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A l’agost, Andrés va celebrar...

EL SEU QUART
«CUMPLEVIDA»!
A principis de 2015 em van diagnosticar una
síndrome mielodisplàstica. Van ser temps
difícils, molts tractaments, molts ingressos,
un trasplantament de medul·la òssia, més 
tractaments, més ingressos… I llavors, el meu 
cos va començar a millorar. Avui dia, estic 
recuperat i visc i treballo fent el que m’agrada.

He après que la vida es pot tòrcer
en qualsevol moment, però gràcies al suport
de la meva família i amics puc ser aquí i,
per això, avui gaudeixo de tots aquests petits
grans moments del dia a dia en què
puc estar amb ells.

Per molts anys, Andrés!

Cumple 
Vida !



Benvolguda amiga, benvolgut amic, 

Des de fa vuit anys celebrem el Dia dels Imparables, una gran 
mobilització de pacients i expacients, familiars i amics que surten 
al carrer en gairebé totes les províncies espanyoles per donar veu a 
la malaltia. Aquest any més de 3.000 imparables van participar en 
aquesta jornada tan especial. A tots ells, els vull transmetre el meu 
agraïment.

Aquest any també celebrem una fita molt important: el Registre 
de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) ha superat els 10.000 
trasplantaments de cèl·lules mare sanguínies, duts a terme gràcies 
a la seva tasca per localitzar un donant (o una unitat de sang de 
cordó umbilical) anònim arreu del món.

El REDMO va ser creat per la Fundació Josep Carreras l’any 1991, 
amb l’objectiu d’aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o 
altres malalties de la sang) que necessitaven un trasplantament de 
medul·la òssia per curar-se poguessin trobar un donant, en cas que 
no tinguessin un familiar compatible.

Des de 1994, el REDMO està integrat a la xarxa assistencial pública 
del Sistema Nacional de Salut mitjançant un acord amb l’Organització 
Nacional de Trasplantaments (ONT). Gràcies a aquesta col·laboració, 
hem aconseguit aquesta xifra tan important. Però continuant la 
nostra missió, no pararem fins a trobar un donant compatible per a 
tots els pacients que el necessitin.

En aquestes pàgines podrà llegir una entrevista al Dr. Manel Esteller, 
referent mundial en epigenètica del càncer i director de l’Institut 
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Així mateix, podrà 
conèixer els grups de recerca que s’han unit a l’Institut. Tots ells fan 
una tasca encomiable per aconseguir que, algun dia, la leucèmia 
sigui una malaltia curable en el 100 % dels casos.

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

Gràcies per ser IMPARABLE CONTRA LA LEUCÈMIA.

Afectuosament,

Josep Carreras
President
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2019EL DIA DELS 
IMPARABLES

AQUEST ANY, MÉS DE  
3.000 PERSONES VAN SORTIR 
AL CARRER EN 63 CIUTATS 
ESPANYOLES

A la Yolanda li van diagnosticar un 
limfoma de Hodgkin, un tipus de càncer 
de la sang, als 22 anys. Després de 
recuperar-se, va decidir sortir al carrer 
per repartir uns fullets amb una foto 
seva de quan estava malalta. La gent 
agafava el fullet i aleshores s’adonava 
que la persona somrient que li donava 
era la mateixa noia que sortia a la 
foto, aquí malalta. La Yolanda volia 
transmetre un missatge de superació i 
de perseverança. Una oda a la vida i a 
l’esperança.

Aquesta va ser la llavor que ha fet 
créixer un moviment social a tot 
Espanya. Des de fa vuit anys, la 
Fundació Josep Carreras organitza 
aquesta gran mobilització de pacients 
i expacients que surten al carrer en 
gairebé totes les províncies espanyoles 
per donar veu a la malaltia i per dir que 
són IMPARABLES contra la leucèmia 
i altres malalties oncològiques de la 
sang.

Aquesta acció està emmarcada dins 
de la campanya de sensibilització «El 
millor anunci del món» que s’ha dut a 
terme durant els mesos de juny i juliol. 

L’espot de la campanya ens acosta el 
moment en què uns pares reben la nova 
que el seu fill ha superat la leucèmia. 
Gràcies a la recerca científica podrem 
continuar donant les millors noves a 
totes les persones que estan passant 
una leucèmia. Per això, s’animava la 
societat a enviar un SMS solidari.

Els fons recaptats aniran destinats 
als programes de recerca científica 
de l’Institut de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras.

Equip Imparables de Coín

Equip Imparables de Bilbao 

Equip Imparables de Cartagena
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Equipo Imparables de Alboraya

Equip Imparables de Barcelona

Equip Imparables d’Àvila

Equip Imparables d’Almeria Equip Imparables de La Corunya
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Equip Imparables de Mallorca

Equip Imparables de Còrdova

Equip Imparables de Ciudad Real

Equip Imparables de Salamanca

Equip Imparables de Donosti Equipo Imparables d’El Astillero

Equip Imparables d’El Puerto de Santa María Equip Imparables d’Eivissa
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Equip Imparables de Madrid

Equip Imparables de Valladolid
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ENCARA QUE NO TENIM ESPAI per poder posar tots 
els testimoniatges, volem compartir amb tu algunes de 
les històries que aquell dia van sortir al carrer per ser 
explicades. Ells i elles són els autèntics protagonistes 
d’aquest dia tan especial.

Per a tots els pacients, expacients, familiars o amics que 
no hàgiu participat en aquest dia tan especial, cada any 

obrim les inscripcions durant el mes d’abril perquè 
pugueu apuntar-vos-hi i us expliquem detalladament 
com s’organitza aquesta marea d’imparables per tot 
Espanya.

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

ALGUNES HISTÒRIES  
D’«IMPARABLES»
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www.facebook.com/fundacioncarreras

www.twitter.com/fcarreras

@imparablescontralaleucemia
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GRÀCIES, GRÀCIES...
GRÀCIES!

