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L’1 d’abril, la Neus va celebrar…

EL SEU DESÈ 
«CUMPLEVIDA»!
La Neus és expacient de leucèmia mieloide aguda. Però no tan 
sols això: és supervivent, imparable, col·laboradora i amiga de la 
Fundació Josep Carreras. Des de fa deu anys ens acompanya cada 
any en el Dia dels Imparables amb un gran somriure.

L’1 d’abril de 2010 se sotmetia a un trasplantament de medul·la 
òssia del seu germà. Bon cumplevida, Neus! I gràcies, SEMPRE, 
pel teu suport.

Per molts anys, Neus!
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B envolgut amic, benvolguda amiga, 

En aquest número de la revista IMPARABLES hem volgut compartir amb 
vostè la campanya de promoció de la donació de medul·la òssia «Un match 
× una vida», que vam dur a terme, juntament amb l’Organització Nacional 
de Trasplantaments i totes les comunitats autònomes, entre el setembre  
del 2019 i el gener del 2020. 

Entre tots, vam treballar per conscienciar els joves sobre la importància de 
la donació i per informar-los detalladament sobre el que significa ser donant 
de medul·la òssia. Estem realment satisfets del resultat d’aquesta acció, que 
ens ha permès acostar-nos a milers de joves d’arreu d’Espanya.

Així mateix, li volem fer arribar informació sobre la recerca que l’Institut 
Josep Carreras duu a terme. La leucèmia és el càncer infantil més freqüent, 
i la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) n’és la més habitual. Encara que els 
índexs de supervivència són molt elevats, continuem treballant perquè algun 
dia aquesta malaltia sigui 100 % curable per a tots els casos i en tots els 
casos.

També trobarà informació detallada sobre empreses i iniciatives solidàries 
que, amb la seva generositat, ens ajuden a seguir endavant amb els nostres 
projectes. Tota la feina que fem està pensada per a persones com la Isina, 
una petita IMPARABLE que ha hagut d’afrontar, amb només 21 mesos, una 
leucèmia. Ella és un exemple de lluita i de superació. Des de la Fundació 
Josep Carreras continuarem treballant amb perseverança i entusiasme per la 
Isina i per totes les persones que afronten una malaltia.

No voldria acabar sense abans fer una menció especial de la gran crisi 
sanitària de la COVID-19, que, des del mes de març, ha impactat en les 
nostres vides. Viure confinats ens ha portat a replantejar-nos el nostre model 
de societat i ens hem adonat més que mai de la importància dels equips 
sanitaris i de la recerca científica. 

En els pitjors moments també aflora el millor de les persones. Hem vist 
mostres d’afecte, suport i solidaritat. Tenim un objectiu comú, un desig 
compartit i una voluntat de tornar a canalitzar les nostres vides.

Des de la Fundació hem continuat treballant tot aquest temps, adaptant-nos 
a la nova situació i reajustant els nostres protocols d’actuació en benefici 
dels pacients.

Avui, més que mai, continuarem IMPARABLES.

Atentament,

Josep Carreras 
President
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Reportatge

FEM UN MATCH?

Cada dia es generen 26 milions 
de matches arreu del món 
mitjançant aplicacions de cites… 
I cada setmana, 1,5 milions 
d’aquests matches deriven en 
una trobada.

La donació de medul·la 
requereix trobar dues 
persones compatibles, però 
la probabilitat que això passi 
és d’1 entre 4.000.

Els usuaris d’aquestes 
aplicacions dediquen més de 
mitja hora al dia a trobar el 
seu match… Si tants milions 
de persones arreu del món 
inverteixen aquest esforç a fer 
match per tenir una relació, ho 
voldrien intentar per salvar 
una vida?

4  Imparables 
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Amb aquesta premissa, l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i la Fundació 
Josep Carreras, juntament amb les diferents comunitats autònomes, vam posar en 
marxa la campanya «Un match × una vida», amb l’objectiu de fer un reconeixement 
als donants de medul·la òssia, millorar la informació i fomentar aquest tipus de donació, 
fonamentalment entre els més joves.

La campanya va arrencar el dia 21 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial del 
Donant de Medul·la Òssia, que se celebra el tercer dissabte del mes de setem-
bre. El llançament es va fer en l’entorn digital, a través d’un vídeo allotjat al web  
www.unmatchxunavida.com.

El vídeo posa en evidència l’ús abusiu de les apps de cites, com a punt de partida per 
convidar-nos a reflexionar sobre el temps que invertim buscant la persona que ens pot 
canviar la vida, sense adonar-nos que, amb menys esforç, nosaltres podem salvar la 
vida a algú.

Aquest mateix dia van començar a funcionar les xarxes socials associades a la campanya:

@unmatchxunavida 

  Imparables  5
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6  Imparables 

En aquest sentit, la campanya no tan sols es va moure en l’entorn digital, sinó que 
també es va fer una acció de street marketing a les 17 comunitats autònomes. 

Aquesta acció consistia a plantejar un joc amb un iPad als vianants com si fos una 
manera de trobar parella, però finalment es descobria que la persona amb la qual es 
feia match era un pacient que necessitava un donant no emparentat compatible.

Quan una persona es planteja fer-se donant de medul·la òssia, el més important és 
informar-se, prendre plena consciència del que significa i resoldre tots els dubtes que 
pugui tenir. Per això, el web de la campanya explica tots els passos que cal seguir per 
fer-se donant i convida a plantejar els dubtes que sorgeixin durant el procés d’informació.

6  Imparables 
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VAM ESTAR A TOTES AQUESTES CIUTATS!

Pots veure el resultat de la campanya al vídeo resum que hi ha al web de 
www.unmatchxunavida.com. 

Gràcies a totes les persones que han estat participant activament en la campanya i han 
fet que hagi estat un gran èxit! Però, sobretot, GRÀCIES a tots els donants de medul·la 
òssia per ser-hi i als nous que s’han sumat al registre després de conèixer la campanya. 
Tots ells fan possible que continuem fent el match que pot salvar una vida.

