesta 
comunicació cèl·lula-cèl·lula és fonamental per definir la 
capacitat de les cèl·lules B de madurar i produir anticos-
sos».

Els investigadors van comparar els canvis epigenètics i 
els problemes de comunicació cèl·lula-cèl·lula detectats 
en el bessó que pateix la IDCV amb una cohort més àm-
plia d’IDCV i van descobrir que els problemes eren els 
mateixos, la qual cosa proporciona un model sòlid per 
caracteritzar la malaltia. El repte ara serà utilitzar aquests 
coneixements per desenvolupar nous tractaments.

UN ESTUDI APORTA LLUM SOBRE PER QUÈ LA 
IMMUNODEFICIÈNCIA AFECTA NOMÉS UN BESSÓ IDÈNTIC

El Dr. Javier Rodríguez-Ubreva (a la dreta), coautor 
de l'estudi, juntament amb el Dr. Esteban Ballestar 
(a l'esquerra), coordinador del grup d'Epigenètica i 

malalties immunitàries de l'Institut de Recerca contra  
la Leucèmia Josep Carreras.
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Apunts de recerca

Investigadors de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras han resumit tot el coneixement previ en 
immunoteràpia per facilitar-ne la incorporació a la clínica. 
Els avanços recents obren la porta a noves aproximacions 
en la lluita contra el càncer.

La immunoteràpia ha canviat la manera de tractar els 
pacients oncològics. Els enfocaments d’immunoteràpia, 
incloent-hi l’ús d’agents immunomoduladors per millorar 
les respostes contra el càncer i el desenvolupament 
recent de la teràpia cel·lular adoptiva, han millorat les 
taxes de supervivència dels pacients i han reduït el risc 
de recurrència de molts tipus de càncer. 

No obstant això, molts pacients presenten una manca 
de resposta al tractament, recaiguda o desenvolupament 
de resistència, o toxicitats associades a la teràpia que 

amenacen la vida. Si per als compostos farmacològics 
s’han proposat biomarcadors de resposta a la 
immunoteràpia, hi ha una necessitat mèdica insatisfeta 
d’aquests biomarcadors en immunoteràpies cel·lulars, 
com ara les cèl·lules T que expressen el receptor 
d’antigen quimèric (CAR-T), el receptor de cèl·lules  
T modificades (TCR) i els limfòcits infiltrats de tumors (TIL). 

El grup del doctor Manel Esteller, director de l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, professor de 
recerca ICREA i catedràtic de Genètica de la Universitat 
de Barcelona, ofereix a The Journal of the National Cancer 
Institute (JNCI) una perspectiva dels coneixements 
actuals en aquesta àrea i cap a on es dirigeix el camp, 
amb l’objectiu de millorar el benefici clínic en pacients 
tractats amb aquests nous enfocaments emergents. .

PREDICCIÓ DE LA RESPOSTA A LES TERÀPIES 
CEL·LULARS ADOPTIVES EN CÀNCER

El doctor Esteban Ballestar, autor principal de l’estudi de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, 
diu: «Aquest és el primer de molts estudis que analitza-
ran la immunodeficiència variable comuna (IDCV) i altres 
immunodeficiències primàries en l’intent d’identificar no-
ves teràpies per tractar aquests trastorns. Ja disposem 
d’opcions viables, com la teràpia de substitució d’im-
munoglobulines, que espero que es puguin adaptar per 
tractar els defectes específics de les cèl·lules B que hem 
identificat aquí».

A més de la teràpia de substitució d’immunoglobulines, 
els fàrmacs epigenètics també es poden utilitzar per 
tractar els trastorns immunes, i els resultats d’aquest 

estudi posen en relleu una sèrie de vies biològiques que 
mereixen ser investigades per trobar noves dianes far-
macològiques.

La doctora Roser Vento-Tormo, autora principal de l’es-
tudi de l’Institut Wellcome Sanger, explica: «Aquest és 
el primer atles cel·lular que classifica les immunodefi-
ciències primàries variables comunes i serà una valuosa 
contribució a la iniciativa de l’Atles Cel·lular Humà per 
cartografiar tots els tipus de cèl·lules del cos humà. El 
que aquest estudi mostra en particular és la rapidesa 
amb què es poden aplicar les dades de l’atles cel·lular 
per comprendre millor els problemes de salut específics 
i obrir noves vies de tractament. .