PROVEÏDORS
21 DE MARZO
AJUNTAMENT DE BARCELONA
APARTAMENTO
ATRESMEDIA
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA
BRAVE
CADENA GLOBAL
CADENA PIRENAICA DE RÀDIO I TELEVISIÓ  
CALLAO CITY LIGHTS
CARAT ESPAÑA
EL DIARIO VASCO
EL MÓN CASTELLER
ESDISTINTO
EVENTING4U
EXTERIORPLUS
FEM-CET
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA
FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
GODÓ STRATEGIES
GRAN PANTALLA - PUBLICIDAD EXTERIOR
GUILLERMO VARLERA

INICIATIVES SOLIDÀRIES SCL 2019
ESCUELA DE BAILE BODYDANCE 
ESCUELA DE DANZA MARIA JESÚS 
FAMILIA MASCARELL
FARMACIA TORELLANO
GANCHILLERAS SOLIDARIAS DE CÉLULAS 
IMPARABLES
IMPROVING METRICS
MACARIO’S CERVECERÍA
MARIA JOSÉ ROSILLO
MARÍA VICENTE SOLER
MARTA FREAK CROCHET
MI NUBE
MIND DETOX
RAFA LARIO 
RESTAURANT MASIA CAN CAMPANYÀ
RIFA PILAR
SIGNUM VALLEY PIRINEO OSCENSE
TINTORERES LLANÇÀ
TORNEO DE PÁDEL “PARA CUÁNDO”
TRAVESÍA DE BEGUR EN AGUAS ABIERTAS

PARTICIPANTS DE SWING 
CONTRA LA LEUCÈMIA
ACADEMIA ESTILO SWING
AFOL LANZAROTE
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUÍA REINA 
CONSTANÇA DE MALLORCA
AL SWING Y AL CABO
ALBACETE LINDY HOP
APMA MARISTES SANTS - LES CORTS
AQUA SWING - CASTILLEJA DE LA CUESTA
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE 
EXTREMADURA
ASOCIACIÓN HUESCONSWING
ASOCIACIÓN JAÉN JAZZY
ASOCIACIÓN PUNTO SWING 
SANTANDER
ASOCIACIÓN SWINGEO
BASCULANDO SWING GIJÓN
BILBO SWING
BLACK BOTTOM VALENCIA
BODY DANCE ESTUDIO DE BAILE
BONSWING EIVISSA
CARTAHAGOSWING
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
ESCOLA MARISTES SANTS - LES CORTS
ESCUELA CON MUSHO ARTE
ESCUELA DE DANZA MARTA GALINDO
ESCUELA MM SWING
HOP HOP SWING
HOPPER STOMP
IES TINAJO
IMAPRABLES COÍN
IMPARABES HUESCA
IMPARABLES ALBACETE
IMPARABLES ALMERÍA
IMPARABLES BILBAO
IMPARABLES CANTABRIA
IMPARABLES CARTAGENA
IMPARABLES CÓRDOBA
IMPARABLES MALLORCA
IMPARABLES REUS
IMPARABLES SALAMANCA
IMPARABLES SAN SEBASTIÁN
IMPARABLES TERUEL
IMPARABLES VITORIA
LA COMARCA DEL SWING 
LINDY LOVERS MONZÓN
LINDY LOVERS SWING CÓRDOBA

LITTLE BLACK LINDY HOP
MAESTRAS CONTRA LA LEUCEMIA
MÁLAGA SWING
MALLORCA SWING
Marisa Cambero & Amigas viajeras
MENDIAL DE KOS SWING
MÉS QUE BALL
MOJO SWING CANARIAS
SALA BLACKBIRD
SANTAKO SWING
SUPER INVESTIGADORES DE L’IJC
SWING CIUDAD REAL
SWING CORUÑA
SWING DONOSTI
SWING I AU
SWING JAÉN
SWING LUGO
SWING MANIACS BARCELONA
SWING MANIACS MADRID
SWING PEAKS LA MARINA
SWING VERGUENZAS
THE NEST SWING STUDIO

JEBA 
LA TORRE DE BARCELONA
LA VEU DE NAVÀS
MACBA
MACC RADIO COMUNICACIONES 
MARBET
METROPOLITANA
MIRA - GRUPO REDEXT
NACEX
OIDO
PERIODISTA DIGITAL
RADIO ESPACIO 
RADIO IBI 
RADIO SIERRA DE ARACENA SER
RÀDIO TORDERA
RADIO VITORIA
RENFE
ROQUE IMPORT
SAGRADA FAMILIA BARCELONA
SANTS 3 RÀDIO
SPM MARKETING 360º
SWING MANIACS 
TATTONIE
TIRABOL
TMB
TOT MATARÓ

Són moltes les empreses, entitats i particulars que ens ajuden a fer 
possible tant el Dia dels Imparables com la campanya de sensibilització.

Per això volem agrair-los tot el seu suport perquè 
puguem continuar sent IMPARABLES contra la leucèmia.
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ENTITATS I HOSPITALS
A.F.A.L., Asociación Extremeña de Ayuda a Familias Afectadas de 
Leucemia, Linfoma, Mieloma y Aplasias
A.F.O.L., Asociación de familias oncohematológicas de Lanzarote
ABACES, Asociación Berciana de Ayuda contra las Enfermedades de la 
Sangre)
ACADIP- Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris
ADANO
ADMO Asociación para la Donación de Médula Ósea y cordón 
umbilical de Extremadura
AEAF - Asociación Española de Anemia de Fanconi 
AECC Asociación Española Contra el Cáncer
AEDIP Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios
Aelemic
AELMHU Asociación Española de laboratorios de medicamentos 
huérfanos y ultrahuérfanos 
AFACMUR - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Murcia 
AFANION - Asociación de Familias de Niños con Cáncer
AFANOC 
ALCLES, Asociación de lucha contra la leucemia y enfermedades de la 
sangre de León
ALES Jaen- Asociación de padres de niños con cáncer
ANDEX - Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Andalucía 
Andex Andalucía 
AOEX Asociación Oncológica Extremeña 
APOLEU, Asociación de Apoyo a Familiares y Enfermos de Leucemia 
(Cádiz)
ARGAR - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería
ASCOL, Asociación contra la leucemia y enfermedades de la sangre
ASION - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad 
de Madrid 
ASLEUVAL, Asociación para la lucha contra la leucemia de la 
Comunidad Valenciana
Asoc. Mollet contra el cáncer
Asociación Bicos de Papel 
Asociación de familias de niños con cáncer del principado de Asturias 
“Galbán”
Asociación de Pacientes de Linfoma, Mieloma, Leucemia. AEAL
Asociación Dona Médula Aragón
ASOCIACIÓN HEPA
Asociación Olivera contra el Cáncer
Asociación Oncológica Extremeña 
Asociación SOMOS UNIDOS POR EL CÁNCER
Asociación Tú no vas a poder conmigo
ASOTRAME, Asociación gallega de afectados por trasplantes medulares
ASPANAFOHA - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Alava 
ASPANAFOHA - Asociación de padres de niños con cáncer de Álava
ASPANOA- Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón 
ASPANOB - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares 
ASPANOGI,  Asociación de Padres de Niños Oncológicos Gipuzkoa
ASPANOVAS, Bizkaia - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
Bizkaia 
Associació Fènix d’ajuda i suport contra el càncer
Associacíó Prevenció i Informació Càncer Molins PICAM
ASTHEHA, Asociación trasplantados hematopoyéticos y enfermos 
hematológicos de Asturias
CEPMM, Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple 