NOUS SEGUIDORS A LES 
XARXES SOCIALS I VAM 
ACONSEGUIR MÉS D’UN 
MILIÓ D’IMPRESSIONS

+4.000

CONSULTES SOBRE  
LA DONACIÓ DE  
MEDUL·LA ÒSSIA

+1.000

REPRODUCCIONS 
DEL VÍDEO

50.000 

APARICIONS  
EN MITJANS  

DE COMUNICACIÓ

+170

Durant aquests mesos, «Un match x una vida»  
 va arribar a milers de persones, que van ser informades 

sobre la donació de medul·la. 
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Una leucèmia que afecta  
els nounats

Els nounats també  
tenen càncer
El càncer afecta persones de totes les edats i pot aparèixer a 
qualsevol part del cos. Comença amb canvis genètics en una 
sola cèl·lula, la qual, posteriorment, es multiplica sense control. 
En molts càncers, aquest comportament dona lloc a una massa 
(o tumor). Si no es tracta, el càncer generalment s’estén, envaeix 
altres parts del cos i provoca la mort. Tanmateix, el càncer 
infantil és diferent del càncer d’adults. Es diuen igual però no 
són la mateixa malaltia. El càncer d’adults és una malaltia de 
l’envelliment de les cèl·lules, i el càncer infantil, una malaltia del 
creixement d’aquestes cèl·lules.

Fa més de 10 anys, la supervivència de la leucèmia limfoblàstica 
aguda (LLA) en nens i nenes era molt baixa. Més del 80 % 
no sobrevivien, mentre que ara, gràcies a la recerca, més  
del 85 % dels infants amb LLA es curen.

Les raons d’aquests percentatges de curació tan elevats són, 
d’una banda, que s’han desenvolupat i millorat tractaments 
dirigits específics i de suport, i, de l’altra, que els infants toleren el 
trasplantament de medul·la òssia —el tractament que es tria en 
els casos d’alt risc— molt més bé que no pas els adults. Tot i les 
elevades taxes de curació en la leucèmia limfoblàstica pediàtrica, 
no podem obviar que molts dels tractaments convencionals 
tenen una elevada toxicitat i nombrosos efectes secundaris en 
els infants. g

Malgrat l’elevada supervivència en nens i nenes, hi ha subtipus 
de leucèmia infantil, com és el cas de la leucèmia limfoblàstica del 
lactant amb reordenament MLLAF4, amb supervivències inferiors 
al 40 %. Aquest és el tipus de leucèmia que investiga el doctor 
Pablo Menéndez, líder del grup de recerca de Biologia de les 
Cèl·lules Mare, Leucèmia del Desenvolupament i Immunoteràpia, 
de l’Institut Josep Carreras.
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Des del laboratori
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≈ 300.000
menors d’edat malalts arreu  

del món, segons l’OMS

≈ 30 %
dels diagnòstics de càncer
infantil són leucèmia, dels

quals la leucèmia limfoblàstica
aguda és el tipus més habitual

+ 1.200
menors afectats cada any a 

Espanya, dels quals

 400 
són diagnosticats de leucèmia

UNES XIFRES

 64 % 
es produeixen en edats d’entre  

un i nou anys, i

  11 % 
abans del primer any de vida
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Aquest tipus de leucèmia es desenvolupa durant el primer any 
de vida i té un origen prenatal, és a dir, que l’alteració genètica es 
produeix durant l’embaràs, és molt agressiva i els tractaments 
actuals no són efectius. La majoria dels pacients amb leucèmia 
limfoblàstica del lactant presenten una translocació concreta 
d’un gen en el cromosoma 11, el gen KTM2A (abans, MLL), 
del qual es coneixen unes 60 translocacions concretes amb 
altres gens. 

Aquesta translocació es produeix durant la gestació, encara 
que la leucèmia es manifesta al llarg del primer any de vida. Què 
passa perquè aquesta leucèmia tingui una latència tan curta (de 
mesos) i altres leucèmies infantils la tinguin de fins a 15 anys? 

Què és diferent en aquesta leucèmia perquè sigui tan agressiva? 
Aquestes preguntes i d’altres són les que està intentant desvelar 
el grup del doctor Pablo Menéndez.

Coneixent l’associació del canvi en el cromosoma 11, Menéndez 
va voler seqüenciar el genoma d’aquests pacients per intentar 
respondre a aquestes preguntes, però, quan va culminar aquest 
procés, els resultats no van ser reveladors. Malgrat l’agressivitat 
de la malaltia, el genoma d’aquests infants era molt estable, 
sense gairebé errors genètics. Actualment, el grup està enfocant 
el projecte cap a l’estudi del metiloma, és a dir, com s’expressen 
els gens per veure si és aquí on hi ha les pistes per comprendre 
com es manifesta la malaltia. g

«El dia que hi hagi un tractament per matar les cèl·lules tumorals  
portadores d’aquest canvi genètic, aquesta leucèmia podria passar  

de ser de molt mal pronòstic a ser de molt bon pronòstic» 

Comenta el doctor Francesc Solé, director científic del Campus d’ICO-Germans Trias i Pujol de l’Institut Josep Carreras: «És el que ha 
passat, per exemple, en el cas de la leucèmia aguda promielocítica, que abans era la leucèmia aguda més mortal i ara és de les més 
curables, perquè se’n coneix el mecanisme genètic i s’aborda la leucèmia coneixent-ne el mecanisme. Així és com funciona la recerca 
de l’Institut Josep Carreras: s’intenta conèixer bé cada leucèmia per desenvolupar maneres de pal·liar-la i abordar-la amb un tractament 
dirigit a aquesta leucèmia específica».

Fer estudis epidemiològics també podria evitar l’aparició de la leucèmia. «Sabem que, si ens posem crema protectora, el 80 % dels 
melanomes no apareixeran. En aquest cas, si sabéssim quins hàbits de les dones embarassades podrien reduir la probabilitat que els 
seus fills desenvolupin una leucèmia infantil, la incidència d’aquesta malaltia disminuiria moltíssim», afegeix el doctor Solé. «Això mateix 
ho volem estudiar per a tots els tipus de leucèmia, és a dir, intentar canviar hàbits i evitar, d’aquesta manera, que es desenvolupi una 
leucèmia o un altre tipus de càncer».