Dra. Damiana Álvarez-Errico, Dr. Manel Esteller i Dr. Gerardo Ferrer, autors de l'article publicat  
a la revista oficinal de l'Institut Nacional del Càncer d'Estats Units.
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De prop

«És la petició que et faria des d’ara, ja que, si algun dia et vols fer donant de 
medul·la com vaig fer jo, tindràs l’única cosa necessària per poder ajudar a 
salvar la vida d’una altra persona, una cosa que només podràs fer tu.

Em vaig fer donant de medul·la perquè em va doldre moltíssim, fa uns 
quants anys, rebre la notícia que un company d’un dels meus fills deixava 
d’assistir a classe perquè tenia "una batalla per lliurar". L’única manera 
d’equilibrar aquell sentiment era fer-me donant de medul·la a través de la 
Fundació Josep Carreras.

Em van trucar un cop, il·lusió desbordant..., però es va esvair aviat. Hi havia 
diversos donants potencials, d’entre els quals jo no era el més idoni. «Pot ser que a partir d’avui no et truquem més, 
que aquesta sigui l’última vegada que tinguis notícies d’aquest procés. No et desanimis, les probabilitats són sempre 
molt baixes i ja has fet més que suficient. Molta sort i gràcies per oferir-te».

Efectivament, no em van trucar més... per a aquell procés. 

La primavera del 2021, van tornar a contactar amb mi. La mateixa analítica, el mateix missatge «de tràmit» d’agraï-
ment i comiat simultanis, però aquesta vegada va ser diferent: «Pots tornar a venir? Fan falta unes proves addicionals 
per acabar d’afinar la idoneïtat». I uns quants dies després, la trucada va venir directament de la Fundació.

M’havia tocat la improbable loteria de «tenir l’oportunitat d’ajudar a salvar la vida d’algú», que no coneixeré mai, però 
amb una existència tan real com la meva, una genètica molt semblant i amb una sort (a partir d’aquell dia), infinitament 
millor, només perquè algú tan anodí com jo va prendre una decisió completament altruista i desinteressada fa uns 
quants anys, sense saber com de determinants en serien les conseqüències.

És el que fa la Fundació Josep Carreras: envia aquestes propostes de vida, aquestes llavors d’oportunitat, aquests 
missatges d’esperança arreu del món, i para l’orella, esperant que algú amb una terrible necessitat alci la veu i els 
reculli, per tenir almenys una oportunitat de tirar endavant.

Van ser moltíssims els sentiments mentre preparava amb cura el meu cos el mes an-
terior a la donació (fabricant cèl·lules de sobres per donar), els viatges fins a l’hospital 
on la vaig fer, aquella frase de l’equip d’infermeria «el teu vestit de superheroi t’espera 
al cel», les desitjades molèsties als ossos que indicaven que estaven treballant a ple 
rendiment per donar, les llàgrimes de l’equip mèdic (i les meves!) en veure la meva 
sang avançant, lentament, cap a la màquina que obraria el petit miracle tècnic de 
«retirar les meves cèl·lules sobrants i emmagatzemar-les acuradament per viatjar fins 
a un lloc desconegut», estirat còmodament durant les quatre hores més significatives 
d’aquell any.

El sentiment més intens va ser el de l’imprevisiblement important en què et pots con-
vertir: no per tu, no per a tu, sinó per a una altra persona a la qual la vida ha donat un 
dur revés. No rebràs unes «gràcies» d’ella, però saps amb tota seguretat que aquesta 
persona anònima les ha cridat al vent, que probablement va encerclar amb mil colors 
el dia de la meva donació al seu calendari, que pot ser que ella celebri aquest dia (ho 
espero des del fons de la meva ànima) com un nou aniversari. És difícil d’expressar: 
només vaig signar uns papers, em vaig apuntar en una llista, me’n vaig oblidar (dues 
vegades) amb el temps, vaig rebre una trucada i...: «Ei, pots salvar una vida. No saps 
qui és aquesta persona, però és igualeta a tu i et necessita moltíssim».

