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Cumple
Vida !
El dia 13 d’abril,
la Maria va celebrar…

EL SEU PRIMER
«CUMPLEVIDA»!
Amb 27 anys em van diagnosticar una
leucèmia limfoblàstica aguda.
Des del primer moment vaig estar
tranquil·la, sabia que em curaria.
Efectivament, després d’uns quants
mesos d’ingressos i quimioteràpies a
l’Hospital Vall d’Hebron, va arribar la notícia.
Ja no tenia leucèmia, però necessitava un
trasplantament de medul·la òssia per evitar
una recaiguda. Gràcies a la Fundació Josep
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Carreras, l’encarregada de trobar un donant
compatible, he pogut celebrar el meu primer
«cumplevida».
Celebro la generositat d’un donant anònim
que fa un any em va regalar l’assegurança
d’una vida sense leucèmia.
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preciat/ada amic/iga:

Aquest mes de febrer es va celebrar el Dia Mundial de
les Malalties Minoritàries, anomenades així pel baix
nombre de persones que les pateixen.
Molts dels càncers de la sang i altres malalties
hematològiques són considerats minoritaris. Fins i tot la
leucèmia o el limfoma, que probablement són coneguts
per una gran part de la població, es consideren
excepcionals en molts dels seus subtipus. Com podreu
llegir a continuació, al nostre Institut de Recerca
treballem amb diferents malalties oncològiques de la
sang que es podrien encabir en aquesta denominació.

En aquest nou número de la revista hi podreu trobar un
resum dels avenços que hem fet l’any 2017 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’atenció al pacient, a través del nostre servei
de consultes mèdiques online i dels nostres pisos
d’acollida.
Així mateix, a principis d’any hem obert una nova línia
de recerca a l’Institut Josep Carreras. La doctora Biola
Javierre estudia com s’organitza tridimensionalment
l’ADN, per saber quines són les seqüències reguladores
del genoma que regulen l’activitat de cada gen en cada
tipus cel·lular. Comparant l’estructura de les cèl·lules
sanes amb la de les cèl·lules tumorals podrem entendre
millor la biologia del càncer.
També podreu llegir el testimoniatge de la Tiana, un
exemple ben clar del que és ser «imparable». Per ella i
per tots els que afronten diàriament la malaltia, des de
la Fundació Josep Carreras seguirem treballant cada
dia en la nostra missió: aconseguir que la leucèmia
sigui curable en el 100 % dels casos.
Afectuosament,

eras
President
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Reportatge

DIA MUNDIAL
DE LES MALALTIES MINORITÀRIES
28 DE FEBRER
El 28 de febrer es va celebrar a tot el món el Dia Mundial de les
Malalties Minoritàries. L’objectiu d’aquesta jornada es va centrar en la
sensibilització, a donar visibilitat a aquestes malalties i a explicar les
necessitats d’aquests pacients.
Actualment, hi ha més de 7.000 malalties anomenades rares o minoritàries.
La seva raresa no és cap altra que el baix nombre de persones que
les pateixen: menys de cinc per cada 10.000 habitants.

LA LEUCÈMIA,
EL CÀNCER INFANTIL
MÉS FREQÜENT
No tan sols la leucèmia, tots els
càncers infantils són rars. Tenir
càncer quan ets un nen és, a més de
tremend, molt infreqüent.
Cada any, a Espanya, uns 1.200
nens són diagnosticats de càncer.
És un 0,01 % de tots els nens
espanyols. La leucèmia representa
al voltant d’un terç d’aquests
diagnòstics, i la neoplàsia pediàtrica
és la més freqüent. Però continuen
sent poquíssims nens, no més de
400 cada any en tot el país.

El doctor Pablo Menéndez i el
seu equip a l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras
dediquen gran part dels seus
esforços a aquesta malaltia.
L’objectiu principal d’aquest
projecte de l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras
és aconseguir identificar el fenotip
de la població responsable de la
invasió de cèl·lules leucèmiques en
el sistema nerviós central, per poder
determinar el perfil antigènic sobre el
qual s’han de dirigir noves estratègies
terapèutiques.
Aconseguir aquesta fita permetrà,
sens dubte, millorar la qualitat de
vida d’aquests nens afectats per
aquesta leucèmia tan agressiva, que
avui continua presentant un 80% de

mortalitat després de 4-5 anys.
En els últims anys, aquest equip
de recerca ja ha fet grans avenços:
» Sabem que aquests nens tenen
un genoma estable. No tenen
mutacions ni danys en l’ADN.
Això indica amb claredat que és
una malaltia del desenvolupament
que es genera durant el
desenvolupament a l’úter i, per
això, no hi ha temps per acumular
mutacions.
» Sabem que qualsevol cèl·lula de
la leucèmia és capaç de regenerar
la leucèmia. Igualment, sabem
que l’antigen NG2 hi té un paper
important i marca aquelles cèl·lules
que infiltren el cervell-meningeslíquid cefalorraquidi dels nens.
Hem patentat l’ús de NG2 i seguim
aprofundint perquè creiem que
aquest antigen està implicat en
la resistència al tractament.
Sabem que les cèl·lules leucèmiques
NG2+ són resistents a la teràpia i
que, bloquejant aquesta molècula,
retardem la recaiguda en animals
d’experimentació. g
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Dins de les leucèmies pediàtriques,
n’hi ha un tipus que afecta menys de
deu nens cada any a Espanya. Es
tracta de la leucèmia limfoblàstica
aguda MLL-AF4+. La majoria són
lactants, menors d’un any. És un tipus
de leucèmia molt agressiva i de mal
pronòstic. Es caracteritza per uns
alts nivells de resistència als fàrmacs

actuals, i un 70% dels pacients
presenten infiltració del sistema
nerviós central. Aquesta infiltració
és probablement la principal causa
de mort en aquests bebès i està
al darrere de la nul·la resposta a la
teràpia actual.
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LA LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA
AGUDA EN ADULTS
El grup de leucèmies típiques dels
adults és la leucèmia mieloide aguda
(LMA). Aquest tipus de leucèmia
representa el 40 % de totes les
leucèmies al món occidental. La
seva incidència al nostre país
s’estima en quinze nous casos per
milió d’habitants i any. La leucèmia
limfoblàstica aguda és menys
freqüent en adults. Cada any es
diagnostica a prop de 1.400 pacients.
Les LLA més freqüents (75 %) són de
precursors B.
I les altres? Es tracta de les LLA
d’estirp T. Aquestes malalties no
representen més de 350 casos
l’any a Espanya. Hi ha un subtipus
d’aquesta malaltia que es diu leucèmia
limfoblàstica aguda de precursors de
cèl·lules T primerencs (de l’anglès Early
T-cell precursors Acute Lymphoblastic
leukaemia, ETP-ALL). És molt rara, i
cada any n’hi ha al voltant de deu nous
casos a Espanya.