Des del laboratori
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Segons l’OMS, als països d’ingressos alts, aproximadament 
el 85 % dels infants amb càncer es curaran de la seva 
malaltia, amb seqüeles mínimes en la majoria dels 
casos.

El pronòstic és bastant pitjor per als nens i nenes amb càncer 
dels països d’ingressos baixos i mitjans, i això es deu a diversos 
factors, com ara: el diagnòstic tardà del càncer, que comporta 
nivells més baixos d’eficàcia dels tractaments; les mancances dels 
hospitals, desproveïts dels medicaments i els subministraments 
adequats; la presència en el pacient d’altres malalties, i la falta de 
coneixements sobre el càncer entre els dispensadors d’atenció 
primària. A més, els tractaments queden simplement fora de 
l’abast de molts pares d’entorns d’escassos recursos, que haurien 
de pagar les despeses mèdiques de la seva pròpia butxaca.

El doctor Pablo Menéndez participa en diversos projectes i 
consorcis amb més hospitals i centres de recerca d’arreu del 
món per desvelar els mecanismes que desenvolupen la leucèmia 
congènita, com ara el projecte CLOSER, que involucra 14 
hospitals i centres de recerca d’Europa i Amèrica Llatina. 

El seu treball segueix diverses línies de recerca, moltes de 
les quals estan centrades en diferents grups de leucèmies 
pediàtriques, com ara entendre els mecanismes pels quals hi 
ha casos en què les cèl·lules leucèmiques dels infants tenen 
un nombre de cromosomes molt superior a les normals. 
També s’estan desenvolupant treballs encaminats a millorar 
els tractaments dels nens i nenes, com ara les línies en què 
s’estan desenvolupant nous CAR, entre d’altres. g

Amb només cinc mesos li van 
diagnosticar una leucèmia limfoblàstica 
aguda congènita i es va sotmetre a un 
trasplantament de medul·la òssia gràcies 
a un donant no emparentat localitzat per 
la Fundació Josep Carreras. Però tres 
anys més tard, va tenir una recaiguda. Un 
assaig clínic amb immunoteràpia, CAR-T 
19, li va salvar la vida. Avui, l’Abril fa una 
vida totalment normal, va a l’escola, fa 
ballet i toca el violí..

Abril, IMPARABLE contra la leucèmia
«Quan va recaure, ella també 
va ser el nostre motor, ens 
encomanava les seves ganes 
de viure. Si ella era forta, 
nosaltres no ens podíem 
enfonsar», explica l’Anna, la 
seva mare. «Cal confiar en els 
metges i en la recerca, perquè 
afortunadament cada dia es 
desenvolupen nous tractaments 
que poden aconseguir que el 
càncer deixi de ser mortal».
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CÈL·LULES DE LEUCÈMIA ES TRANSFORMEN  
EN UN ALTRE TIPUS CEL·LULAR NO CANCERÓS  
PER CANVIS EPIGENÈTICS

El doctor Manel Esteller, director de l’Institut 
de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras, reconegut per la Universitat de 
Stanford pel seu impacte científic a escala 
mundial.

L’estudi es va fer considerant més de 7 milions 
d’investigadors de 175 disciplines diferents d’arreu 
del món en els últims 22 anys i analitzant les 
citacions dels seus descobriments, l’autoria principal 
d’aquests descobriments i la seva transcendència 
per a altres científics.

Els autors van explicar, finalment, que el doctor 
Esteller ocupa la posició 109 d’aquest rànquing,  
i la primera posició com a investigador biomèdic 
dels que treballen a Espanya.

Tots els teixits del nostre cos tenen el mateix ADN, però malgrat 
això fan funcions molt diferents i tenen aspectes molt dispars. 
Per exemple, un limfòcit i una neurona comparteixen el mateix 
material genètic, però fan tasques molt diferents i la seva imatge 
sota el microscopi és molt poc semblant. Allò que les diferencia 
i els confereix la seva identitat cel·lular pròpia és l’epigenètica 
particular, les modificacions químiques que controlen l’expressió 
dels gens. 

Des de fa dècades està acceptat que l’aspecte d’una cèl·lula tumoral 
(el fenotip) és també discordant del de la cèl·lula normal de la qual 
s’ha originat. I no tan sols això, sinó que, a més, recentment s’ha 
descobert que en el càncer pot tenir lloc un fenomen extraordinari: 
un tipus de cèl·lula es transforma en una altra cèl·lula diferent. 
Aquest procés s’anomena transdiferenciació i l’usen, per exemple, 
els tumors humans per escapar-se de l’efecte d’un fàrmac que 
estava dissenyat per al primer tipus de cèl·lula. 

Un article que va publicar a finals del 2019 a la revista Leukemia 
el grup del doctor Manel Esteller, director de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras, investigador ICREA i 
catedràtic de la Universitat de Barcelona, descrivia com una 
cèl·lula leucèmica de tipus B es converteix en una cèl·lula 
diferent, anomenada macròfag, canviant el seu epigenoma i, 
per tant, adquirint una nova identitat cel·lular.