No he tingut cada any l’oportunitat d’ajudar a salvar una vida. Així que el 2021  
va ser, només per això, senzillament rodó.

Si en tens l’oportunitat, fes-te donant de medul·la, i afegeixo: 
«Cuida’t molt, per tu, i amb sort, per algú més».

Cuida’t molt, per tu i, amb sort, per algú més

Jonay, DONANT  
de medul·la òssia
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Imparables

«Aquest elefantet IMPARABLE és el meu petit 
Juan. El 25 de febrer va complir el seu primer 
any, i des del novembre passat lluita contra una 
leucèmia mielomonocítica juvenil, una leucèmia 
poc freqüent, sí, però és que, encara que és molt 
petitó, de fet, en Juan és molt GRAN.

Juan, IMPARABLE  
contra la leucèmia

En Juan està lluitant com un campió, fa molt poquet va re-
bre la seva última sessió de quimio i tot està anant vent 
en popa. Durant tot el tractament ha estat amb un humor 
admirable i, encara que a causa de la COVID no podíem 
estar els dos amb ell (sempre estava o amb la seva mare o 
amb mi), en Juan tenia enlluernades totes les infermeres (les 
Marías, la Isabel, la Mar, la Mireia, l’Amparo, la Pilar…), que 
el cuidaven moltíssim, és tan petitó i simpàtic…!

A l’hospital, el que més trobava a faltar era els seus ger-
mans Lucas i Carmen. Tenen 4 i 5 anys i es porten com 
uns campions. Recordo el dia que els vaig dir a la sortida 
de l’escola «el vostre germà té leucèmia, una malaltia molt 
greu, i estarà a l’hospital molts dies», es van posar tristos, 
sí, però van dir que farien tot el que estigués a la seva mà 
perquè en Juan pogués tornar a casa al més aviat possible.

Per a nosaltres no està sent gens fàcil, vam haver de deixar 
les nostres feines varis mesos i ens vèiem un parell d’hores 
cada sis dies, més o menys, quan fèiem el relleu a l’hospital.

En Juan es passava els dies d’ingrés practicant esports 
extrems: intentant llançar-se del llit, estirant els cables del  
hickman..., l’encantava veure Pocoyó, però amb allò amb 
què s’ho passava més bé era fent videotrucades amb els 
seus avis. Encara recordo el dia que els vam dir «en Juan té 
leucèmia, però és fort i es curarà», ho recordo com un dels 
pitjors dies de tot aquest procés.

En Juan va estar ingressat des del 17 de novembre passat 
fins al 31 de desembre. Aquell dia, el van deixar tornar a 
casa per menjar el raïm en família, però tornàvem cada dia 
a l’hospital perquè li traguessin sang i, si calia, li fessin trans-
fusions. Cada 4-5 setmanes ingressàvem per continuar la 
quimio, i, gràcies al fet que tot ha anat bé, el 19 de març li 
van posar l’última!

Sabem que queda un llarg camí al davant, però tenim molta 
esperança. En Juan és fort com un ELEFANT i, encara que 
haurà de visitar l’Hospital Clínic de València molt sovint, sa-
bem que allà el tractaran fenomenal.

Moltes gràcies a tots els qui ens esteu ajudant en tot 
aquest procés! Tant en Juan com tots nosaltres, la seva 
família, us enviem un petó enorme. GRÀCIES».
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Herències i llegats solidaris

En els últims anys ha crescut el nombre de testaments solidaris, un gest altruista amb el qual les 
persones continuen col·laborant més enllà de la vida, sense afectar els hereus legítims.

La Montserrat, sòcia i testadora a favor de la Fundació Josep Carreras, ho va tenir molt clar: «He fet el 
testament a favor de la Fundació i he deixat un pis, modest, però vull que serveixi perquè la Fundació 
continuï lluitant contra la leucèmia, que en facin el que calgui, especialment per als nens que la pateixen.  
A la meva família no n’hem tingut cap cas, però és molt tràgic en adults, i en nens, encara més».