Fins ara, tots els pacients amb
LLA tipus T s’agrupen en una
única categoria des del punt de
vista terapèutic i es tracten amb els
mateixos règims quimioterapèutics
que les LLA-B. Els casos de LLA
de cèl·lules B es poden tractar
de manera diferent en funció de
quin marcador genètic estigui
afectat. És el cas, per exemple,
de les LLA-B amb presència del
cromosoma Filadèlfia (Ph+). Per
això, trobar dianes terapèutiques
en aquestes malalties és un repte
per a la nostra societat.
En aquesta tasca hi està
compromesa la doctora Eulàlia
Genescà, investigadora de
l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras. Les
leucèmies limfoblàstiques agudes
d’estirp T han representat un
repte professional per a ella al
llarg d’aquests últims deu anys
de carrera. Es va introduir en el
món de les LLA-T estudiant-les en
diferents models murins, a l’Institut

Marie Curie de París. La doctora
Genescà forma part de l’equip
del professor Josep M. Ribera,
molt reconegut internacionalment
pels seus estudis clínics de
les leucèmies limfoblàstiques
agudes dels adults.
En els últims anys, a l’Institut
Josep Carreras la doctora
Genescà ha pogut accedir
cada vegada a més mostres de
pacients amb aquest subtipus
de malaltia. Sembla una obvietat,
però, com que la prevalença és
tan escassa, no és fàcil obtenir
mostres per poder iniciar
estudis comparatius.
L’objectiu de la doctora
Genescà és estudiar aquesta
malaltia amb la finalitat de
rebaixar la càrrega tumoral
d’aquests pacients amb nous
fàrmacs o amb combinacions
diferents de fàrmacs ja existents.
En definitiva, oferir alternatives
perquè, en el futur, es pugui
crear un protocol de tractament
específic per a aquestes
persones. g
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La LLA de precursors de cèl·lules T
primerencs té un mal pronòstic i una
baixa taxa de resposta als fàrmacs de
quimioteràpia tradicionals. Els estudis
que s’han pogut fer arreu del món
—pocs, a causa del difícil accés a les

mostres— en general confirmen el
pitjor pronòstic d’aquest subgrup,
sobretot en pacients adults.
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LIMFOMES EN PACIENTS
IMMUNODEPRIMITS
A CAUSA DEL VIH
A Espanya hi viuen entre 130.000 i
160.000 persones amb infecció per
VIH. No representa ni tan sols un 1 %
de la societat espanyola, segons
dades de l’últim informe sobre
vigilància epidemiològica del VIH
i la sida a Espanya (2015). La sida
és una malaltia amb una incidència
que s’ha reduït enormement des de
fa dues dècades pels tractaments
antirretrovirals, tot i que en els últims
anys aquest descens s’ha alentit.
El virus d’immunodeficiència
humana (VIH) causa la sida, que
ataca i afebleix el sistema immunitari
del cos. Això significa que el
sistema immunitari perd la capacitat
de combatre les infeccions i les
malalties. Les persones portadores
del VIH tenen un risc més gran de
patir infeccions i, també, estan més
exposades a desenvolupar alguns
tipus de càncer, especialment el
limfoma, la segona neoplàsia més
freqüent en pacients VIH positius
després del sarcoma de Kaposi, i la
principal causa de mort per càncer
en aquesta població. Els limfomes
són 150 vegades més freqüents en
pacients de sida que en individus
seronegatius. Habitualment, els
limfomes que desenvolupen
pacients amb immunodepressió
per VIH acostumen a ser limfomes
de creixement ràpid, com ara el
limfoma de Burkitt, el limfoma
difús de cèl·lules B grans i el
limfoma de Hodgkin.

si el limfoma difús de cèl·lules B
grans que pateixen és del subtipus
de cèl·lula de centre germinal o
de cèl·lula limfoide B activada.
Les conclusions d’aquest estudi
determinen que, sigui quin sigui el
tipus de cèl·lula d’aquest limfoma,
no hi ha una implicació directa en
el pronòstic, però en canvi sí que
n’hi pot haver en el tractament
de la malaltia. Si es tractés cada
subtipus de manera diferencial,
es podria disminuir el nombre de
fàrmacs quimioteràpics que reben
aquests pacients, fent un tractament
més dirigit. Com a conseqüència
d’això, es disminuiria la toxicitat i
la mortalitat deguda al tractament i
milloraria la supervivència d’aquests
malalts.
D’altra banda, a molts dels malalts
que tenen una immunodepressió
per VIH se’ls detecta la presència
d’un altre virus anomenat virus
d’Epstein-Barr (VEB), que es
troba, en molts casos, dins
del limfoma. Aquest virus té
segurament un paper important

en el desenvolupament dels
limfomes, sobretot en les persones
immunodeprimides. En aquest sentit,
el grup, amb el suport de Josep
Muncunill, que està dedicant la seva
tesi doctoral a aquest aspecte, vol
comprovar si el VEB és present en
tots els casos de limfoma, ja que,
actualment, no s’hi està detectant
sempre. Han començat a fer estudis
de micro-RNA, unes partícules
diminutes de material genètic, per
veure si en aquest nivell el virus pot
estar actuant en el desenvolupament
del limfoma.
L’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras té onze
línies de recerca dedicades als
principals càncers de la sang.
Tanmateix, com heu pogut
comprovar, no tan sols estan
dedicades als tipus més comuns
d’aquestes malalties. El nostre
objectiu és portar la recerca més
innovadora a TOTS els pacients.
Perquè algun dia aquestes
malalties siguin 100 % curables.
Molts pocs fan un molt. g

L’equip del doctor José Tomás
Navarro, de l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras,
es focalitza en aquests pacients.
Des de fa dues dècades, el doctor
Navarro ha centrat el seu treball en
els pacients VIH positius que també
pateixen limfoma. Concretament,
s’ha centrat a detectar les
diferències biològiques entre els
limfomes que afecten els malalts
amb VIH i els que afecten pacients
lliures de VIH.
Durant aquest últim any, l’equip
de recerca ha dut a terme per
primera vegada un estudi de perfils
genètics en un grup de malalts
inmunodeprimits per diferenciar
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MEMÒRIA
D’ACTIVITATS 2017
Com cada any, elaborem la nostra memòria de les activitats
que hem dut a terme durant l’any anterior.
Volem compartir amb vosaltres els punts més destacats
de les nostres línies de treball.

Recerca científica:

l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, centre CERCA de la Generalitat de Catalunya,
es va constituir l’any 2010 amb l’objectiu d’impulsar la recerca biomèdica i el desenvolupament de la medicina
personalitzada de les hemopatías malignes i, especialment, de la leucèmia.
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras disposa de tres campus científics independents i
coordinats: el Campus Clínic-UB, situat en les instal·lacions de recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona i el seu
Institut de Recerca IDIBAPS de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona; el Campus ICO-Germans
Trias i Pujol de Badalona, situat als voltants de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la seva Fundació
de Recerca, la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Universitat Autònoma de Bellaterra, i el Campus Sant
Pau, situat en el complex assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Unitat Docent Sant Pau de la
Universitat Autònoma de Bellaterra i el seu Institut de recerca IIB Sant Pau.