«Començàvem el treball plantejant que, si la metilació de l’ADN 
és la marca epigenètica més coneguda i validada que confereix 
el seu aspecte a les cèl·lules, aquesta modificació química podria 
estar implicada directament a facilitar la transdiferenciació dels 
teixits. Usant un model cel·lular de leucèmia limfoblàstica aguda 
de cèl·lules B que podíem convertir en macròfags, vam obtenir el 
perfil epigenètic a alta resolució dels diferents passos del procés. 
Aquest exemple de transdiferenciació és interessant perquè no 
tan sols canvia el tipus cel·lular, sinó que també el transforma d’un 
que creix molt (un càncer) a un altre que no prolifera (una cèl·lula 
terminal altament diferenciada)», explica el doctor Esteller sobre 
la recerca a Leukemia. I afegeix: «Vam veure que l’epigenoma  
de la cèl·lula original de la leucèmia, en transdiferenciar-se, canvia 
en bona part disfressant-se químicament per assemblar-se a un 
macròfag. Els canvis succeeixen en milers de llocs del material 
genètic, fins i tot entre regions cromosòmiques molt allunyades 
les unes de les altres, que ara s’acosten per activar gens que 
proporcionen a la cèl·lula una aparença diferent. El descobriment 
podria tenir aplicacions per evitar l’emergència de resistències 
als tractaments oncològics amb fàrmacs: si bloquegéssim els 
canvis epigenètics identificats, la leucèmia no podria seleccionar 
l’estratègia de la transdiferenciació per escapar-se de l’efecte 
antitumoral del medicament i la teràpia seria més efectiva», 
conclou l’investigador. g
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UN EQUIP DE RECERCA DE L’INSTITUT 
JOSEP CARRERAS DESCOBREIX EL 
POTENCIAL D’UN GRUP D’ANTIHISTAMÍNICS 
PER ELIMINAR CÈL·LULES LEUCÈMIQUES

14  Imparables 

Equip de la doctora Risueño.

Ruth M. Risueño lidera el grup de cèl·lules mare leucèmiques de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Aquest 
grup investiga la leucèmia mieloide aguda (LMA) i la població de 
cèl·lules responsable que aquesta malaltia es propagui, perduri i, 
en cas d’haver estat tractada i superada, reaparegui.

 
La leucèmia mieloide aguda és una  

de les leucèmies amb pitjor pronòstic.  
El seu tractament amb quimioteràpia 

aconsegueix que remeti el 50 i el 85 %,  
però té un alt índex de reincidència. 

La recaiguda en la malaltia pot ser causada per una petita 
quantitat de cèl·lules mare malaltes que s’hagin fet resistents 
al tractament i, per tant, és només una qüestió de temps que 
aquestes cèl·lules es tornin a propagar.

Les cèl·lules mare leucèmiques poden renovar-se o diferenciar-
se. De fet, s’autorenoven indefinidament per mantenir-se. 
Quan es diferencien, però, generen tots els diferents tipus 
de cèl·lules leucèmiques madures que es troben en el tumor. 
Aquestes cèl·lules madures, que són majoritàries en la leucèmia, 
tenen una prevalença més baixa i són més sensibles a la 
quimioteràpia. D’altra banda, les cèl·lules mare leucèmiques són 
les responsables de la iniciació, el manteniment i la regeneració 
de la malaltia. Per eliminar-les, o bé se les fa desaparèixer o 
s’indueix la seva mort o la seva diferenciació en cèl·lules madures.

«Si s’aconsegueix diferenciar totes les cèl·lules mare leucèmiques, 
aquesta població s’exhauriria i, per tant, la malaltia perdria  
la capacitat de manteniment i s’eliminarien les possibilitats de 

regeneració i recaiguda», exposa Risueño per explicar en quina 
àrea centra el seu equip la major part del treball.

A la recerca publicada recentment a EBioMedicine i en la qual 
col·labora el doctor Josep M. Cornet-Masana, després d’una 
primera fase de recerca i rastreig de molècules per procediments 
informàtics, es va trobar un grup d’antihistamínics que 
posteriorment es va provar en mostres en laboratori i en ratolins.

Aquests antihistamínics no tan sols induïen la diferenciació, 
sinó que també, mitjançant un mecanisme diferent de la seva 
funció antial·lèrgica, penetraven en els òrgans de la cèl·lula 
encarregats de metabolitzar l’energia, els mitocondris, i en 
els encarregats de la digestió cel·lular, els lisosomes,  
en provocaven la fallada i conduïen les cèl·lules a la mort.

«Això no afecta les cèl·lules sanes, perquè el procés de 
transformació de les cèl·lules leucèmiques porta implícit que 
els mitocondris i els lisosomes siguin més fràgils. Això els 
permet ser més resistents a estímuls preapoptòtics, és a dir, 
els mecanismes de seguretat de la cèl·lula que fan que quan 
alguna cosa no va bé s’indueixi la seva pròpia mort i que 
augmenti la taxa metabòlica, que és necessària en totes les 
cèl·lules tumorals. Allò que és un avantatge per al tumor es 
converteix en un desavantatge per protegir-se contra aquesta 
mena de fàrmacs», raona Risueño.

De moment, aquests fàrmacs no es poden utilitzar contra 
la leucèmia, per la seva ràpida degradació i perquè no es 
disposa d’una tècnica d’administració directa sobre les 
cèl·lules malaltes. L’equip de Risueño està treballant per fer 
més estables aquests fàrmacs, a la vegada que desenvolupa 
un mecanisme perquè es puguin administrar de manera 
directa i específica sobre les cèl·lules mare leucèmiques. g

Apunts de recerca
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EL GRUP DE SÍNDROMES MIELODISPLÀSTIQUES, 
LIDERAT PEL DOCTOR SOLÉ, PUBLICA UN 
ARTICLE SOBRE LES PRIMERES GUIES PER 
APLICAR LA NEXT GENERATION SEQUENCING  
EN AQUESTES MALALTIES

  Imparables  15

Grup del doctor Solé.

Les síndromes mielodisplàstiques (SMD) són de naturalesa 
molt diversa i els pacients mostren diferents alteracions, des de 
mutacions en gens fins a canvis en el material associat i la seva 
regulació. L’any 2017, el grup de SMD va publicar les primeres 
guies per aplicar l’ús de tecnologies Next Generation Sequencing 
(NGS) en aquestes malalties. Aquestes guies es van poder 
desenvolupar gràcies a una subvenció de Celgene.

L’ús d’aquestes tecnologies (NGS) permet als investigadors 
examinar els materials genètics i associats i, al mateix temps, 
identificar un gran nombre de causes de la malaltia que fins 
ara eren desconegudes. Aquest tipus d’anàlisi implica l’ús de 
tecnologia complexa i anàlisis sofisticades per interpretar els  
resultats. Per a una bona pràctica clínica, és essencial que  
els hospitals facin aquest tipus de diagnòstics de manera 
uniforme, a fi de proporcionar el mateix nivell i els mateixos 
estàndards per a tots els pacients. Precisament, un dels 
objectius principals de l’Institut és que els resultats de la recerca 
científica tinguin un ús i un benefici directe en els pacients.