CIMET
Cris contra el cáncer
Dona Vida Baleares
El sueño de Vicky
FADAM - Familiares y Amigos de Ángel Manzanares
FARO - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Rioja 
FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Junts contra el Càncer. 
FECEC
Federación española de padres con niños con cáncer
FEFOC Luchemos contra el cáncer
Fundació Ca n’Eva 
Fundació El somni dels nens
Fundació Kalida
Fundació Roses contra el càncer
Fundació Small
Fundación Aladina 
Fundación Alejandro Da Silva
Fundación Andrés Olivares
Fundación Caico
Fundación Enriqueta Villavecchia 
Fundación Jiménez Díaz
Fundación Pequeño Deseo 
Fundación Porque Viven
Fundación Real Dreams
Fundación Ronald McDonald 
Fundación Sandra Ibarra (Madrid)
Fundación Theodora (España)
Fundación Vencer el cáncer
GEPAC grupo de pacientes con cáncer de España
HPNE, Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
INTHEOS
Juegaterapia 
Juneren Hegoak
Lineci Liga nacional contra el cáncer infantil
Lliga contra el càncer 
Make a wish 
Niños con Cáncer: ASPANOB
Onco Vallés
Oncolliga
ONT, Organización Nacional de Transplantes 
Organización catalana de transplantes (OCATT)
Osona contra el càncer
Pequeño Valiente, niños con cáncer
PYFANO,  Asociación de Padres, familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Castilla y León
SEHH, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
SEHOP, Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas 
SEOM Sociedad Española de Oncología Médica
SIC, Suport i Companyia
UMEEKIN - Federación Vasca de Padres con Niños con Cáncer
Uno entre cien mil
Vilassar de Dalt contra el cáncer
Yo me pido vida
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Socis Imparables
Ens fa molta il·lusió que els socis participeu en el Dia dels Imparables. Alguns socis sou també 
pacients o teniu un familiar proper amb leucèmia, limfoma… D’altres, heu perdut una persona 
estimada com a conseqüència de la malaltia, i molts, encara que no tingueu cap vincle personal 
amb la leucèmia, compartiu la nostra missió: aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una 
malaltia curable. Gràcies a tots vosaltres la recerca avança i els pacients de leucèmia i la resta  
de les malalties de la sang tenen més opcions terapèutiques.

Aquest any, molts dels socis heu participat en el Dia dels Imparables i us hem volgut preguntar 
per la vostra experiència i… això és el que ens heu dit!

12 Imparables 
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«Fa diversos anys que participem en el Dia dels Imparables 
i hi col·laborem. Ha estat una bonica experiència amb 
familiars i amics. Esperem que algun dia s’aconsegueixi 
vèncer aquesta malaltia».

«Aquest ha estat el cinquè any que hem participat en el Dia dels 
Imparables, una cita ineludible per a mi i per a la meva família. 
Encara que sembli estrany, per a mi és com una celebració,  
veig més gent que ha passat el mateix que jo, que parlem el 
mateix idioma, ens entenem i, senzillament, gaudeixo del dia, 
d’estar, de respirar… He de dir que triguem uns quants dies  
a recuperar-nos, però val la pena».

«Per a mi va ser un dia emocionant i divertit. Sempre m’ho 
passo genial. Allà sempre hi ha persones molt simpàtiques i 
afectuoses. I, a més, ha estat la primera vegada que pujo a un 
escenari. Vaig passar molta vergonya, però em va encantar». 

«Per a mi, aquest és un dia molt especial. És el nostre dia. 
Sento que és un retrobament amb la nostra família de vida, de 
compartir experiències i d’unió. De donar visibilitat a la nostra 
realitat, conscienciar i sensibilitzar. Em dona força i energia per 
continuar endavant amb positivitat. Ens doneu força, família. 
Gràcies per fer-ho possible!».

Matilde Magali i José Gustavo, 
Madrid

Trini acompanyada de la seva familia, 
Lleida

Claudia i la seva mare, Montse, 
Málaga



100.000 socis!
El 1988, quan Josep Carreras es va recuperar d’una leucèmia, es va plantejar un objectiu: 
aconseguir que, algun dia, les persones que estiguessin en la seva mateixa situació 
tinguessin més oportunitats.

Amb aquest desig, i de la mà d’un estret grup de col·laboradors, va néixer la Fundació Josep 
Carreras. Des de llavors, tots nosaltres treballem cada dia per estar més a prop de la nostra 
missió: que la leucèmia sigui una malaltia curable per a tots els pacients, i en tots els 
casos.

A mesura que han passat els anys, més i més persones de tots els àmbits, procedències i 
edats ens heu volgut ajudar a aconseguir-ho, i avui ja sou més de 100.000 les persones que 
confieu i lluiteu al nostre costat contra la leucèmia i totes les malalties malignes de la sang.

És un gran honor i una enorme responsabilitat per a nosaltres, i ens fa immensament feliços 
compartir aquesta missió amb tots vosaltres. Fins que la curem, no pararem.
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Després d’una curta estada a la 
Universitat de Saint Andrews, a Escòcia, 
va desenvolupar les seves recerques 
postdoctorals sobre epigenètica dels tumors 
a la Universitat i l’Hospital Johns Hopkins, 
als Estats Units.
L’any 2001 va liderar el seu primer 
grup de recerca al Centre Nacional 

d’Investigacions Oncològiques, a 
Madrid, i, des de 2008 fins a la seva 
incorporació com a director de l’Institut 
Josep Carreras, va dirigir el Programa 
d’Epigenètica i Biologia del Càncer al 
Campus Biomèdic de Bellvitge.

MANEL ESTELLER ÉS DOCTOR EN MEDICINA  
PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
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A banda de dirigir 
l’Institut Josep 
Carreras, també hi 
lideres un grup de 
recerca d’epigenètica 
del càncer, un camp 
en el qual ets un 
referent mundial. 
Com definirie  
l’epigenètica?
M.E.: L’epigenètica és la regulació de 
la genètica. La genètica seria com un 
abecedari, i l’epigenètica, com l’ortografia 
d’aquest abecedari. Per fer un altre 
paral·lelisme, la genètica seria com un 
ordinador físic, i l’epigenètica, la seva 
programació. Si observem bessons 
idèntics, veurem que tenen la mateixa 
genètica, però poden tenir aspectes 
diferents i malalties diferents perquè tenen 
una epigenètica també diferent. Per això, 
l’epigenètica és una forma de regular la 
genètica.