EL NOSTRE INSTITUT EN XIFRES

14

Projectes nacionals concedits

2

Projectes internacionals concedits

122

Articles publicats

133

Investigadors

43

Projectes nacionals actius

6

Projectes internacionals actius
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Hem posat en funcionament el nou edifici del Campus ICO-GTiP
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Registre de Donants
de Medul·la Òssia (REDMO)
En els últims 23 anys (1994-2017) s’han pogut fer 8.857 trasplantaments
a tot el món gràcies a donants anònims localitzats pel REDMO.

DONANTS DISPONIBLES EL 2017: 322.530*

Donants disponibles

322.530*
Increment 2017

31% 
Increment 2012-2017

201% 
Cerques
Percentatge de donants de progenitors hematopoètics localitzats
abans de 3 mesos.

Activacions de cerca
de donant per a pacients
espanyols durant el 2017.

926
Pacients espanyols pels quals
s’ha localitzat un o més donants
compatibles durant el 2017.

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

673
Donants compatibles
localitzats per a pacients
espanyols durant el 2017.

1.245
(*) La xifra de donants registrats en el REDMO no coincideix mai amb les xifres de donants registrats que ofereix l’ONT o les comunitats autònomes. La raó és que, encara que estigui registrat, un donant no pot ser bolcat en el REDMO i inclòs a la xarxa internacional de donants fins
que no es disposi del seu estudi HLA, del seu consentiment informat signat i de les dades mínimes establertes pel Pla nacional de medul·la
òssia (PNDMO).
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Atenció al pacient
Una de les nostres línies de treball va dirigida als pacients d’alguna
malaltia hematològica maligna i als 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 una línia de consultes mèdiques per
resoldre tots aquells dubtes que li puguin sorgir relacionats amb una
malaltia de la sang.
Aquest servei està dirigit pel doctor Enric Carreras, reconegut hematòleg,
director mèdic de la Fundació i director del Registre de Donants de
Medul·la Òssia. L’any 2017, el doctor Carreras va atendre 1.561 peticions
d’orientació mèdica.

Pisos d’acollida
Des de la Fundació oferim sis pisos d’acollida a aquells pacients (i als seus familiars) que disposen de recursos
econòmics limitats.
Moltes vegades, una persona que s’ha sotmès a un tractament ha de passar llargues temporades lluny de
casa seva. Els nostres pisos estan situats molt a prop dels principals hospitals de referència en el tractament
de leucèmies i d’altres hemopaties malignes de Barcelona: l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Vall d’Hebron,
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Duran i Reynals / ICO – l’Hospitalet de Llobregat i l’Hospital
Germans Trias i Pujol / ICO – Badalona.
A més 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 Infantil Sant Joan de
Déu de Barcelona i la cadena NH Hotels.
El 2017, vam acollir 31 famílies durant 1.590 dies.

Una vegada més, volem donar les GRÀCIES a totes les persones que formen part del nostre equip
Imparable, perquè són el motor que ens fa avançar cap a un futur lliure de leucèmia.
Gràcies a tots els nostres socis, amics, empreses i col·laboradors, com també a totes aquelles persones
que han organitzat actes a benefici de la nostra Fundació.
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Entrevista

DES DEL LABORATORI

Doctora
Biola Javierre
Aquest mes de març s’ha incorporat al nostre equip de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia la doctora Biola Javierre, que liderarà una
nova línia de recerca sobre l’estudi de l’organització 3D de la cromatina.
La doctora Javierre és llicenciada en Biologia
i Bioquímica a la Universitat de Navarra. Va
començar la seva tesi sobre regulació epigenètica
primer al Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques (CNIO) a Madrid i, després, a l’Institut
de Recerca Biomèdica Bellvitge (IDIBELL).
Moguda per una curiositat innata, en acabar la
tesi va escollir una recerca innovadora i molt
diferent, per la qual cosa va decidir traslladar-se
al Babraham Institute, centre de recerca associat
a la Universitat de Cambridge, on va treballar amb
el doctor Peter Fraser durant cinc anys. Durant
aquest temps, van desenvolupar una nova tècnica
que permet saber quines són les seqüències
reguladores del genoma que regulen l’activitat
de cada gen a cada tipus cel·lular.
Estem davant d’un tipus de recerca bàsica
complexa i, per això, hem volgut conèixer més de
prop la seva recerca.
Què és l’epigenètica?
L’epigenètica és l’estudi de les marques sobre
l’ADN que no alteren la seva seqüència, però que
sí que tenen conseqüències en la regulació de
l’expressió dels gens. Els mecanismes epigenètics
es veuen altament alterats en un càncer, i una de
les vies per atacar la malaltia és estudiar com estan
regulades epigenèticament les cèl·lules.
Per exemple, els bessons monozigòtics són
genèticament iguals. El motiu pel qual un d’ells pot
desenvolupar una malaltia com el càncer i l’altre
no és perquè els mecanismes epigenètics estan
alterats en un dels casos, encara que el genoma
sigui el mateix.
Durant la teva estada a Cambridge, vas
descobrir una nova tècnica de regulació del
genoma. Quin impacte té aquest descobriment
en la recerca d’una malaltia?
Durant els últims anys s’ha invertit molt en estudis
genètics per veure mutacions o variacions del
genoma associats a malalties. Només una petita
proporció de l’ADN correspon als gens, però el 95
% d’aquestes mutacions o variants genètiques es
troben «enmig del no-res», en una zona de l’ADN
la funció de la qual es desconeix, però que sabem
que és extremadament important perquè conté les

L’ADN d’una cèl·lula humana
L’àcid desoxirribonucleic (ADN) conté les instruccions
genètiques utilitzades en el desenvolupament i el
funcionament del nostre cos. Aquestes instruccions
s’empaqueten dins del nucli d’una cèl·lula. La manera com
estan empaquetades no és aleatòria, sinó funcional. Això
vol dir que permet posar en contacte els gens amb les
seqüències que els regulen.
Per fer un paral·lelisme, el genoma és com un llibre, i cada
capítol seria un gen que té la informació per a una funció
determinada.
Perquè una cèl·lula sigui de cor o de sang necessita
utilitzar la informació de només alguns capítols (gens).
La forma com s’empaqueta l’ADN permet que s’expressin
uns gens o uns altres. Una de les formes de regular quins
gens o capítols es llegiran és mitjançant la interacció
de l’inici del gen corresponent amb les seqüències
reguladores, que en molts casos estan molt lluny i que
s’anomenen «potenciadores».
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Entrevista

seqüències que regulen l’expressió dels gens. Quan
s’altera aquest control d’expressió es produeix una
malaltia.
Els genetistes es trobaven amb el problema d’interpretar
aquestes variacions. L’any 2012 es va descobrir que
aquestes variacions o mutacions es podien localitzar en
seqüències reguladores, perquè aquestes seqüències
es caracteritzen per unes marques epigenètiques
determinades (modificacions químiques de l’ADN o de
proteïnes que empaqueten l’ADN).
Atès que la funció de les seqüències reguladores es
podria veure afectada per la presència d’una variant
genètica o mutació determinada, amb aquesta nova
tècnica que vam descobrir podem saber quins són els
gens diana que es podrien veure alterats indirectament
per aquestes variants genètiques. Amb aquesta
aproximació experimental hem vist nous gens i noves
rutes de senyalització implicades en unes malalties
determinades.
Com funciona aquesta tècnica de regulació?
Això que veiem és el nucli d’una cèl·lula amb l’ADN i els
diferents colors serien els cromosomes. El primer que
fem és tractar les cèl·lules amb una espècie de cola que
fixa l’estructura de l’ADN, la congela (ja que l’estructura
és dinàmica).