Amb aquest article publicat a la revista British Journal of 
Hematology, el grup presenta els punts clau de la guia publicada 
el 2017 perquè els professionals clínics la puguin utilitzar com a 
pràctica estàndard per al diagnòstic de les SMD i que serveixi 
també de model per a futures guies d’ús de les NGS en l’àmbit 
nacional i europeu d’altres malalties hematològiques. g

Apunts de recerca
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Tot va començar fa dos anys, quan vaig anar amb dos 
amics a donar sang a l’hospital. Aleshores jo desconeixia 
totalment què era la medul·la òssia i que podies ser-ne 
donant, però una amiga que m’acompanyava m’ho va 
explicar i, sense pensar-m’ho, vaig decidir fer-me’n.

El setembre de l’any passat, els professionals de la 
Fundació Josep Carreras es van intentar posar en 
contacte amb mi. En aquell moment estava fent el 
doctorat a Califòrnia i, quan vaig tornar, la meva mare 
em va dir que havia rebut una carta de la Fundació 
perquè em posés en contacte amb ells. I així ho vaig fer. 
I va ser llavors quan em van dir que hi havia un pacient 
que necessitava un trasplantament de medul·la òssia 
amb qui era altament compatible i em van preguntar si 
volia tirar endavant el procés.

Aleshores, sense pensar-m’ho, vaig dir que sí. D’aquesta 
manera vaig decidir continuar fent-me les proves per 
estudiar si era totalment compatible amb el pacient. 
I quan van veure que ho era, els professionals em 
van tornar a preguntar si volia continuar endavant.  
I jo, decidit, vaig dir que sí un altre cop.

Els metges em van recomanar fer la donació per punció 
a les crestes ilíaques de la pelvis. Aquesta extracció 
de la medul·la consisteix a anar un dia a l’hospital i, 
amb anestèsia general, et punxen l’os i t’extreuen 
les cèl·lules necessàries de la medul·la òssia. Encara 
que dit així sembla molt complicat i dolorós, us puc 
assegurar que no ho és.

Durant el procés de donació, m’he adonat que la gent 
no té gaire informació sobre aquest tema. Per tant, 
animo a tothom a informar-se sobre què és ser donant 
de medul·la. Veureu que no hi ha cap risc per al donant. 
A més, us puc assegurar que es tracta d’un procés 
indolor, ja que estàs amb anestèsia general i no notes 
res. I l’endemà de l’operació ja et pots moure sense cap 
problema i sense cap mena de dolor.

El dia de l’extracció el recordo com un dia especial, en 
què jo podia ajudar algú de manera desinteressada. 
Algú que et necessita per poder viure, algú que ho 
està passant malament i que veu com cada dia la seva 
vida es torna més grisa. Per aquest motiu, perquè  
la vida d’una persona torni a tenir color, és primordial 
poder ajudar. A més, en el meu cas va ser per a un 
nen, que, malauradament, no podia fer coses de nens, 
sinó que havia de lluitar contra una malaltia que li pot  
manllevar la vida. Així doncs, espero i desitjo que pugui 
tenir una vida plena de colors, arcs de Sant Martí i alegria. 
Perquè a ningú no se li pot negar el dret a la vida, i encara 
menys a un nen.

Finalment, vull donar les gràcies a tot l’equip de la 
Fundació Josep Carreras per estar a la meva disposició 
i especialment a la Cecilia, un encant de persona. 
També, a totes les professionals de l’hospital, des de les 
doctores fins a les auxiliars, passant per les infermeres. 
Gràcies a totes elles m’he sentit com a casa.

I no em vull oblidar de donar mil gràcies a totes les 
persones que cada dia lluiten contra una malaltia perquè 
la vida s’obri camí. Sou realment herois.g

Em dic Guillem i aquest febrer 
passat he fet una donació de 
medul·la òssia per a un nen que 
patia leucèmia. 

Guillem, donant  
de medul·la òssia

De prop
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Isina, imparable  
contra la leucèmia
El maig del 2017, la Isina tenia 21 mesos i un somriure 
meravellós, però estava una mica cansada, coixejava 
i tenia blaus. I el 25 de maig vam rebre la terrible 
notícia: la Isina tenia leucèmia limfoblàstica aguda, el 
càncer infantil més freqüent.

La vida va canviar, però el somriure de la nostra 
filla va continuar allà, donant-nos forces a tots. 
A l’hospital hi vam trobar una segona llar, on vam 
estar meravellosament cuidats per les doctores  
i les infermeres i, també, per tot el personal sanitari, 
les aules hospitalàries, els voluntaris, l’Associació 
Galbán, els pallassos de Clowntigo… Tenim tant per 
agrair a tantes persones! 

Encara que és un procés molt dur, és important 
mantenir la força i continuar endavant.

Les estades a l’hospital es van anar espaiant i vam 
poder començar a fer excursions, viatges, sortir amb 
els amics… I començar l’escola! El juliol de l’any 
passat, finalment, vam acabar el tractament i la vida 
va tornar a la (anhelada) normalitat.

Sempre estarem agraïts a tots els qui ens van ajudar 
en aquest viatge. Sense el suport de la família, els 
amics i els companys de camí, tot hauria estat molt 
més dur.

Continuarem lluitant per visibilitzar el càncer infantil 
i continuarem sempre imparables amb la Fundació 
Josep Carreras contra la Leucèmia. I amb els companys 
que ens falten, sempre, sempre en el cor. 

Isa i Diego, pares de la Isina

Astúries

De prop
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A tots ens agradaria deixar 
als nostres éssers estimats 
un món sense injustícies, ni 
dolor, ni malalties. Per això, 
cada vegada més persones 
opten per fer herències  
i llegats solidaris.

En què consisteixen?
Les herències i els llegats solidaris consisteixen 
a incloure al testament, a més dels hereus 
legítims, una entitat sense ànim de lucre perquè 
pugui continuar desenvolupant la seva causa  
i construint un món millor.