Quin paper té 
l’epigenètica en el 
desenvolupament 
d’una leucèmia o un 
altre tipus de malaltia 
oncològica de la 
sang? 
M.E.: L’epigenètica permet la funció 
correcta dels gens perquè s’expressin 
de manera fidel al teixit que els 
correspon. En moltes malalties, aquestes 
cèl·lules perden la memòria i deixen 
d’exercir la funció que tenen assignada 
per fer un altre tipus de funcions. Això ho 
fan alterant la seva genètica, però també 
la seva epigenètica. Totes les leucèmies i 
limfomes tenen alteracions epigenètiques 
diferents segons el tipus de malaltia. 
Els primers fàrmacs epigenètics en 
oncologia s’han aprovat precisament per 
al seu ús en leucèmies i limfomes, ja que 
en aquestes cèl·lules és més possible 
induir la diferenciació cel·lular, és a dir, 
que cèl·lules que no recorden el que 
eren (indiferenciades) ara es diferencien 
i recorden quina era la seva funció.

Quins motius et 
van impulsar a unir-
te a l’Institut Josep 
Carreras?
M.E.: L’Institut Josep Carreras proporciona 
una oportunitat única. L’hematologia 
oncològica té potser uns 10 anys 
d’avançament respecte a l’oncologia 
dels tumors sòlids. Som capaços ja 
de curar algunes leucèmies i limfomes, 
però encara n’hi ha d’altres que no. Per 
això, és molt gratificant per a mi poder 
formar part d’aquest gran equip i, amb 
la nostra recerca, fer aquest últim salt: 
arribar a la curació del 100  % dels 
casos.

Per què l’Institut 
Josep Carreras 
disposa de tres 
campus (Camps ICO 
– Germans Trias i 
Pujol, Campus Sant 
Pau i Campus Clínic)?
M.E.: Les millors recerques segurament 
són les que sumen diferents equips. La 
idea que nosaltres sumem tres campus 
és combinar tres àrees d’experiència: 
una és la recerca més bàsica, que 
permet comprendre els mecanismes 
de les cèl·lules; una altra és la recerca 
translacional, que possibilita traslladar 
aquest coneixement bàsic als pacients, 
i, finalment, hi ha la recerca clínica, que 
se centra en com donarem els fàrmacs 
als pacients amb biomarcadors i veure 
quines respostes hi ha als tractaments.
 
Això només és possible si combinem 
professionals d’aquestes tres àrees. 
En un únic centre és més complicat 
combinar-ho, però com que tenim tres 
centres podem equilibrar les àrees 
d’experiència de tots tres i aconseguir 
mostres d’un nombre significatiu de 
pacients de cadascuna de les malal-
ties que investiguem.

Quins són els 
descobriments i 
els avenços més 
importants en 
la recerca de la 
leucèmia?  

M.E.:  Destacaria tres moments clau en la 
recerca d’aquesta malaltia. La leucèmia 
va obrir el camp de la teràpia molecular 
del càncer, la detecció de les primeres 
translocacions cromosòmiques i, també, 
el desenvolupament dels primers fàrmacs 
per curar certes leucèmies i limfomes. La 
segona fita seria el trasplantament de 
medul·la òssia, que va suposar un avenç 
molt important, i el tercer moment clau 
seria actualment el desenvolupament de 
teràpies cel·lulars, que agafen les nostres 
pròpies cèl·lules de defensa, com els 
limfòcits T, i són capaces de modificar-les 
perquè ataquin cèl·lules malignes.

Com a director 
de l’Institut Josep 
Carreras, quins 
objectius et 
planteges?

M.E.: L’objectiu és que l’Institut Josep 
Carreras sigui un jugador essencial en la 
recerca de la leucèmia, que sigui reconegut 
a escala mundial i que les nostres 
recerques, més enllà de publicacions 
destacades, signifiquin veritablement 
un benefici per als pacients. Això serà 
possible si sumem els esforços de tots 
els investigadors, fent que tots remin en 
la mateixa direcció, ja sigui investigadors 
de bata blanca de laboratori com de bata 
blanca d’hospital. g

Entrevista



#1
EL CAP DE GRUP ÉS EL DOCTOR ÁLEX VAQUERO

Les cèl·lules estan exposades a agressions procedents de 
l’ambient que les envolta. Aquestes agressions constitueixen el 
que coneixem com a estrès cel·lular, al qual les cèl·lules s’han 
d’adaptar per poder sobreviure. El grup del doctor Vaquero 
investiga els mecanismes de resposta a l’estrès cel·lular.

Aquesta resposta ha d’estar coordinada a molts nivells, 
sobretot en la forma de regular els canvis interns o externs de 
la cèl·lula. Molts dels canvis que es produeixen al genoma són 
deguts a aquest estrès cel·lular.

La regulació epigenètica permet modificar un enzim concret, 
encendre o apagar un gen o ajustar-ne o modificar-ne l’expressió. 

Per tant, l’epigenètica és clau per a la resposta eficient davant 
l’estrès cel·lular.

Aquest grup posa el focus de la seva recerca en una família 
de proteïnes (anomenades sirtuïnes) que són clau en la 
comunicació entre l’ambient i el genoma, com també en 
l’organització de la resposta cel·lular. Per això, aquestes 
proteïnes tenen un paper clau en el desenvolupament de molts 
tipus de malalties, com ara la leucèmia i els limfomes. El grup 
del doctor Vaquero mira d’entendre el paper de les sirtuïnes 
en la resposta a l’estrès cel·lular i en el desenvolupament de 
leucèmies i limfomes, com també els mecanismes que hi estan 
involucrats.

ANOTACIONS DE RECERCA

DURANT EL MES DE MAIG S’HAN INCORPORAT NOUS GRUPS A 
L’INSTITUT (59 PERSONES), AMB TOTS ELS SEUS PROJECTES I 
BONA PART DE L’EQUIP. A L’ENTREVISTA DEL DOCTOR ESTELLER 
JA HAS CONEGUT EL SEU GRUP, PERÒ ARA ET VOLEM PRESENTAR 
ELS ALTRES QUATRE GRUPS DE RECERCA QUE S’INCORPOREN A 
L’INSTITUT JOSEP CARRERAS.