Tot això és nou i requereix un gran equip de
col·laboració. Durant la meva estada a Cambridge,
vam trigar més d’un any a desenvolupar la tecnologia
computacional per analitzar aquestes dades.
Per què vas voler entrar a treballar en
l’Institut Josep Carreras?
Després del postdoctorat de cinc anys volia tornar a
Espanya. Volia fer un pas pioner per estudiar els càncers
hematològics. Per fer-ho, és molt important obtenir
mostres i tenir contacte amb els clínics i, per això,
buscava un centre translacional, que combini recerca
bàsica amb recerca clínica.
L’Institut Josep Carreras és un exemple ben clar
d’aquest tipus de recerca i un referent en leucèmies i
altres malalties oncològiques de la sang.
Vaig aconseguir una beca Ramón y Cajal i l’1 de març
em vaig unir a l’Institut Josep Carreras.
I vas anomenar la teva línia de recerca
«Organització 3D de la cromatina»
Sí, efectivament. La cromatina és l’ADN amb les
proteïnes que permet que s’empaqueti (ADN +
proteïnes). Ho estudiem de manera tridimensional: la
primera dimensió són les lletres de l’ADN, però quan
s’organitzen, quan ja creen el volum, estem parlant de
tres dimensions, ja que es formen llaços.

Després d’aquesta fixació, trossegem l’ADN en petits
fragments, utilitzant un enzim, marquem amb una
molècula específica anomenada biotina els dos extrems
de cada tall i unim extrems que es troben propers. Amb
aquest mecanisme s’han format estructures híbrides
compostes per fragments d’ADN que, encara que dins
de la seqüència del genoma es trobessin molt distants,
a causa de l’empaquetament 3D estan en contacte físic.

Seleccionem les estructures híbrides d’ADN marcades
amb biotina i les copiem diverses vegades.
Finalment, mitjançant l’ús d’un sistema específic de
selecció de seqüències, aïllem les estructures híbrides
d’ADN que contenen, almenys, l’inici d’un gen.
Per tot això, com més properes estan dues seqüències
(una ha de ser un gen) dins del nucli, més seqüències
híbrides compostes per aquestes dues parts es
generaran.

La nostra recerca se centra a conèixer com s’organitza
tridimensionalment l’ADN per identificar les seqüències
que estan en contacte físic amb cada gen, ja que
aquestes seqüències poden estar molt lluny (fins i tot
en altres cromosomes) i, fins i tot, poden haver-hi altres
gens entremig.
Quins són els objectius del teu grup dins de
l’Institut Josep Carreras?
Volem posar el focus en dos temes principals:
» Un seria veure quines són les mutacions associades
al càncer, les que es troben en aquesta zona
que parlem de l’ADN que és «enmig del no-res», i
començar a caracteritzar nous gens associats amb els
diferents tipus de malalties.
» Conèixer com és l’estructura de l’ADN d’una cèl·lula
tumoral: si veiem els gens que són importants en
una cèl·lula sana, podrem detectar en la cèl·lula
tumoral que aquests gens no estan en contacte amb
la seqüència reguladora que hauria de ser, sinó que
ho estaran amb altres seqüències. Comparant les
cèl·lules sanes i les tumorals podrem entendre més
la biologia del càncer.
El primer pas seria començar l’estudi amb cèl·lules mare
hematopoètiques i els precursors mieloides i limfoides,
ja que, en una leucèmia, la cèl·lula que habitualment la
genera és una cèl·lula mare hematopoètica i, per això,
hem d’entendre com és aquesta cèl·lula per poder
entendre la biologia del tumor. g
Imparables 11
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ANOTACIONS
DE RECERCA
UN TREBALL PUBLICAT PER CIENTÍFICS DE
L’INSTITUT JOSEP CARRERAS ESTUDIA LES
MODIFICACIONS EPIGENÈTIQUES DE L’ADN EN
PACIENTS AMB LEUCÈMIA MIELOMONOCÍTICA
CRÒNICA (LMMC)

Un estudi realitzat per Laura Palomo, com a
part del seu doctorat en el Grup de Genètica i
Epigenètica del Grup de Neoplàsies Mieloides,
dirigit per la doctora Lurdes Zamora, mostra que
la metilació pot ser utilitzada per separar diferents
grups de pacients i predir com la malaltia progressa
en algun d’aquests grups.

grups. En alguns casos, la LMMC pot derivar en
una leucèmia mieloide aguda.
L’epigenètica és l’estudi de l’associació de grups
químics a l’ADN que constitueixen el codi genètic
(gens), i aquesta associació afecta la forma en
què funcionen els gens. En el càncer aquesta
informació pot proporcionar-nos el coneixement
sobre la progressió de la malaltia, però també pot
donar-nos pistes sobre com es desenvolupa.

La leucèmia mielomonocítica crònica (LMMC) és
un càncer de sang rar, que sol presentar-se en
gent gran. Els símptomes se solapen amb els que
s’observen en les síndromes mielodisplàstiques i les
neoplàsies mieloproliferatives. Hi ha dos tipus de
LMMC, definits per diferents recomptes de cèl·lules
mare sanguínies en la medul·la òssia, i el tractament
i la progressió de la malaltia és diferent per als dos

Van trobar que hi ha molts canvis epigenètics en
pacients de LMMC, alguns són comuns per a tots
els pacients amb tumors malignes mieloides i
molts estan associats amb gens que es coneixen
específicament en aquesta malaltia. També van
poder identificar grups específics de pacients amb
característiques biològiques i clíniques similars als
seus patrons epigenètics particulars.

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

En aquest treball, publicat recentment a
Epigenetics, el grup mostra com els canvis
epigenètics poden proporcionar informació sobre
els canvis genètics subjacents, però també com
aquesta informació pot ser utilitzada per distribuir
els pacients en grups amb diferents pronòstics.