Què es pot deixar com  
a herència o llegat solidari?
Es pot llegar un bé concret (el que es coneix com 
un llegat) o bé una part o tot el patrimoni (és a dir, 
una herència).

Imparables més enllà de la vida

Per a la Fundació Josep Carreras, ser imparable més enllà 
de la vida significa transformar l’última voluntat en noves 
oportunitats per als pacients de leucèmia. Qualsevol 
col·laboració ajuda al nostre propòsit: que la curació  
de totes les malalties malignes de la sang estigui cada 
vegada més a prop. 

UN PIS Es pot convertir en una llar d’acollida per al pacient 
amb leucèmia i la seva família durant el tractament.

UNA COL·LECCIÓ DE JOIES Es pot transformar en una 
nova màquina de recerca. 

UN FONS D’INVERSIÓ Es pot traduir en avenços tècnics 
que permetin millorar la cerca d’un donant de medul·la 
òssia compatible per a un pacient que necessita un 
trasplantament.

Béns mobles
joies, mobiliari, etc.

Béns immobles 
pisos, cases, terrenys, etc.

Import en metàl·lic o diners 
de les entitats financeres 
un percentatge sobre el valor total 
del patrimoni o un import concret.

Valors financers 
accions, fons d’inversió, 
etc.

Assegurances de vida
es pot deixar una institució 
com a beneficiària de la 
pòlissa.

No cal tenir una gran fortuna ni 
moltes propietats.

18  Imparables 

Els nostres socis i sòcies
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Sabem que fer un testament, i especialment incloure-hi  
una herència o un llegat solidari, genera molts dubtes. 
Parlem amb la nostra responsable d’Herències i Llegats  
de la Fundació, Albertina Grau, per mirar de resoldre’ls. 

Per què una herència o llegat solidari?
Independentment de qui en sigui el beneficiari, fer testament 
sempre és aconsellable per deixar clares les últimes voluntats 
i fer que els tràmits siguin més còmodes i senzills per a la 
família. En incloure-hi una institució benèfica, estem deixant 
un missatge bonic als nostres éssers estimats: és important 
contribuir a una millor salut i benestar, dels nostres, però 
també dels desconeguts.

Què passa si no faig testament?
En cas que no hi hagi testament, l’herència es transmet als 
hereus legals. I en cas que tampoc no hi hagi hereus, els 
béns passen a disposició de l’Estat.

A quina edat m’hauria de plantejar fer un testament?
Fer testament no és una qüestió d’edat ni és cosa de gent 
gran. Es pot fer en qualsevol moment i, segons l’estil de 
vida de cada persona, podria ser recomanable a partir del 
naixement d’un fill, o en cas que no tinguem hereus.

I si canvia la meva situació després de signar el meu 
testament? O si me’n penedeixo?
Un testament es pot modificar totes les vegades que calgui 
si canvia la situació personal o la voluntat de la persona 
testadora. El document vàlid és sempre l’últim que s’hagi fet.

M’agradaria deixar un llegat solidari, però tinc molts fills  
i nets i no els vull perjudicar. Què puc fer?
Les herències i els llegats solidaris parteixen d’una premissa 
bàsica: no perjudiquen mai els hereus legals. Hi ha una 
part, que és l’herència legítima, que no es pot canviar i està 
sempre assegurada per als hereus forçosos. Només hi ha 
una part del patrimoni que es pot decidir a quina persona o 
institució jurídica es vol deixar.

Quins avantatges té la Fundació Josep Carreras a l’hora 
d’heretar?
Atès que és una organització sense ànim de lucre declarada 
d’utilitat pública, els ingressos que rebem per herències i 
llegats estan exempts en l’impost sobre successions, és a 
dir, podrem dedicar tot l’import rebut a recerca i a la resta de 
projectes de la Fundació.

Què pot fer la Fundació amb una herència o un llegat?
Gràcies a les herències i els llegats solidaris, hem heretat 
dos pisos i n’hem comprat quatre més per convertir-los 
en cases d’acollida per a malalts i familiars. També hem 
pogut augmentar els recursos dedicats a la recerca i  
hem pogut dotar el nostre institut de material tecnològic 
d’última generació. Tots els fons recaptats a la Fundació 
tenen sempre una única missió: aconseguir que la leucèmia 
i totes les malalties malignes de la sang siguin 100  % 
curables, per a tots els casos i en tots els casos.

Entrevista a la nostra responsable 
d’Herències: Albertina Grau

Descarrega el dossier informatiu a:  
https://www.fcarreras.org/ca/unavidaxunavida 
Si encara tens dubtes, contacta amb Albertina Grau, 
responsable d’Herències i Llegats Solidaris 
herencias@fcarreras.es o trucant al 93 414 55 66.

  Imparables  19
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Ser Imparable també és 
tenir cura del medi ambient
Passa’t a la versió digital de la revista!

Escriu-nos a socios@fcarreras.es o truca’ns  
al 900 32 33 34 (telèfon gratuït) i sol·licita rebre  
les nostres comunicacions per correu electrònic.  

No tan sols ajudaràs a fer que puguem dedicar més  
recursos a la lluita contra la leucèmia, sinó que també  
estaràs contribuint a preservar el medi ambient. 

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 document escanejat per les dues 
cares a documentos@fcarreras.es, o envia’ns-el com 
a fotografia al número de telèfon 646 236 167, per 
WhatsApp o per MMS.

Donem la benvinguda als 3.812 
nous socis i sòcies que, en els tres primers 
mesos de 2020, ajuden a fer que la curació  
de la leucèmia estigui cada dia més a prop.

¡Gràcies per fer-nos 
IMPARABLES!

20  Imparables 
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No és «només» un gra 
de sorra…
Estem vivint dies extraordinàriament insòlits i difícils. 
La COVID-19 està posant a prova la nostra societat, 
però també està fent sortir el millor de les persones. 
Per això, avui especialment, volem agrair a tots els 
nostres socis i sòcies IMPARABLES que, malgrat 
les dificultats, continueu aquí. Perquè la leucèmia no 
s’atura en temps de coronavirus i, gràcies als vostres 
granets de sorra, la nostra lluita tampoc.