GRUP DE BIOLOGIA DE LA CROMATINA
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#1 #2
ANOTACIONS DE RECERCA

LA CAP DE GRUP ÉS LA DOCTORA MARIBEL PARRA

Aquest grup investiga els mecanismes moleculars implicats en 
la formació de limfòcits B i el que els passa a aquestes cèl·lules 
perquè es transformin de manera aberrant i es desenvolupi una 
leucèmia o un limfoma.

El grup de recerca estudia quins són els mecanismes que 
condueixen al fet que una cèl·lula B adquireixi la seva identitat. 
És a dir, perquè un limfòcit B es generi de manera correcta 
ha d’expressar els gens que el caracteritzen, però al mateix 
temps ha d’apagar gens inapropiats que són típics d’altres 
tipus cel·lulars del sistema hematopoètic. Si aquest sistema 
d’encendre i apagar gens no funciona correctament, és molt 
probable que es desenvolupi una malaltia hematològica.

El grup ha identificat una proteïna que és essencial per a 
la formació dels limfòcits B. El que fa aquesta proteïna és 
apagar aquests gens que una cèl·lula B no ha d’expressar. 
Han observat que la seva expressió és molt baixa o gairebé 
inexistent en leucèmia aguda de limfòcits B, tant en adults com 
en nens i en alguns tipus de limfoma. Creuen, per tant, que 
aquesta proteïna podria ser un nou marcador pronòstic i una 
diana terapèutica.

En paral·lel, el grup liderat per Maribel Parra pretén establir 
cultius en tres dimensions de cèl·lules derivades de pacients 
amb limfoma difús de cèl·lules B grans i realitzar cribratges 
amb un gran nombre de compostos. L’objectiu és identificar 
nous compostos que puguin ser utilitzats en combinació amb 
teràpies actuals de manera personalitzada al pacient.

GRUP DE DESENVOLUPAMENT  
DE LIMFÒCITS I MALALTIA

Imparables 17
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ANOTACIONS DE RECERCA

LA CAP DE GRUP ÉS LA DOCTORA  
MONTSE SÁNCHEZ-CÉSPEDES
 

El càncer és una malaltia que es produeix per l’acumulació 
d’alteracions en determinats gens. Aquestes anormalitats 
genètiques fan que el comportament de la cèl·lula es 
descontroli, creixi més del que hi hauria i acabi produint càncer. 
Alguns dels gens que estan involucrats en el desenvolupament 
del càncer es coneixen, però altres estan per descobrir. 

El treball del grup se centra en la identificació d’aquests 
gens desconeguts i en els estudis biològics que permeten 
entendre el seu funcionament. La identificació de tots els gens 
alterats i l’aclariment dels mecanismes que intervenen en el 
desenvolupament del càncer ens permetrà diagnosticar el càncer 
de forma més primerenca i dissenyar noves teràpies antitumorals.

GRUP DE GENÈTICA 
DEL CÀNCER #3
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EL CAP DE GRUP ÉS EL DOCTOR ESTEBAN BALLESTAR

El grup estudia l’epigenètica de les cèl·lules de la sang, amb 
l’objectiu d’entendre com aquests mecanismes determinen la 
identitat d’aquestes cèl·lules i el seu bon funcionament. Quan 
hi ha defectes en els mecanismes epigenètics, les cèl·lules 
de la sang poden donar lloc a leucèmies i limfomes, malalties 
autoimmunes o immunodeficiències, en les quals la immunitat 
sobreactua o, per contra, pot no ser suficient per respondre als 
agents infecciosos.

En el grup s’estudien cèl·lules tant de la branca limfoide com 
de la mieloide, que són les responsables dels diferents tipus de 
càncers hematològics.

Dins d’aquesta recerca, el grup desenvolupa un projecte 
centrat en el mieloma múltiple. Volen entendre com les cèl·lules 
del mieloma afecten les cèl·lules de l’entorn de la medul·la 

òssia i com això contribueix a les metàstasis òssies d’aquests 
pacients. Han identificat uns inhibidors epigenètics que són 
capaços de millorar (en un model de ratolí) l’efecte sobre les 
metàstasis òssies.

També treballen en el camp de les immunodeficiències 
primàries, un grup de malalties causades per la deficiència 
quantitativa o funcional de diferents mecanismes implicats en 
la resposta immunològica. Estudiant els limfòcits B, el grup 
examina com està alterada la comunicació entre les cèl·lules 
en pacients amb immunodeficiències. Aquesta recerca és 
traslladable als pacients amb immunodeficiència secundària, 
molts dels quals la desenvolupen com a conseqüència de 
determinats tractaments, incloses algunes teràpies contra la 
leucèmia.

ANOTACIONS DE RECERCA

GRUP D’EPIGENÈTICA 
I MALALTIA IMMUNE #4
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La col·laboració entre la Fundació Josep Carreras, l’Organització Nacional
de Trasplantaments (ONT) i les Comunitats Autònomes ho ha fet possible 

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) acaba 
de superar els 10.000 trasplantaments de cèl·lules mare 
sanguínies, duts a terme gràcies a la seva tasca per localitzar 
un donant (o una unitat de sang de cordó umbilical) anònim 
arreu del món.

Les cerques s’inicien sempre a petició de l’equip mèdic 
que tracta el pacient quan aquest pacient no disposa d’un 
donant compatible entre els seus familiars. El REDMO està 
interconnectat amb la xarxa internacional de registres i, per 
tant, pot accedir als donants voluntaris i a les unitats de sang de 
cordó umbilical disponibles en qualsevol país. Així, les cerques 
es fan tant a Espanya com a la resta del món, a través del 
Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia, que disposa 
de més de 35 milions de donants. A ells s’hi sumen les més de 
780.000 unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades 
arreu del món.

Al nostre país, el temps mitjà de localització d’un donant 
compatible és de 30 dies.