Es coneixen episodis epigenètics inusuals que
participen en molts tumors sòlids i leucèmies.
En aquest estudi, dirigit per la doctora Lurdes
Zamora, els investigadors van analitzar els
canvis epigenètics en 64 pacients LMMC i 10
donants sans per veure si aquesta informació es
podria utilitzar per prendre decisions clíniques
en el futur. Al mateix temps, van comparar això
amb informació genètica i clínica pels mateixos
pacients.
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DE RECERCA
Segons Laura Palomo, està clar que els canvis
epigenètics estan implicats en la progressió de
la LMMC, ja que també estan en altres càncers.
«Són un altre camí perquè les cèl·lules acumulin
informació a mesura que avança la malaltia i
estudiar-les és una altra manera d’esbrinar què
està passant en aquestes malalties. També podem
utilitzar el perfil epigenètic per separar diferents
grups de pacients que, aparentment, tenen la
mateixa malaltia, però de fet respondran de
manera diferent a diferents tractaments i poden
tenir diferents expectatives de vida. El que també
és molt important és que, com més sabem sobre
aquests canvis epigenètics que afecten la forma en
què s’interpreta el codi genètic, més possibilitats
tindrem de controlar-los o, en altres paraules,
desenvolupar noves teràpies efectives». g

L’INSTITUT JOSEP CARRERAS,
AMB FINANÇAMENT DE LA
FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS
A ALEMANYA, ENS ACOSTA
A PROVES MÉS SENZILLES I
PRECISES PER A LES SÍNDROMES
MIELODISPLÀSTIQUES

Els científics del Centre Mèdic
Universitari de Göttingen i l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras han demostrat
que és possible fer diagnòstics
precisos i identificar persones amb
risc de desenvolupar síndromes
mielodisplàstiques a partir d’una
prova de sang perifèrica.

El document va ser publicat a
l’American Journal of Hematology.
Les síndromes mielodisplàstiques
(SMD) són malalties malignes
de la medul·la òssia, el lloc on
es desenvolupen la majoria
de les cèl·lules de la sang. No
són heretables, però es poden
desenvolupar espontàniament
quan s’adquireixen alteracions
genètiques durant el
desenvolupament cel·lular. S’han
identificat moltes mutacions

diferents en pacients de SMD
i saber quina persona té la
malaltia és vital per proporcionar
tractament i, també, per
predir com es desenvoluparà.
Actualment, els pacients passen
un procediment desagradable per
extreure una mostra de la medul·la
òssia per analitzar-la.
El treball demostra que és
possible fer els mateixos
mesuraments i predir com es
desenvoluparà la malaltia en un
pacient a partir de mostres de
sang perifèrica (amb la qual cosa
s’evita la mostra de la medul·la
òssia). Això és especialment
important per a les persones
que s’estan controlant i es faran
proves amb regularitat. g
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Des de l’Institut Josep Carreras,
Pamela Acha i Laura Palomo,
del Grup de Síndromes
Mielodisplàstiques, dirigit pel

doctor Francesc Solé, van dur
a terme una gran part del treball
juntament amb altres membres
del grup, investigadors del
Departament d’Hematologia de
l’Hospital Germans Trias i Pujol i
l’equip alemany.
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ANOTACIONS
DE RECERCA
EL GRUP DE LA DOCTORA MAYKA
SÁNCHEZ PUBLICA DOS NOUS
ESTUDIS SOBRE TRASTORNS DEL
FERRO

El ferro és un element essencial per
a la vida, però no és una substància
que pugui funcionar biològicament en
la seva forma senzilla, sinó que ha de
formar part de molècules biològiques
que puguin ser assimilades pel cos
humà i que, al seu torn, es puguin
transportar, emmagatzemar i utilitzar
per a processos vitals.

dins del nostre cos i les que controlen
aquest moviment. També estudien
els petits canvis genètics que poden
alterar les diferents parts d’aquest
sistema i provocar que fracassi, amb la
qual cosa es produeix la presència de
massa ferro o la falta de prou ferro.

El Grup de Metabolisme del Ferro,
Regulació i Malalties, liderat per la
doctora Mayka Sánchez, estudia
els delicats mecanismes que hi ha al
darrere del control del ferro en el cos.

Els canvis genètics sovint són
hereditaris i donen lloc a famílies
amb la mateixa condició. Algunes
d’aquestes malalties són poc
freqüents, de vegades es produeixen
en poques famílies, però identificar
el canvi genètic exacte és essencial
perquè els metges proporcionin
el millor tractament, ja que moltes
malalties presenten símptomes
similars, però tenen causes i
tractaments diferents.

Investiguen les substàncies que
intervenen en el transport del ferro

A finals del 2017, el grup va publicar els
resultats de dos treballs de recerca. En

NOVETATS CIENTÍFIQUES DEL
GRUP DEL DOCTOR YAMAMOTO
Tots estem familiaritzats amb els grups
sanguinis A, B, AB i O, que són tan
importants quan algú necessita una
transfusió de sang. Les molècules que
es troben a la superfície exterior de les
cèl·lules sanguínies —anomenades
antígens— són les que etiqueten les
cèl·lules de la sang.
El que menys se sap és que la genètica
que hi ha al darrere d’aquest sistema és
molt complexa i que també hi ha altres
sistemes de grups sanguinis. Cartografiar
aquests altres sistemes i desenvolupar-ne
la genètica és una tasca immensa que
requereix centenars de passos.

un d’aquests treballs, el grup descriu
com una proteïna anomenada profilina
2, coneguda pel fet d’estar involucrada
en canvis estructurals de les cèl·lules,
també participa en la gestió de
l’equilibri del ferro. Els ratolins que
no tenien aquesta proteïna acumulaven
ferro en diverses parts del seu cervell.
En l’altre treball, el grup va proporcionar
més informació sobre un trastorn de
ferro rar anomenat síndrome hereditària
d’hiperferritinèmia i cataracta. Les
famílies que van participar en l’estudi
pateixen cataractes provocades
per interrupcions en el control del
nivell normal del ferro. Els científics
van descobrir una mutació genètica
anomenada Ghena + 49A> G i
una relació entre la gravetat de les
cataractes i si els familiars tenien una
o dues còpies defectuoses del gen. g

d’aquesta malaltia i donarà als metges
més maneres de diagnosticar-la i
combatre-la.

en el càncer, cosa que explicaria per què
les persones negatives FORS-1 tenen
càncers FORS-1 positius.