Imparables fins que la curem!

Perquè molts grans de sorra fan 
muntanyes de solidaritat!

«Moltíssimes gràcies a vosaltres 

per fer el que feu! I enhorabona! 

És tot un honor sentir-se part 

d’aquesta meravella i poder 

col·laborar, encara que sigui amb 

aquest petit granet de sorra, en el 

miracle que feu cada dia!»

Cristina, Sevilla

«Jo només aporto un petit gra 

de sorra que tant de bo serveixi 

per ajuntar-nos més grans de 

sorra per muntar un immens 

oasi de calma i seguretat.»

Meritxell, Barcelona

«Sé que la meva aportació no és 

gaire elevada, però penso que, si 

tots units poguéssim aportar tan 

sols un granet de sorra, podríem 

tenir una platja perquè persones 

malaltes poguessin gaudir  

de la vida.»

José Aurelio, 
València

«Gràcies per deixar-me formar part 

d’aquesta meravellosa família que 

formeu tots. Encara que sigui una 

ajuda molt petitona, amb moltes  

de petitones se’n pot crear una  

de gran.»

Antonia, Pontevedra

«Gràcies, sempre, a vosaltres. 

Em feu sentir que la meva ajuda, 

encara que diminuta, és útil.»

Carmen, Madrid
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Sysmex, una empresa IMPARABLE

L’empresa Sysmex va organitzar entre els seus 
treballadors una venda de productes tecnològics 
que havien estat utilitzats per l’entitat fins aleshores 
i que tocava renovar. Els treballadors que van 
voler van poder adquirir a preus reduïts aquests 
productes, i els diners que es van recaptar es 
van donar a la Fundació per destinar-los a la lluita 
contra la leucèmia. El lliurament del xec simbòlic 
es va fer durant una visita a la seu de l’Institut 
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 
situat a Badalona, ja que des de fa temps Sysmex 
col·labora també de manera directa amb el grup 
del doctor Jordi Petriz.

Moltes gràcies, Sysmex!

Empreses solidàries

Per segon any consecutiu, Il Caffe di Francesco i la 
Fundació Josep Carreras han impulsat la iniciativa 
«Cafè solidari», a favor de la lluita contra la leucèmia. 
Enguany, el repte era servir 120.000 cafès en 
vuit setmanes, que es traduirien en una aportació 
de 12.000 € per destinar a la recerca d’aquesta 
mena de càncer. Amb l’objectiu aconseguit, Artemi 
Nolla, conseller delegat de l’empresa, feia lliurament 
al gerent de la Fundació, Antoni Garcia Prat, del 
xec simbòlic durant la visita a les instal·lacions  
del Campus ICO-GTiP de l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras.

Amb cafeteries situades en ple centre de la ciutat 
de Barcelona i un nou establiment a Sabadell, Il 
Caffe di Francesco va néixer l’octubre del 1992 a 
Barcelona i es va convertir en el primer coffee shop 
de la ciutat. Lloc de referència per als amants del 
cafè, on poden gaudir dels millors sabors i d’una 
gran varietat de cafès i tes importats en exclusiva, 
Il Caffe di Francesco és també un aliat en la lluita 
contra la leucèmia.

Il Caffe di Francesco, el cafè solidari

Moltes gràcies per la vostra aportació!
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Donem la benvinguda a quatre empreses que s’han 
incorporat recentment al Pla d’empreses sòcies de la 
Fundació. Formar part d’aquest pla és una aposta de 
compromís amb la lluita contra la leucèmia, que alhora 
permet a l’empresa exercir la seva responsabilitat social 
i plasmar els seus valors empresarials. De la mateixa 
manera, aquest tipus de col·laboració potencia la imatge 
institucional de l’empresa vinculant-la a una entitat 
reconeguda per la seva trajectòria com és la Fundació 
Josep Carreras. A totes aquestes empreses, gràcies per 
sumar-vos a la nostra causa!

Noves incorporacions al Pla d’empreses  
sòcies de la Fundació

La Fundació va ser triada pels treballadors del Grupo 
Indukern com a entitat beneficiària del programa 
d’arrodoniment solidari que es proposa des de l’Àrea 
de Responsabilitat Social Corporativa del grup. Amb 
aquesta iniciativa, els treballadors que van voler van 
poder destinar part de la seva nòmina a l’organització 
que ells mateixos havien triat per votació, i la companyia 

va fer una aportació pel mateix import a favor de la 
mateixa entitat. 

Enguany, 397 treballadors han participat en aquesta 
acció, cosa que s’ha traduït en un donatiu de 7.895,34 € 
per a la lluita contra la leucèmia.

Gràcies, Grupo Indukern!

Grupo Indukern, amb la lluita contra la 
leucèmia gràcies a l’arrodoniment de 
nòmina dels seus treballadors

Empreses solidàries
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APUNTA’T ARA
i converteix-te en comerciant imparable!

Abril 2020

Us volem presentar una nova acció solidària! El comerç 
de proximitat podrà sumar-se a la lluita contra la leucèmia 
en la campanya «Comerciants IMPARABLES».

Sabem la importància que tenen els petits comerços 
de tota la vida en el nostre dia a dia. Són sinònim de 
confiança, de proximitat, de solidaritat… Per això, 
volem que les botigues se sumin a aquest repte per 
difondre la nostra feina i recaptar fons a favor de la 
recerca contra la leucèmia.

Si tens una botiga, contacta amb nosaltres! Escriu-nos 
a: imagina@fcarreras.es. T’enviarem un cartell de 
la campanya perquè el posis al teu aparador, fullets 
informatius per als teus clients, globus i caramels de la 
Fundació per als més petits, un adhesiu d’establiment 
col·laborador que t’identifica com a comerciant 
IMPARABLE i una guardiola per al taulell perquè la 
gent pugui fer aportacions.

I si no tens cap botiga, segur que en coneixes alguna 
del teu barri que s’hi vulgui sumar. Explica-l’hi! Perquè 
sabem que obrir i tancar la persiana cada dia també 
és cosa d’IMPARABLES!