Incloure la Fundació en el testament solidari és formar part d’un futur sense leucèmia.  
Ens dona la possibilitat de transformar l’herència en pisos d’acollida per a pacients que afronten  
un tractament incert i de llarga durada, adquirir equipament d’última generació per a l’Institut  
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras o agilitar i fer més eficient la cerca de donants  
de medul·la òssia compatibles.

El testament és una declaració de voluntat escrita que es pot modificar en cas que es vulgui;  
és un procediment ràpid, senzill i econòmic que cada vegada té més notorietat. La Montserrat ens 
comenta la seva experiència: «Al principi, quan volia fer el testament solidari a favor de la Fundació  
Josep Carreras, pràcticament ningú no sabia què era això, perquè no s’acostumava a fer. Vaig haver 
d’anar a la Fundació i, amb el document que em van fer, on es recollien totes les dades de la Fundació,  
ja va ser tot més senzill». 

Es calcula que, l’any passat, més d’un miler de persones  
van incloure una o més entitats no lucratives entre  
els seus beneficiaris, un 53 % més que fa 10 anys.

I tu, com vols que et recordin?

TRIA COM VOLS  
QUE ET RECORDIN

Què es pot incloure en un testament solidari?

BÉNS  
MOBLES

Joies, mobiliari,  
obres d’art, etc.

BÉNS   
IMMOBLES

Pisos, cases,  
terrenys, etc.

EFECTIU

Import en metàl·lic  
o diners de les  

entitats financeres

CARTERA DE VALORS  
I ASSEGURANCES  

DE VIDA

Accions, fons d’inversió, 
assegurances de vida, etc.

Per a més informació sobre herències 
i llegats solidaris, contacta amb: 

Albertina Grau

Responsable d’herències

900 32 33 34

herencias@fcarreras.es
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CONEIX ALS PROTAGONISTES  
DE LA NOSTRA CAMPANYA

Herències i llegats solidaris
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Els nostres socis

INFORMACIÓ  
D'INTERÈS

Ajuda’ns a identificar-te
La Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del 

terrorisme, ens obliga a identificar tots els donatius d’import igual o superior a 100 € 
l’any mitjançant un document fefaent d’identitat.

Si encara no ens has fet arribar una còpia del teu DNI, envia’ns-el escanejat per les 
dues cares a documentos@fcarreras.es o com a fotografia al número  

de telèfon 646 236 167 a través de WhatsApp o de MMS.

Espai Socis i Amics
La campanya de la renda va començar el 6 d’abril i s’acaba el 30 de juny. Cada vegada 

més socis es descarreguen el seu certificat fiscal a través de l’Espai Socis i Amics a la 
nostra pàgina web. En aquesta àrea exclusiva, hi podràs consultar i modificar la teva 

quota o les teves dades personals. Donar-se d’alta en aquest espai és molt senzill: 
www.fcarreras.org

Canvia’t a la versió digital de la revista!
Lluita contra la leucèmia tenint cura del medi ambient.  

Escriu-nos a socis@fcarreras.es o truca’ns al telèfon gratuït  
d’atenció al soci 900 32 33 34 i sol·licita rebre les nostres comunicacions  

per correu electrònic. D’aquesta manera, estaràs informat mentre  
ens ajudes a reduir les emissions de diòxid de carboni.

Valida la teva targeta
La Directiva europea PSD2 reforça el nivell de protecció dels consumidors.  

Per això, des de fa dos anys estem informant els socis que domicilien la seva 
quota mitjançant targeta de crèdit perquè la validin passant per una passarel·la 

de pagament segura. Si encara no ho has fet, posa’t en contacte amb nosaltres 
trucant al 900 32 33 34 o enviant un correu electrònic a socis@fcarreras.es, 
i t’ajudarem amb qualsevol gestió. Recorda que també pots canviar la teva 

domiciliació facilitant un número de compte bancari.

Benvingudes i benvinguts!
Fins a l’1 de juny de 2022, ja hem donat la benvinguda a  
més de 8.500 socis nous, i amb ells ja som 116.327! 

Gràcies als nostres socis, la curació de la leucèmia i de les malalties malignes  
de la sang avui és una mica més a prop. Junts som Imparables!
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Els nostres socis

A la Fundació Josep Carreras ja tenim 116.327 socis actius, i aquesta 
fita no hauria estat possible sense els nostres captadors i captadores. 
Per això, volem apropar-vos la seva realitat parlant amb ells.  
Segueix llegint!