Miyako Yamamoto, Emili Cid i
Fumiichiro Yamamoto, del Grup
d’Immunohematologia i Glicobiologia,
han publicat un treball en el nou diari
en línia de l’American Hematology
Society (ASH), en el qual han definit
el mecanisme pel qual les cèl·lules de
persones que no solen tenir l’antigen
FORS-1 comencen a elaborar la proteïna
a causa d’una alteració en la maquinària
proteica. Aquesta alteració es produeix

Miyako Yamamoto explica: «Els grups
sanguinis són molt complexos, però
comprendre’ls més és vital, no tan
sols per a les transfusions de sang i
els trasplantaments, sinó també per al
diagnòstic i el tractament de les malalties
malignes de la sang. El nostre treball
consisteix en molts passos petits i molt
difícils, però estem molt contents de
contribuir a aquesta important àrea de
coneixement en biologia sanguínia». g

El grup del doctor Fumi Yamamoto
es dedica actualment a aquesta tasca.
Ara treballen en el sistema de grups
sanguinis FORS, perquè, encara que la
majoria dels humans no poden produir
l’antigen FORS, aquest antigen es
troba en cèl·lules i teixits cancerígens.
Comprendre’n el paper i saber com
funciona desbloquejarà un altre enigma

14 Imparables

001_024_REVISTA FJC9_CAT.indd 14

16/5/18 10:32

DE PROP

Ramón, donant DE PROP
de medul·la òssia
«El meu nom és Ramón, tinc 23 anys i soc estudiant d’Enginyeria Industrial. I des de fa uns
quants mesos, tinc la meravellosa sort de poder dir que he estat donant de medul·la òssia».
Tota aquesta idea d’inscriure’m al
registre REDMO va començar l’any
2013. Als meus dinou anys, anava
caminant per agafar el tren de tornada
a casa i la fortuna va fer que aquest
dia em trobés un noi que repartia uns
fulletons on s’informava sobre com
donar medul·la òssia i com això podia
salvar la vida d’una persona.
Aquell mes de setembre, després
d’haver-me llegit tota la informació
de la pàgina de la Fundació Josep
Carreras, vaig decidir unir-me al
registre REDMO. Només va fer falta
signar uns breus formularis i una petita
mostra de sang i… ja estava dins! A
partir d’aleshores, només quedava
esperar que algú compatible amb mi
necessités ajuda, per poder aportar el
meu granet de sorra en la seva lluita.
Si he de ser sincer, sempre vaig pensar
que no em trucarien mai. Més de
quatre anys després, l’octubre de l’any
passat, va arribar el meu moment. Vaig
rebre una trucada del Centre Regional
de Transfusió Sanguínia de Sevilla on
em van informar que era una de les
persones més compatibles amb un
pacient que necessitava una donació.
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Per això, em van demanar de ferme una analítica, amb la finalitat de
comprovar si era el candidat més
adequat. L’alegria que sents quan
reps per primera vegada una trucada
així és indescriptible. Al cap d’algunes

setmanes, vaig rebre una trucada de
la Mariam. Ella va ser l’encarregada
de donar-me la gran notícia: era la
persona més compatible amb el
pacient, per la qual cosa… seria el
donant! Si amb la primera trucada ja
estava emocionat, hauríeu d’haver vist
la meva cara quan em van dir que era
la persona escollida per salvar una
persona.
A partir d’aquell moment, va començar
el compte enrere per a la donació.
Durant els dies següents, la Mariam
va fer totes les gestions. Només vaig
haver d’anar a l’Hospital Virgen del
Rocío un sol dia per fer-me una revisió
mèdica completa abans de la donació
i per recollir el tractament d’injectables
abans de la donació.
Finalment, al desembre, va arribar
el dia de la donació. Em van citar al
matí, i després d’una anàlisi inicial, em
van informar que els meus nivells de
cèl·lules mare en el corrent sanguini
eren molt alts, per la qual cosa estava
preparadíssim per a la donació. El
procés va ser bastant ràpid en el meu
cas (em van comentar que el normal
solen ser quatre hores, però jo només
en vaig necessitar una mica menys
de tres). Tot l’equip mèdic va ser
encantador i es va bolcar en mi en tot
moment, i van estar molt atents a tot el
que necessitava mentre donava (fins i
tot van arribar a posar-me els cascos
de música quan em queien, he, he, he).

Al meu parer, tot el procés és bastant
emocionant, perquè saps que hi ha
una altra persona que, encara que no
coneixes, hi està sempre present. Es
crea com un vincle que uneix a totes
dues, malgrat que no saps res de
l’altra persona. Des d’aquí, m’agradaria
enviar un missatge a totes aquelles
persones que dubten si unir-se o no al
registre REDMO: anima’t i fes-ho! No
cada dia pots salvar la vida a algú!
També, m’agradaria dir al meu «bessó/
ona» el següent: siguis on siguis,
t’envio molts ànims: confio que, encara
que no ens hàgim pogut conèixer,
l’any que ve puguem celebrar el teu
primer cumplevida, tot i que sigui en
la distància. Finalment, m’agradaria
agrair especialment a la Mariam tot
el seu suport i treball. El seu tracte
proper, els seus «hola, maquíssim» en
parlar per telèfon o les seves preguntes
sobre els meus exàmens fan que
totes les trucades siguin memorables.
També vull donar les gràcies a tot
l’equip de l’Hospital Virgen del Rocío,
per bolcar-se d’aquesta manera en mi,
fent-me sentir com a casa aquestes
hores que vaig passar a l’hospital. g
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Lluitadors

LLUITADORS IMPARABLES

Tiana,
pacient
de leucèmia
«Hola, soc la mare de la Tiana, una nena que,
amb només dos anys, va ser diagnosticada
de leucèmia limfoblàstica aguda.
El matí del 24 de gener de 2016, la Tiana es va despertar coixa.
Immediatament vam anar a l’hospital. Durant dies van intentar
buscar explicacions a la inesperada coixesa: possible sinovitis,
infecció als ossos, etc., li van fer multitud de proves (mamografies,
TAC, ressonàncies, ecografies, analítiques, etc.). Finalment,
el 17 de febrer ens van confirmar el pitjor diagnòstic.
Quan després de 24 dies de fer-li proves ens van donar els
resultats, tenia tanta angoixa que fins i tot vaig necessitar que la
doctora m’aclarís que la leucèmia era un càncer de la sang, perquè
la meva ment es negava a acceptar-ho. La Tiana era només un
bebè.
I encara que era una malaltia molt dolenta, al nostre voltant van
començar a passar coses bones: la unió familiar, el suport que vam
rebre d’amics i desconeguts, com els doctors, els infermers i tot
l’equip de l’hospital, que semblaven «mainaders» professionals.
Els primers mesos van ser molt durs i els ingressos eren tan
llargs que semblaven no tenir fi. A més, la cortisona tenia uns
efectes secundaris molt durs: la Tiana estava deprimida, famolenca
i molt nerviosa, però els metges ens deien que era «un mal contra
un altre mal».
La Tiana fa dos anys i dos mesos que està amb tractament
amb quimioteràpia. Han estat dos anys i dos mesos de molts
medicaments, moltes anècdotes i també molts viatges, perquè
vivim a un poble molt amable i bonic, que està a una hora en cotxe
de Palma de Mallorca, on hi ha l’hospital.
L’Hospital Universitari Son Espases ha estat la nostra segona
casa durant aquest temps i hi estem molt agraïts. Hem conegut
uns oncòlegs boníssims als quals vull agrair tot el que han fet per
la Tiana. José, Laia, Mercedes, Mika i tots els que hem conegut
durant aquest temps: gràcies.
També vull agrair la feina que ha dut a terme la Fundació Carreras,
que, des del primer dia, ens ha donat el seu suport. El seu personal
és tan humà que mai no ens hem sentit sols en aquesta lluita tan
llarga.
Ara donem gràcies a Déu perquè sembla que, per fi, la curació
ha arribat: el 30 d’abril, la Tiana rebrà l’última sessió de
quimioteràpia i començarà la seva nova vida. Una vida normal al
costat de la seva germana, Tarany, de deu anys, que és la seva
companyia més gran». g
16 Imparables
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Notícies