Comerciants imparables

Gràcies a en Jesús Felipe, un expacient de leucèmia, 
i a tots els seus amics, especialment la María, a 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) van gaudir d’una 
gran tarda de cinema i d’un espectacle de marionetes, 
per sensibilitzar tots els assistents sobre la importància 
de la recerca de la leucèmia.

Va ser un dia màgic, ple d’il·lusió i d’esperança, en el 
qual es van recaptar més de 1.000 euros que es van 
destinar a les nostres línies de recerca.

Moltes gràcies per la vostra aportació. Junts som 
IMPARABLES!

Una tarda especial:  
cinema contra la leucèmia

Iniciatives solidàries

The Paella Club, comerç IMPARABLE.
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Cursa solidària «Ana Rivas Huertas»

L’IES Federico Balart de Pliego (Múrcia) va voler retre 
homenatge a una de les seves professores més estimades: 
Ana Rivas Huertas. Aquesta entranyable professora 
d’educació física va ser un exemple de solidaritat, 
vocació, entrega, lluita i superació.

Ella va aconseguir transmetre la seva passió per la 
vida i l’esport a totes les persones que l’envoltaven. El 
professorat i l’alumnat van voler fer-li un homenatge per 
la seva gran feina al centre educatiu. Amb motiu de les 
festes de Sant Tomàs, van celebrar una cursa solidària 
en nom seu, i van recaptar més de 4.400 euros gràcies 
als dorsals i a totes les aportacions que es van fer a la 
plataforma Mi Grano de Arena.

Us donem les gràcies per aquest gran exercici d’esport 
amb valors. Allà on sigui, la vostra professora n’estarà 
superorgullosa!

Ens encanten els aniversaris i encara més si tenen un 
component solidari!

El club de fans del cantautor i pianista Pablo López li 
ha organitzat el millor regal del món: més de 12.000 
euros a benefici de la nostra entitat. Gràcies a la seva 
acció, aquests diners es destinen a una línia específica de 
recerca contra el limfoma, dirigida pel prestigiós doctor 
Tomás Navarro, pertanyent al nostre centre de recerca.

Tot això ha estat possible gràcies a més de 1.033 donatius. 
Pablo, tens les millors fans del món!

Des de la Fundació et desitgem el millor en aquesta nova 
etapa i donem les gràcies a cadascuna de les persones 
implicades en aquest regal per partida doble.

Un regal ple d’il·lusió:  
Pablo López i el seu 36è aniversari!

Iniciatives solidàries

T’animes  
a enviar-nos  
la teva idea?

Escriu-nos a 
imagina@fcarreras.es
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Iniciatives solidàries

Can Pons, d’Es Mercadal (Menorca), especialitzat en 
ensaïmades, va tornar a sorprendre’ns amb una nova 
acció solidària a benefici de la nostra entitat. Aquesta 
pastisseria, guanyadora del primer premi a la millor 
ensaïmada del món 2020, va voler sumar una aportació 
per cada comanda rebuda durant el període nadalenc. 
Torrons, galetes, ensaïmades i altres dolços van viatjar 

per tot el territori amb un component solidari: la lluita 
contra la leucèmia.

És un plaer veure que els negocis locals s’impliquen 
amb els pacients de la zona. Sou els millors! No deixeu 
d’endolcir la nostra feina. Gràcies, Can Pons!

Can Pons, molt més que dolços!

Estem molt contents de donar la benvinguda a una nova 
associació col·laboradora, que, com nosaltres, lluita per 
oferir esperança als pacients de leucèmia i altres malalties 
de la sang.

L’associació ACAYE té la seu a Sevilla i neix per retre 
homenatge a tots aquells petits que lluiten o han lluitat 
contra la malaltia. Gràcies a les accions solidàries de 
captació i sensibilització de fons no tan sols difonen la 
nostra missió, sinó que, a més, ens han pogut donar 
més de 8.000 euros.

Esperem poder continuar en aquesta batalla junts  
i IMPARABLES!

Una nova associació que lluita  
per la recerca: ACAYE

Cayetano, petit que dona nom a l’Associació ACAYE.

Tolo i María José amb la Regina d’iniciatives solidàries.
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També ens podràs  
trobar a les xarxes

  twitter.com/fcarreras

  facebook.com/fundacioncarreras linkedin.com/company/fcarreras/

  instagram.com/imparablescontralaleucemia/

youtube.com/fundacionjcarreras

Contacta
amb la Fundació

Regina Díez i Clàudia Nogués  
Gestió d’iniciatives solidàries

93 414 41 47  
imagina@fcarreras.es

Maite Santiago
Dubtes generals

93 414 55 66 
info@fcarreras.es

Albertina Grau  
Herències, socis  

i iniciatives solidàries

herencias@fcarreras.es

Alexandra Carpentier  
de Changy 

Informació i recursos  
als pacients

imparables@fcarreras.es

Inés Martí Fabra 
Community manager 

ines.marti@fcarreras.es

Marta Fernández 
Comunicació 
 institucional 

marta.fernandez@fcarreras.es

Sira Franquero  
Aliances corporatives

empresas@fcarreras.es

Anna Grau i Esther Soto  
Canvis i notificacions de socis

900 32 33 34  
(telèfon gratuït) 

socios@fcarreras.es

www.fcarreras.org
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Contacta
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ENTRA A:
www.tiendafcarreras.org

BOTIGA
ONLINE

Qui va dir que 
els propòsits són 
només per a una 
època de l’any?

Volem que siguis
més IMPARABLE
que mai

PAGAMENTS 
Targeta contra 
reemborsament

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

CONTACTE
965 20 59 50
info@tiendafcarreras.org

Compra el teu i dona veu a la recerca

Tria entre els  
10 models que tenim

El paper d’aquest 
propòsit està fet de 
llavor: el pots plantar 
quan el compleixis

9€

100 % 
eco

* Durant la COVID-19 no es permet 
aquest sistema de pagament

ENVIAMENTS 
RÀPIDS
En 24/72 hores
(dies hàbils)
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