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) va ser creat 
per la Fundació Josep Carreras l’any 1991, amb l’objectiu 
d’aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres 
malalties de la sang) que necessitaven un trasplantament 
de medul·la òssia per curar-se i no tenien un donant familiar 
compatible hi poguessin accedir mitjançant una donació de 
medul·la òssia procedent d’un donant voluntari no emparentat. 
Amb els anys, a la medul·la òssia s’hi van afegir la sang perifèrica 
i les unitats de sang de cordó umbilical criopreservades en 
els bancs de cordó umbilical, amb la qual cosa es va facilitar 
encara més l’accés a aquest tipus de trasplantament.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

El ple desenvolupament del REDMO es va aconseguir el 1994, 
quan es va integrar a la xarxa assistencial pública del Sistema 
Nacional de Salut, mitjançant la signatura del primer Acord 
marc entre la Fundació Josep Carreras i el Ministeri de Sanitat, 
a través de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT). 
En aquest acord s’estableix que el REDMO és responsable 
de la gestió de la base de dades dels donants voluntaris 
espanyols, de la cerca de donants compatibles per als 
pacients espanyols i de la coordinació del transport de la 
medul·la òssia, la sang perifèrica o la sang de cordó umbilical 
des del lloc d’obtenció fins al centre de trasplantament. A més, 
la Fundació té subscrits convenis de col·laboració amb totes 
les comunitats autònomes per garantir la coordinació en les 
tasques de cerca de donants no emparentats i l’obtenció i el 
transport del producte.

Les cerques que duu a terme el REDMO es financen amb 
pressupostos del sistema sanitari públic, concretament dels 
hospitals que les sol·liciten. Així mateix, les dades dels donants 
anònims que gestiona en coordinació amb l’ONT pertanyen als 
sistemes sanitaris autonòmics.

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) és l’únic 
programa oficial a Espanya encarregat de gestionar les cerques 
de donants de cèl·lules mare de la sang no emparentats per 
a tots els pacients que ho requereixen i estan ingressats en 
un centre públic espanyol que duu a terme trasplantaments 
d’aquestes característiques.

EL REGISTRE DE DONANTS
DE MEDUL·LA ÒSSIA HA GESTIONAT
JA MÉS DE 10.000 TRASPLANTAMENTS
DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS 
(CÈL·LULES MARE DE LA SANG)

Hi ha una persona en algun lloc del món, 
que no coneixes de res, amb qui pots ser 
compatible. Quan hi fas match, passa 
alguna cosa màgica... Li pots salvar la vida.

Descobreix tota la nostra campanya
i segueix-nos a les xarxes!

Un match x una vida és una campanya de l'ONT, 
les comunitats autònomes i la Fundació Josep 
Carreras per a fomentar la donació de medul·la.

Instagram, Twitter y Facebook
@unmatchxunavida

Si tants milions de 
persones arreu del món 
dediquen tant d’esforç 
a fer match per tenir 
una relació, per què no 
per salvar una vida?
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DADES DESTACABLES  
DES DE 1994

• Les coordinadores de cerques del REDMO han fet possible que 
1.413 donants de cèl·lules mare de la sang espanyols hagin fet 
efectiva la seva donació per a pacients espanyols.

• Les coordinadores del departament de donants del REDMO, 
en col·laboració amb els centres de referència de la donació 
distribuïts arreu del territori, han gestionat 3.172 donacions de 
donants de cèl·lules mare de la sang espanyols, que s’han enviat 
per oferir una oportunitat a pacients estrangers.

• Les gestions del Registre de Donants de Medul·la Òssia han facilitat 
que 5.421 donacions de cèl·lules mare de persones anònimes de 
l’estranger hagin arribat a pacients del nostre país. g

Trasplantaments
de cèl·lules mare

Donants de MO/SP/SCU/LIN*
Donants espanyols Donants estrangers Xifres totals

Pacients espanyols 1.413 5.421 6.834
Pacients estrangers 3.172 3.172
Xifra total 4.585 5.421 10.006

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

Gràfica: Les donacions de progenitors hematopoètics poden ser extretes mitjançant punció de la medul·la 
òssia del donant, mitjançant extracció de sang perifèrica del donant o gràcies a les cèl·lules d’una unitat 
de sang del cordó umbilical. A més, en alguns casos, alguns pacients trasplantats requereixen una segona 
“donació” del donant anònim de limfòcits o Boost CD34+ .

Hi ha una persona en algun lloc del món, 
que no coneixes de res, amb qui pots ser 
compatible. Quan hi fas match, passa 
alguna cosa màgica... Li pots salvar la vida.

Descobreix tota la nostra campanya
i segueix-nos a les xarxes!

Un match x una vida és una campanya de l'ONT, 
les comunitats autònomes i la Fundació Josep 
Carreras per a fomentar la donació de medul·la.

Instagram, Twitter y Facebook
@unmatchxunavida

Si tants milions de 
persones arreu del món 
dediquen tant d’esforç 
a fer match per tenir 
una relació, per què no 
per salvar una vida?
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Jose, donant 
de medul·la òssia
Em dic José i tinc 34 anys. En el món en què vivim, crec que tots coneixem (si més no, 
de lluny) aquesta maleïda malaltia. Quan una malaltia no ens toca en primera persona ni 
toca als que són a prop nostre, és complicat empatitzar-hi.

Treballo a l’Exèrcit de l’Aire i encara que les vacunes aquí estan 
a l’ordre del dia, mai no em vaig plantejar la donació de medul·la 
òssia i crec que, en bona part, era per por i desconeixement. 
Mai fins que va arribar Pablo Ráez.

Gràcies a la seva tasca vaig deixar de banda les meves excuses 
i la meva vagància i vaig decidir anar al centre de referència de 
la meva comunitat per inscriure’m com a donant de medul·la.
La veritat és que quan em vaig informar sobre els mètodes de 
donació i els possibles efectes secundaris em vaig tranquil·litzar 
moltíssim. Res no és com un es pensa des de fora, i entens que 
amb molt poc pots aconseguir molt. Així doncs, vaig passar a 
l’acció, és a dir, a formar part d’aquest fantàstic registre.

Una vegada apuntat va passar el temps i, encara que era 
conscient que les possibilitats de compatibilitat amb un 
receptor eren remotes (una entre 4.000), això no va fer que 
em tragués del damunt la sensació de sentir-me més bona 
persona.

Crec que no oblidaré mai aquell matí a la feina. Sé que és molt 
agosarat dir-ho, però vaig pressentir d’on venia la trucada. 
Estava tan nerviós quan vaig despenjar que ni tan sols vaig 
apuntar les dades que la infermera a l’altre costat del telèfon 
m’anava indicant perquè anés a confirmar la compatibilitat.

La prova de compatibilitat consisteix en una extracció de tres 
petits tubets de sang que analitzen per corroborar que ets la 
persona idònia per al pacient. I aquesta vegada va resultar que 
sí que era el donant ideal per a aquest pacient.