NOTÍCIES
LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS, DISTINGIDA AMB EL PREMI
FEDERACIÓ FARMACÈUTICA 2017 DE LA REIAL ACADÈMIA DE
FARMÀCIA DE CATALUNYA (RAFC)

El guardó va ser concedit per la feina duta a terme per la Fundació
en la lluita contra la leucèmia en general i, en particular, per la
col·laboració amb el món de la distribució i la farmàcia a través dels
caramels solidaris ACOFEM Sweet, que es venen a les farmàcies de
tot l’Estat.
El vicepresident de la Fundació Josep Carreras, el doctor Evarist
Feliu, va ser l’encarregat de recollir el premi el passat 15 de gener
durant l’acte inaugural del curs 2018 de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, acte al qual va assistir el president de
Fedefarma, Vicenç Calduch. g

EL DOCTOR ENRIC CARRERAS, RECONEGUT COM A MEMBRE
HONORÍFIC A LA EUROPEAN SOCIETY FOR BLOOD AND MARROW
TRANSPLANTATION

Aquest mes de gener, el doctor Enric Carreras, director del REDMO, va
ser nomenat membre honorífic de la European Society for Blood and
Marrow Transplantation (EBMT), fruit de la seva excelsa contribució en
el camp del trasplantament de progenitors hematopoètics.
Aquest reconeixement té en compte les aportacions del doctor
Carreras tant en recerca científica com en l’ampliació del coneixement
en aquesta matèria, entre les quals destaca el curs EBMT de
trasplantament i la guia EBMT. Aquestes i altres eines formatives han
permès aprofundir en l’aprenentatge del trasplantament de progenitors
hematopoètics.
L’EBMT té 31 membres honorífics de tot el món. A partir d’ara,
el doctor Carreras serà un d’ells. g

LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS LIDERA EL
RÀNQUING DE TRANSPARÈNCIA DE FUNDACIONS DE
PERSONES CÈLEBRES

Segur que us plau saber que som una entitat
que treballa amb la màxima professionalitat i rigor.
Per això, ens fa il·lusió comunicar-vos
que, per segon any consecutiu, ens situem
en el primer lloc de transparència en el
rànquing de fundacions de persones cèlebres,
segons l’informe «Construir confiança 2017»,
de la Fundació Compromís i Transparència. g

NOUS MATERIALS DEL REDMO!

En els últims mesos, des de REDMO i el Departament de
Comunicació de la Fundació s’ha treballat en l’elaboració
de nous materials informatius sobre la donació de
medu·la òssia.
D’una banda, hem elaborat un vídeo d’animació destinat
a aquelles persones que es volen fer donants. El vídeo
exposa els requisits i el funcionament del procés des
del moment en què la persona s’inscriu fins que pot fer
efectiva la donació.
Així mateix, també s’ha aprofitat per fer una actualització
de la Guia del donant de medul·la òssia. g
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Podeu trobar tota aquesta informació entrant aquí:
http://www.fcarreras.org/ca/donamedula
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Soci/es

Un espai
exclusiu per a tu
Si ets soci/a o o col·labores en la lluita contra la leucèmia,
ara tens el poder a les teves mans!
Consulta i modifica les teves dades d’una manera segura,
quan vulguis i des de qualsevol lloc.

Certificat fiscal
Descarrega’t el teu certificat per
desgravar-te els teus donatius a la
declaració de la renda.

Donar-se de baixa
Encara que ens entristeixi
haver de dir-te adéu, si
has de deixar-nos, aquí et
podràs donar de baixa.

Modificar usuari
Canvia les teves dades personals,
com ara l’adreça postal, el telèfon,
l’adreça electrònica, etc.

Espai
Socis i
Amics

Les meves aportacions
Modifica la teva quota, la
freqüència de pagament o el
número de compte, segons les
teves necessitats.

Preguntes freqüents
Informa’t sobre els dubtes més
freqüents dels nostres socis
o envia’ns les teves preguntes.

Dona ara
Fes un donatiu puntual
quan vulguis de manera
fàcil, ràpida i segura.

Envia’ns el teu DNI
Si encara no ho has fet,
envia’ns el teu DNI escanejat
per les dues cares a través
d’aquest espai.

Sol·licitar un duplicat
del carnet de soci
Si l’has perdut o no el trobes,
demana’l i te’l tornarem a enviar.

· Per poder utilitzar l’Espai Socis i Amics, t’has de donar d’alta, és a dir, establir la teva contrasenya perquè
només tu puguis entrar al teu perfil. Si encara no ho has fet, entra a www.fcarreras.org/login. Aquest procés
només l’has de fer una vegada.
· Cada vegada que vulguis accedir al teu espai, entra al nostre web, www.fcarreras.org i clica sobre
l’apartat «Espai Socis i Amics», que trobaràs a la part superior dreta de la pàgina.
· Per a qualsevol dubte, truca’ns al 900 32 33 34 o escriu-nos a socios@fcarreras.es.
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Soci/es

Participa en el
Dia dels Imparables
Per setè 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 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 16 de juny.
Si ets soci/a de la lluita contra la leucèmia i vols assistir a l’esdeveniment de Madrid o Barcelona participa en el
sorteig escrivint-nos a socios@fcarreras.es (data límit: 31 de maig).
Si t’interessa participar com a voluntari en qualsevol altre punt d’Espanya, posa’t en contacte amb nosaltres 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.

T’animes a viure una autèntica experiència Imparable?

Imatge 1

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

Imatge 2

D’esquerra a dreta: MercèVives, María José Sala,Anna Grau i
Vanessa Fernández, sòcies de la Fundació Josep Carreras, al costat
de dos dels seus acompanyants en el Dia dels Imparables del 2017.
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Empreses

EMPRESES SOLIDÀRIES

«Gracias a ti»
La Fundació, escollida per treballadors de la Fundació ONCE i
ILUNION Hotels com una de les tres entitats socials beneficiàries
del programa de nòmina solidària «Gracias a ti»
Treballadors de la Fundació ONCE i ILUNION Hotels
van participar al llarg del 2017 en el programa de
nòmina solidària «Gracias a ti», un projecte que ha
servit per donar suport a la tasca de tres entitats
socials escollides pels mateixos empleats: la
Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer,
la Fundació Josep Carreras i l’Associació REMAR.
En aquesta primera edició del programa hi han
participat 799 empleats de la Fundació ONCE
—i les seves entitats associades Inserta Empleo,
Fundació Bequal i Feacem— i ILUNION Hotels. Les
aportacions solidàries de tots ells han sumat un
total de 34.931 euros, la mateixa quantitat que han
destinat les empreses mateixes i que han doblat la
xifra fins a aconseguir prop de 70.000 euros (69.862
euros).

president d’ILUNION; Alejandro Oñoro, conseller delegat
d’ILUNION i president d’ILUNION Hotels, i José Luis
Martínez Donoso, director general de la Fundació ONCE.
En nom de la Fundació Josep Carreras, Antoni Garcia Prat,
gerent de la Fundació, va agrair l’aportació i va destacar la
importància d’aquest tipus d’iniciatives com a motor per
continuar imparables en la nostra lluita contra la leucèmia.