«Soc en Fran, tinc 42 anys i en Diego és el meu fill de 15 anys. 
Vaig començar com a captador fa tres anys a Barcelona. Ara mateix treballo 
a Girona. Soc de Badalona, sempre estic rient i m’encanta el futbol i la 
música. Toco la trompeta i soc seguidor del València, CF».  

1) Què t’agrada més de treballar per a la Fundació?  
Què destacaries de la Fundació? 

És una ONG en què en poc temps s’han vist uns resultats positius.  
El que més m’agrada és l’Institut de Recerca contra la Leucèmia  
Josep Carreras, que és pioner a Europa i està a la millor ciutat  
del món, Badalona (d’on soc jo).

2) Ser captador és una feina dura, esteu exposats a estar al carrer,  
les persones anem cada vegada amb més pressa, persones que us 
esquiven o que simplement tenen un mal dia. Com gestioneu tots  
aquests factors per aconseguir el sí? 

No donant importància als nos que rebem i tenint sempre present  
al cap que l’única cosa que necessitem és un sí. I quan el tenim, 
busquem un altre sí!

3) Hi ha algun soci que recordis especialment?

El primer que vaig fer. Va ser a l’Hospital Clínic, una senyora amb  
el seu fill, i li va encantar saber que era la meva primera sòcia.  
Crec que això hi va ajudar una mica!

4) Finalment, quin missatge t’agradaria transmetre als pacients  
de leucèmia i altres càncers de la sang? I als socis?

Molts ànims! Que no dubtin que estarem al carrer buscant aquests  
sís tan necessaris. I als socis, gràcies per decidir aturar-se un dia a 
parlar i moltíssimes més gràcies per dir que sí!

Ets un soci@ Imparable i t'agradaria 
compartir la teva experiència  

amb nosaltres?

Envia'ns un correu a socis@fcarreras.es  

i ens posarem en contacte amb tu.

DESCOBREIX EL REPTE  
DE CAPTAR SOCIS
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Empreses solidàries

Campanya Cèntims Solidaris a Caprabo

Durant el mes de març, el carret d’anar a comprar als establiments Caprabo va tenir 
el valor afegit de la solidaritat. Gràcies al programa Cèntims Solidaris, Caprabo va 
col·laborar amb la Fundació Josep Carreras i la Fundació Enriqueta Villavecchia per 
impulsar la recerca i millorar la qualitat de vida d’infants i joves amb càncer i les seves 
famílies: van recaptar més de 20.000 € amb el suport dels seus clients. 

La campanya es va desenvolupar durant el mes en què se celebra el Dia Internacional 
del Càncer Infantil, quan Caprabo va voler posar en valor el seu compromís amb la 
responsabilitat social. 

«Caprabo  
és una companyia de 

supermercats de referència. Tenim 
més de 62 anys d’història. A Caprabo 

creiem que cal mantenir un ferm compromís 
social i proporcionar ajuda, eines i recursos per 
donar suport a projectes que impulsin la recerca 
i l’autonomia personal dels menors que han patit 

aquestes patologies i que tractin de millorar el 
seu benestar i el seu estil de vida amb l’ajuda de 
les seves famílies. És un orgull per a nosaltres 

haver contribuït a la tasca de la Fundació Josep 
Carreras i de la Fundació Enriqueta Villavecchia 

amb la nostra campanya Cèntims Solidaris». 
Cristina Madrilley,  

responsable de Responsabilitat  
Social de Caprabo.

Desenes d’empreses renoven la seva aliança amb la Fundació

L’any 2022 va començar amb la renovació del compromís de centenars d’empreses 
amb el nostre Pla d’empreses de la Fundació Josep Carreras.

Cada vegada en són més les companyies que aposten per la responsabilitat social 
corporativa com a valor afegit de la seva activitat, i la lluita contra la leucèmia és la causa 
triada per moltes a través de la seva aliança amb la Fundació.

Coneix el Pla d’empreses de la Fundació Josep Carreras i suma’t a aquesta xarxa 
d’empreses IMPARABLES contra la leucèmia.