Em van citar a l’hospital i em van fer una placa de tòrax, un 
electrocardiograma i més anàlisis de sang. Em van tornar a 
explicar els dos mètodes de donació i em van confirmar que el 
mètode triat per a la meva donació seria el d’afèresi.

La veritat és que en cap moment no em vaig plantejar 
abandonar el procés, ja que, com us podeu imaginar a hores 
d’ara, això significaria amb total seguretat la mort del pacient.

Vaig decidir posar-me a casa el factor de creixement preparatori 
per a l’afèresi (no me n’havia posat mai cap) i, sabent que 
això podria impressionar-me i fer que em maregés, vaig dir a 
la meva dona que, si passava això, aprofités per posar-me el 
factor de creixement: no hi hauria una millor oportunitat que 
aquesta! No va fer falta, la veritat, ja que l’agulla del factor de 

creixement gairebé no es nota. Per tant, si algú tan aprensiu 
com jo és capaç de fer-ho, no tinc cap dubte que qualsevol de 
vosaltres també ho podria fer.

Van ser quatre dies administrant-me el factor de creixement. 
Vaig poder fer vida normal fins al tercer dia, que va ser el dia 
màxim quant a efectes secundaris (mal d’ossos i mal de cap). 
Llevat d’aquest dia, gairebé no vaig notar res.

I va arribar el dia de la donació. Quan vaig arribar a l’hospital 
em van prendre una petita mostra de sang per comprovar que 
el nombre de progenitors hematopoètics era més que suficient 
i, una vegada confirmat, em van connectar a la màquina que 
s’encarrega de filtrar la sang i quedar-se amb les cèl·lules mare.

Dolor? Cap, únicament la molèstia en punxar-me per tots dos 
braços i ja està. Vaig estar connectat a la màquina durant tres 
hores i això va ser tot. Acabava de regalar temps, esperança 
o vida a una persona. Només per tres hores de la meva vida. 
Compensa, oi?

Poques vegades a la vida tenim la possibilitat de fer un gest tan 
altruista com aquest. Si em llegeixes i estàs dubtant a donar, 
pensa que amb només amb vuit punxades pots salvar una vida. 
Ho dones tot a una persona a canvi de res... De res, diuen... No 
us imagineu què em queda dins meu sabent que hi ha una altra 
persona en una altra part del món que és viva gràcies a mi. g
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Recordo que al principi va ser tot molt ràpid, moltes proves i tres 
operacions en tres setmanes. Vivia com dins d’una pel·lícula. 
Però el que més em preocupava era que els meus s’ensorressin 
davant la notícia i sabia que, si em veien bé, ells estarien bé.

Després de nou sessions de quimioteràpia i quan una pensa que 
el final del malson ja s’acosta, va arribar el pitjor: la quimioteràpia 
no havia funcionat com s’esperava i tornava a tenir més bonys. 
Aquest moment va ser el més dur. Començàvem de zero amb 
una nova operació, tres cicles d’una nova quimioteràpia de 
rescat molt més agressiva i un autotrasplantament de medul·la.

Tres mesos després de l’autotrasplantament encara no soc 
conscient que he passat tot això. Al final ha estat més d’un any 
de lluita i, encara que ha estat un camí llarg i dur, estic recuperada 
i em sento amb ganes de viure. Al final, una es queda amb tot 
el que tenen de bo aquestes experiències: molt d’aprenentatge, 
autoconeixement, valorar les petites coses, saber qui serà allà 
per sempre i viure la vida d’una altra manera.

Molta força i ànim a tots els qui estiguin passant una cosa 
semblant i recordar-los que, encara que les coses a vegades 
pintin malament, ES POT i que, encara que és un camí dur, té 
un final. Al capdavall, no deixa de ser una petita etapa dins de la 
llarga vida que ens espera.

Vull recordar també que és necessari fer RECERCA, en primer 
lloc perquè sempre tinguem un nou tractament quan l’anterior 
no ha funcionat i, en segon lloc, perquè aquests tractaments no 
siguin tan agressius. g

Ester, imparable 
contra el limfoma

LLUITADORS IMPARABLES

Tot va començar amb un bony al coll als meus 28 anys. Després de diverses  
proves teníem el diagnòstic: limfoma de Hodgkin, tipus esclerosi nodular,  
estadi 2A, amb una massa al mediastí de més de 8 cm com a factor de risc.

Si, com l’Ester, ets pacient o expacient d’una malaltia  
oncològica de la sang i vols explicar la teva història,  

ens la pots enviar junt amb alguna imatge que vulguis  
que la il·lustri a: comunicacio@fcarreras.es

TU ets un/a IMPARABLE i volem que tothom ho sàpiga!
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El passat 20 de juliol, Llançà es va bolcar en massa per retre 
homenatge a un dels seus habitants més estimats, en Piti, 
que el gener passat ens deixava després de lluitar contra una 
leucèmia. Els seus familiars i amics han volgut recordar-lo de 
la manera més especial possible: un concert de rumba.

No hay penas con rumba, que així l’han titulat, va ser un pur 
espectacle. Hi van participar diversos grups d’aquest estil 
musical, havaneres i flamenc.

Estem segurs que en Piti no podrà estar més orgullós d’ells. 
Gràcies a la seva solidaritat, a Tintoreres Llançà i a tots els 
assistents han pogut recaptar més de 10.000 euros.

Sempre IMPARABLES contra la leucèmia!

Rumba a Llançà

El Restaurant Masia Can Campanyà de Castellbisbal (Barcelona), 
encapçalat per la Montserrat, va voler celebrar el seu 60è 
aniversari, en un dia molt especial per a nosaltres: el Dia dels 
Imparables.

Envoltats de familiars, amics i clients, es van reunir per brindar per 
un dia entranyable i, d’aquesta manera, recordar una de les seves 
empleades, que l’any passat ens va deixar a causa de la malaltia.

El resultat del seu sopar solidari va ser espectacular! Una 
degustació de plats de la millor qualitat amb el seu ingredient 
secret: la solidaritat.

Gràcies a tots ells, s’han pogut recaptar 4.850 euros per 
acostar-nos a la curació de la leucèmia i la resta de les malalties 
malignes de la sang.

60è aniversari del 
Restaurant Can Campanyà

Rumba a Llançà
en homenatge a en Piti

24 Imparables 

In
ic

ia
tiv

e
s 

so
lid

à
rie

s

ESDEVENIMENTS A BENEFICI DE LA FUNDACIÓ



60è aniversari del 
Restaurant Can Campanyà

El petit Manuel es manté viu en el record de tots els seus. 
Com diu la seva família, ara «juga amb els àngels». Des de 
la seva terra, Granada, rebem amb molta il·lusió la notícia 
de la segona edició d’«Orientados hasta la médula».