«Gracias a ti» és un programa que va sorgir de la
inquietud dels treballadors de la Fundació ONCE i
d’ILUNION Hotels per col·laborar amb organitzacions
socials que no treballen estrictament en el camp
de la discapacitat. La iniciativa es va concretar en
la possibilitat de finançar un projecte social triat
pels mateixos empleats mitjançant l’arrodoniment
voluntari de la nòmina.
A l’acte de lliurament hi van assistir Alberto Durán,
vicepresident executiu de la Fundació ONCE i

Noves incorporacions
al Pla d’Empreses Sòcies de la Fundació

Donem la benvinguda a URBINIUM i SERVICATERING, dues noves empreses que se sumen al Pla d’empreses
sòcies de la Fundació i que, d’aquesta manera, s’uneixen al nostre compromís amb la societat.

Quan una empresa es fa sòcia de la curació de la leucèmia a través d’una aportació periòdica, manifesta
el seu compromís amb un futur millor per a tots els pacients de leucèmia.
Des de la Fundació valorem molt especialment la confiança i la fidelitat de les més de 40 empreses de tot
el territori espanyol que formen part del pla. Per aquesta raó, les nostres empreses sòcies són un motiu
d’orgull, i volem que pugui ser comunicar-ho i compartir-ho amb la societat.
El pla ofereix un reconeixement especial a les empreses que assumeixen el compromís de fer una aportació
igual o superior als 1.500 euros anuals, amb un apartat a la pàgina web de la Fundació per comunicar
l’aliança d’aquestes empreses amb la curació de la leucèmia, a més de lliurar a cada empresa membre un
segell digital distintiu que pot usar a la seva pàgina web.

001_024_REVISTA FJC9_CAT.indd 20

16/5/18 10:32

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

Empresas
Empreses

EMPRESES SOLIDÀRIES

Sopar Solidari
Fundació PortAventura
La vuitena edició del Sopar Solidari de la Fundació PortAventura,
que se celebrarà el proper 19 de juliol al Centre de Convencions
de PortAventura World, es dedicarà a la Fundació i a l’AECC per a
projectes de recerca sobre càncer infantil.
En concret, en el cas de la Fundació, la recaptació anirà dirigida a la recerca d’un tipus de leucèmia limfoblàstica
aguda que afecta nens en el seu primer any de vida, molt poc freqüent i de molt mal pronòstic. Aquest grup
de recerca, liderat pel doctor Pablo Menéndez, treballa per desenvolupar un tractament més precís que tingui
efectes més duradors per evitar
la resistència als fàrmacs i les
recaigudes (molt habituals en aquest
tipus de leucèmia). Amb la seva
aportació, la Fundació Port Aventura
contribuirà a fer que aquest projecte
pugui continuar avançant en benefici
dels bebès que pateixen aquesta
malaltia.
La Fundació PortAventura concentra
els seus esforços especialment a
contribuir al benestar de la societat i
a la millora de la qualitat de vida de
les persones en risc d’exclusió social,
especialment nens i joves.
En l’edició anterior, celebrada el
setembre del 2017, es van aconseguir
recaptar 87.170 euros i es va reunir
a més de 1.200 persones, entre
persones sensibilitzades per les
causes, empreses de tots els sectors,
entitats públiques i ajuntaments,
que van aconseguir convertir
l’esdeveniment en un dels sopars

Com més assistents,
més recaptació!
També es pot fer un donatiu sense assistir al sopar, adquirint una entrada per a la fila 0,
de manera que les persones que estan lluny també poden aportar el seu gra de sorra
a la recerca.
Imparables 21
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ACTES BENÈFICS

Col·labora amb la lluita
contra la leucèmia
Pots recordar aquella persona que ha estat especial
o important per a tu d’una manera única i diferent:
col·laborant en la lluita contra la leucèmia.
Des de la Fundació t’oferim la possibilitat que puguis fer un memorial o un homenatge a aquesta persona que ja no
és amb nosaltres. Sempre podràs fer una donació en memòria seva acostant la data de la curació de la leucèmia i de
la resta de malalties oncològiques de la sang.
T’ajudem a donar forma a la idea que tens en ment i a tractar-la amb tot el nostre afecte.

Per a més informació, contacta amb : imagina@fcarreras.es

El Chocky
sempre amb nosaltres
En Carlos Jaime, o com tots el coneixien, el Chocky, és un pacient que ja no és amb nosaltres, però la seva localitat
d’origen sempre el recorda. Cada any, el municipi de Suances, els seus amics, la Casa Joven i, especialment, la seva
mare es reuneixen per retre-li homenatge.
Al Chocky li encantaven els dards i, per això, celebren una jornada solidària de competició on tot el que recapten es
dona íntegrament a la nostra causa.
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Gràcies a aquest record tan especial en la seva memòria, ja porten recaptats gairebé 7.000 euros.
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Marató de Sevilla

ACTES BENÈFICS

«Irene, va per tu»

En Javi és un d’aquests col·laboradors que, des de fa deu anys, està al nostre costat. Sempre ha pedalejat
incansable per aconseguir que algun dia la leucèmia sigui una malaltia cent per cent curable.
Una de les últimes idees que ens ha proposat ha estat córrer la mitja marató de Sevilla acompanyat de més de 20
corredors que perseguien el seu mateix somni. En aquest cas, la motivació va ser la Irene, una de les nostres pacients
de leucèmia infantil. Amb aquest gest esportiu, en Javi i els seus companys van voler mostrar-li tot el seu afecte en
cada gambada que feien.
Gràcies a l’esforç i a la solidaritat de tots ells, han sumat més d’11.000 euros als nostres projectes de recerca.

Titans
contra la leucèmia
En Juan i la Sylvia formen part del Team TBM a benefici de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. El mes d’abril
van participar en una de les proves esportives més dures del planeta, la Titan Desert, una cursa amb bici TBM pel desert
del Marroc dividida en dures etapes.
Gràcies a aquesta prova esportiva, vam poder fer una xerrada de sensibilització contra la leucèmia i acostar la realitat i els
reptes de la Fundació al seu lloc de treball, l’empresa ENUSA.
A través del seu repte solidari i de manera conjunta amb l’empresa, van organitzar una barbacoa solidària per recaptar
fons, on tota la quantitat recaptada es destinava íntegrament als nostres projectes de recerca científica.
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Des de la Fundació donem les gràcies a ENUSA i als nostres supertitans!
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Mocadors
i tubulars

Imparables
Disposem de
tres models
diferents!

PREU:
Mocador de seda: 22 euros
Tubulars nen/adult: 10 euros
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