I si vols tenir un compromís puntual amb la Fundació, també és possible! En són moltes 
les empreses que col·laboren mitjançant el seu programa Teaming, amb iniciatives 
solidàries dels seus empleats o amb un donatiu puntual. 

Gràcies a totes les empreses que ja ho heu fet durant aquest any!

Sol·licita el dossier del Pla d’empreses sòcies i informa’t de  
totes les opcions de col·laboració a empresas@fcarreras.es
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Empreses solidàries

Programes Social Tech de la Fundació Banco Santander

IVIRMA col·labora amb  
«Cap nen amb leucèmia»

La veu de les nostres empreses

La Fundació Josep Carreras ha estat seleccionada per als 
programes Social Tech de Fundació Banco Santander. 

Aquests programes es tradueixen en formació gratuïta per 
a la Fundació mitjançant tallers que aborden diverses eines i 
coneixements dels diferents canals de comunicació en línia 
per informar, sensibilitzar o captar fons. 

Una oportunitat única per sumar-se al repte de la 
transformació digital al qual s’enfronta el sector terciari 
per adaptar les seves accions i estratègies a un món cada 
vegada més digitalitzat. 

El nostre projecte «Cap nen amb leucèmia» ha estat el 
guanyador del projecte Teaming, que promou la Fundació 
IVIRMA GLOBAL entre els empleats de les seves clíniques i 
que està dotat amb 5.200 € per a l’entitat social guanyadora.

L’ambaixadora Conchi Bretones, de l’equip d’IVI Barcelona, 
va presentar el projecte i va aconseguir que fos el més votat 
entre totes les candidatures presentades. Moltíssimes gràcies 
a tot l’equip d’IVI, ja que, sense el vostre suport, compromís i 
solidaritat, això no hauria estat possible.

«El compromís del Grup Santa Lucía 
és estar al costat de la Fundació 
Josep Carreras i de tots aquells  
que estan lluitant contra la malaltia»

Emma Marín
Empresa imparable

«La col·laboració amb  
la Fundació Carreras,  
vigent des de l’any 2005, 
forma part de l’ADN de 
Würth España»

Ignacio Roger
Empresa patrocinadora
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Iniciatives solidàries

A El Cuervo Tattoo, estudi de tatuatges de Torrelavega (Cantà-
bria) amb en Julio i l’Encarna al capdavant, coneixen de prop la 
leucèmia infantil i, per això, van decidir recaptar fons amb una 
iniciativa solidària.

Amb motiu del final del tractament d’un amic, després de dos 
anys molt durs, van organitzar un repte amb un sorteig solidari 
de forma sorpresa per celebrar-ho amb la família del petit. El 
Cuervo Tattoo va sumar el seu granet de sorra sortejant tres 
tatuatges, valorats en 500 €, i tot l’import recaptat va anar ínte-
grament a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

La iniciativa va ser tot un èxit, amb 314 participacions en un 
mes, en què El Cuervo Tattoo va aconseguir recaptar 5.461 € 
destinats als nostres projectes socials i de recerca.

A més, la iniciativa va ser premiada com «la causa del mes» de 
gener de la Fundació Migranodearena, que atorga aquest premi 
al repte que ha obtingut més donatius en aquesta plataforma.

La família Calafell va posar el seu granet de 
sorra en la lluita contra la leucèmia, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Begur i 
la Diputació de Girona, mitjançant l’orga-
nització d’una exposició d’aquarel·les en 
memòria d’Eduard Calafell Lafuente, pacient 
de leucèmia que ens va deixar l’any passat.

Calafell, arquitecte de renom, havia desen-
volupat una sèrie d’aquarel·les de temàtica 
floral, que la seva família va exposar a Begur 
(Girona), localitat molt implicada en la feina 
de la Fundació Josep Carreras.

Els visitants de l’exposició van tenir l’opor-
tunitat de triar lliurement una aquarel·la a 
canvi de fer un donatiu a la nostra entitat de 
manera voluntària. En només dos dies d’ex-
posició, es van esgotar totes les aquarel·les 
i la sorpresa de la família va ser que els as-
sistents van continuar fent donatius, i es va 
arribar a recaptar un total de 4.387 € a bene-
fici dels projectes de recerca de la Fundació 
Josep Carreras.