Una cursa d’orientació de muntanya incomparable.  
Aquest any, han batut el rècord d’assistència, participació 
i implicació. Gràcies a l’esforç dels organitzadors, del Club 
Veleta, de la família del petit IMPARABLE i d’Héroes hasta 
la Médula, s’han pogut recaptar 15.955 euros, que es 
destinaran al nostre projecte de leucèmies infantils.

Aquest projecte està liderat pel doctor Pablo Menéndez, 
que va assistir a aquest esdeveniment tan meravellós.

Sou IMPARABLES!

En Rafa és un pacient IMPARABLE, d’aquests que no es 
rendeixen ni s’aturen davant de res. Sempre amb ganes de fer 
coses i amb un somriure enorme.

Aquest any ha volgut sorprendre’ns organitzant amb èxit un 
torneig de pàdel a la ciutat d’El Puerto de Santa María, a Cadis. 
Quin èxit!

La participació en l’esdeveniment va ser aclaparadora, i 
l’acolliment de la localitat, estupenda.

Gràcies a totes les empreses col·laboradores, als participants i 
a en Rafa, s’han pogut recaptar més de 10.000 euros.

Rafa, et desitgem molta sort i des de la Fundació et donem les 
gràcies per estar al nostre costat. 

Orientats fin   
a la medul∙la

Torneig de pàdel d’El  
Puerto de Santa María
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Juan Manuel Díaz és un IMPARABLE que lluita contra el 
mieloma múltiple. Té un esperit que contagia d’energia 
tots els qui l’envolten i, com que no pot estar ni un minut 
quiet, ha creat les polseres amb els lemes #YoMeCuro i 
#SeguimosJuanma per aconseguir fons per a la recerca.

A banda de tot això, ja té diverses iniciatives a l’esquena. 
Entre les seves accions a benefici de la Fundació Josep 

Carreras, ha organitzat unes tapes solidàries amb motiu del 
Dia dels Imparables a Sevilla, gràcies als seus familiars, als 
seus amics i a la taverna Cofrade Tós x =.

Mireu que bé que s’ho han passat! Gràcies a tots i, sobretot, 
al nostre protagonista, en Juanma.

#YoMeCuroJuanma

Una iniciativa solidària amb molt de ritme per al Dia dels 
Imparables.

1, 2, 3 i… let’s swing! Aquest any, ens vam proposar tenyir 
els carrers de tot el panorama de música swing. Ha estat 
una meravella poder veure els nostres IMPARABLES al pas 
d’una coreografia que hem fet per a ells!

Gràcies a la col·laboració de l’escola Swing Maniacs, vam 
dissenyar una coreografia superdivertida adaptada a tota 
mena de públics. Gràcies a aquest contingut vam poder 

arribar a més de 63 escoles, associacions i grups de 
pacients, reunits per a aquest ball tan popular, repartits per 
tot Espanya.

Molts ens van oferir allò amb què més gaudeixen: sessions 
clandestines, vermuts solidaris, petits festivals, jams socials 
i classes obertes.

Gràcies a totes i tots els qui heu participat en aquesta 
divertida acció!!!

1, 2, 3 i … Let’s swing!

Basculando Swing Gijón
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ACADEMIA ESTILO SWING
AFOL LANZAROTE
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUÍA  
REINA CONSTANÇA DE MALLORCA
AL SWING Y AL CABO
ALBACETE LINDY HOP
APMA MARISTES SANTS - LES CORTS
AQUA SWING
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE EXTREMADURA
ASOCIACIÓN HUESCONSWING
ASOCIACIÓN JAÉN JAZZY
ASOCIACIÓN PUNTO SWING SANTANDER
ASOCIACIÓN SWINGEO
BASCULANDO SWING GIJÓN
BILBO SWING
BLACK BOTTOM VALENCIA
BODY DANCE ESTUDIO DE BAILE
BONSWING EIVISSA
CARTAHAGOSWING
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
ESCOLA MARISTES SANTS - LES CORTS
CON MUSHO ARTE
ESCUELA DE DANZA MARTA GALINDO

ESCUELA MM SWING
HOP HOP SWING
HOPPER STOMP
IES TINAJO
IMAPRABLES COÍN
IMPARABES HUESCA
IMPARABLES ALBACETE
IMPARABLES ALMERÍA
IMPARABLES BILBAO
IMPARABLES CANTABRIA
IMPARABLES CARTAGENA
IMPARABLES CÓRDOBA
IMPARABLES MALLORCA
IMPARABLES REUS
IMPARABLES SALAMANCA
IMPARABLES SAN SEBASTIÁN
IMPARABLES TERUEL
IMPARABLES VITORIA
LA COMARCA DEL SWING 
LINDY LOVERS MONZÓN
LINDY LOVERS SWING CÓRDOBA
LITTLE BLACK LINDY HOP
MAESTRAS CONTRA LA LEUCEMIA

MÁLAGA SWING
MALLORCA SWING
MARISA CAMBERO & AMIGAS 
VIAJERAS
MENDIALDEKO SWING
MÉS QUE BALL
MOJO SWING CANARIAS
SALA BLACKBIRD
SANTAKO SWING
SUPER INVESTIGADORES DE L’IJC
SWING EO
SWING CIUDAD REAL
SWING CORUÑA
SWING DONOSTI
SWING I AU
SWING JAÉN
SWING LUGO
SWING MANIACS BARCELONA
SWING MANIACS MADRID
SWING PEAKS LA MARINA
SWING VERGUENZAS
THE NEST SWING STUDIO
TRASPASO SWING

Llista de participants:
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ENTRA A:
www.tiendafcarreras.org

A PUNT  
PER A L’ESCOLA!
No et quedis sense el paquet per al teu despatx, per anar 
a les reunions o per tornar a la rutina amb el millor esperit 
possible: el dels IMPARABLES contra la leucèmia.

Pots aconseguir tots els 
productes per separat.  
Juga amb els colors 
que més t’agradin!

Bolígraf

BOTIGA
ONLINE

Punt  
de llibre

USB

Llibretes 

Els Paquets solidarisDes de
25 €

7,90 €

10,90 €

5 €

3,50 €

PAGAMENT
Targeta
contra  
reemborsament

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

(dies hàbils)

CONTACTE
965 20 59 50
info@tiendafcarreras.org

ENVIAMENT
RÀPID
EN 24/72 HORES