EXPOSICIÓ D’AQUAREL·LES SOLIDÀRIES 
EN MEMÒRIA D’EDUARD CALAFELL

EL CUERVO TATTOO VA RECAPTAR MÉS 
DE 5.000 € AMB EL SEU SORTEIG SOLIDARI
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Iniciatives solidàries

En Lluís va ser diagnosticat de leucèmia promielocítica aguda el 2015, malaltia que va superar amb èxit. Cinc anys 
després, el seu desig era organitzar una gran trobada per tornar a la ciència, a la família i als amics una part del que 
havia rebut, recaptant fons a benefici de la nostra entitat.

Però la pandèmia va capgirar els seus plans, i el que havia de ser una gran celebració de 150 persones es va haver 
de convertir en petites trobades que va anar fent amb la seva família i amics durant mesos, sempre que la situació 
ho permetia.

«Aquest repte no l’he aconseguit només jo, sinó totes les persones que amb il·lusió, ganes i entusiasme han se-
cundat i han omplert de goig les trobades; trobades fetes amb moltes limitacions a causa de la pandèmia. Però 
això no ha frenat les ganes de continuar amb el repte, ens hi hem adaptat, i tothom ho ha acceptat i ha seguit. 
Gràcies, moltes gràcies! Som IMPARABLES!».

En Lluís i la seva família van aconseguir recaptar 5.265 € a favor de la recerca de la leucèmia i de la resta de les 
hemopaties malignes.

«GRÀCIES PER SER A PROP», LA CELEBRACIÓ SOLIDÀRIA D’EN LLUÍS

Una de les formes habituals de col·laborar amb la Fundació Josep  
Carreras és la venda de productes solidaris a benefici de la nostra enti-
tat. I, quan aquestes col·laboracions provenen de pacients IMPARABLES  
s’hi afegeix el valor afegit!

Juan Santiago, expacient de leucèmia, va voler tornar tota l’ajuda que des 
de la Fundació Josep Carreras se li va brindar durant la seva malaltia, amb 
la creació de les polseres solidàries Som Imparables! «Després del 
trasplantament, vaig sentir la necessitat d’aportar el meu granet de sorra a 
aquesta magnífica Fundació i així van sorgir les polseres solidàries. Després 
d’uns 9 mesos amb el projecte vaig aconseguir donar, amb l’ajuda de to-
thom, 4.000 € amb aquesta iniciativa. He sentit una gran satisfacció en veure 
com la gent s’ha bolcat amb la meva iniciativa. Junts, som IMPARABLES!».

Elordi García, expacient de leucèmia d’alt risc, ha plasmat el seu diari de vida 
a Imparable fins a la medul·la, un viatge que l’autora va emprendre als 36 
anys, quan va ser diagnosticada. En aquesta publicació comparteix el seu 
testimoniatge commovedor de superació personal i resiliència, narrat amb una 
sensibilitat exquisida i que ha volgut compartir amb la Fundació Josep Carre-
ras. Els beneficis de la venda del llibre són destinats a la nostra entitat, i ja s’ha 
aconseguit recaptar més de 2.500 € per a les nostres línies de recerca.

SOM IMPARABLES! I IMPARABLES FINS A  
LA MEDUL·LA, SOLIDARIS AMB LA FUNDACIÓ
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CELEBRA UN DIA ESPECIAL  
AL NOSTRE COSTAT!
Descobreix els detalls solidaris per a bodes  
i celebracions i col·labora amb la recerca  
de la leucèmia!

www.tiendafcarreras.org
BOTIGA 
ONLINE

Cada detall  
va acompanyat  
d'una targeta

Els beneficis de cada producte són destinats  
als projectes de la Fundació Josep Carreras

PAGAMENTS
Targeta contra 
reembossament

GARANTIA DE 
DEVOLUCIÓ
Et tornem el total de 
l'import en 14 dies

CONTACTE
965 20 59 50
tienda@fcarreras.es

ENVIAMENT 
RÀPID
En 24 hores 
(dies hàbils)
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