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Es formalitza la creació de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
El 30 de novembre de 2010 va tenir lloc l’acte de constitució del nou Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras, entre la nostra Fundació i la Generalitat de Catalunya. L’objectiu
d’aquest projecte és impulsar la recerca biomèdica i el desenvolupament de la
medicina predictiva i personalitzada de les hemopaties malignes i, especialment,
de la leucèmia.
Quan es va formalitzar el projecte al Palau de la Generalitat, el tenor i promotor de la Fundació
Josep Carreras va insistir que aquest centre és “una nova via d’esperança per combatre la
leucèmia. Com a pacient agraït veig que ara s’obre una porta extraordinària, un somni que
fa 22 anys no se’ns podia ni haver ocorregut”, va assegurar.
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras estarà gestionat per una fundació de
nova creació amb presència de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Internacional
Josep Carreras. Al patronat de la Fundació també són representats: la Universitat de Barcelona,
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona. El centre neix d’una iniciativa conjunta entre la Generalitat i la Fundació Internacional Josep Carreras, entitat fundada
el 14 d’abril de 1988 pel tenor Josep Carreras, per lluitar contra la leucèmia.
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Quan
acabis de
llegir-me, no em
llencis…deixa’m
en algun loc en el
que pugui sensibilitzar a
més persones sobre
la lluita contra la
leucèmia!
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Editorial
Benvolguts @mics,
Segurament alguns de vostès recordaran la
primera campanya de sensibilització que la
nostra Fundació va portar a terme en l’àmbit
nacional. Va ser l’any 2006 i vam organitzar
un acte a l’Hospital Infantil Niño Jesús de
Madrid. En aquell moment, la nostra entitat
comptava amb el suport d’uns 2.000 socis i el
nostre objectiu era tractar d’afermar-nos com a
referent en la lluita contra la leucèmia.
En aquesta ocasió, cinc anys més tard, hem
tornat a visitar els nens malalts de leucèmia del
mateix hospital i estic molt satisfet de compartir
amb vostès una bona notícia: al nostre
país, actualment, són més de 25.000
les persones que creuen en nosaltres
i col·laboren activament dedicant un
donatiu periòdic a la nostra causa.
L’eslògan de la campanya que hem presentat
aquest any és: “Volem que les persones
siguin on han de ser”. Per aconseguir que els
pacients de leucèmia facin realitat els seus plans,
la Fundació Josep Carreras ha de poder portar
a terme el seu: continuar invertint en recerca
científica perquè la leucèmia sigui un dia el
100% curable. Amb la seva ajuda, tots vostès fan
que cada vegada ens acostem una mica més al
nostre objectiu però, com veuran en les pàgines
d’aquesta revista, encara hi ha pacients com el
Fran que no aconsegueixen superar aquesta
batalla i, per a ells, és important que cada dia
siguem més les persones conscienciades per
continuar invertint en recerca científica.
En aquest sentit, en aquestes pàgines també
podran conèixer un projecte de gran importància:
la creació de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras. Serà el primer
centre del nostre país, i un dels pocs que
existeixen en l’àmbit internacional, que
dediqui els seus esforços exclusivament
a investigar sobre la leucèmia i les altres
malalties malignes de la sang.
Una vegada més, moltes gràcies per demostrarnos el seu suport.
Afectuosament,

Josep Carreras

Visita als pacients de l’Hospital Niño Jesús de Madrid el 2006.

Presentació de la campanya al Hospital Niño Jesús de Madrid el 2011.
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La Fundació Josep Carreras presenta la seva
nova campanya de sensibilització: “Ajuda’ns a
que les persones siguin on han de ser”
Amb motiu de la presentació de la nova campanya de sensibilització de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia “Ajuda’ns a
que les persones siguin on han de ser”,
els pacients de leucèmia de l’Hospital Infantil
Universitari Niño Jesús de Madrid van rebre,
el 9 de febrer passat, una visita molt especial:
la dels actors Mario Casas i María Castro, i, evidentment, Josep Carreras, President de la Fundació que porta el seu nom.
Aquests artistes han volgut unir-se a la nostra
causa per donar sonar suport i esperança a les
persones que pateixen leucèmia: més de 5.000
nous casos l’any a l’Estat espanyol. La Fundació Josep Carreras vol que cada malalt pugui portar a terme els seus plans
futurs, que cada pacient “sigui on ha de
ser”: no a l’hospital sinó a casa seva, a
l’escola… I, per això, necessitem més suport per invertir en recerca científica i
serveis socials per a aquestes persones.

a pacients que requereixen un trasplantament
i no tenen un donant familiar, a l’empara del
Ministeri de Sanitat.
La pàgina web de la Fundació Josep Carreras
(www.curalaleucemia.com) ofereix tots
els materials d’aquesta campanya (espot de
TV, anuncis de premsa, falca de ràdio i elements en línia) que s’estan difonent a través de
diversos mitjans nacionals en aquests mesos.
Tots els materials estan a disposició de qualsevol persona perquè ens ajudi a difondre’ls a
través dels mitjans que consideri.
La campanya de sensibilització 2011 és possible gràcies a:

Durant l’acte també es va presentar el “llacet taronja”, nou estendard de la lluita
contra la leucèmia, el símbol d’un somni
que cada dia ha de ser més a prop: que la
leucèmia sigui, algun dia, una malaltia
el 100% curable.
L’Hospital Infantil Universitari Niño Jesús de
Madrid és un dels centres espanyols trasplantadors amb els quals treballa la Fundació dins
l’àrea de la recerca de donants de medul·la òssia i sang de cordó umbilical compatibles per

Si vols un llacet taronja, només
has d’enviar-nos un correu
electrònic solicitant-lo a
participa@fcarreras.es
La nostra campanya també està present en suports de publicitat exterior.
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Josep Carreras, María Castro i Mario Casas van visitar als nens de l’Hospital de Dia de la unitat d’Onco-hematologia.

Durant l’acte, la Fundació va presentar el llacet taronja contra la leucèmia.

Josep Carreras amb el Rodrigo (dreta), ex-pacient de leucèmia que va sotmetre’s a un trasplantament de medul·a òssia d’un donant danès localitzat per la Fundació Josep Carreras, i el
seu germà.
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Les empreses i els mitjans de comunicació següents també han col·laborat en difondre aquesta campanya:

321ETV Solidarios

Impact Media

Radio Marina

Atrapalo.com

JC Decaux

Radio Unión Cataluña

Ayuntamiento de Barcelona

La Parada Visual

Radio Teletaxi

Cadena COPE

La Sexta

RTVCM

RTVV

NeoAdvertising

RTVPA

Canal català

Onda Jerez

Sants 3 Ràdio

Canal Extremadura

PC City

TeleBilbao

Canal Nord

Promedios

Televisión El Vendrell

Canal Sur

Grupo Publiespaña

TRVCYL Salamanca

Carat

Sony TV

Catalunya Ràdio

Clear Channel

Teuve

TV3

Diario de Navarra

Cosmopolitan

TV Aragón

DirTV

AXN

TV Canarias

Empresa Municipal

Animax

La 10 TV

de Trasportes de Madrid

FoxTV

Yell Publicidad

Gimage

Discovery Channel

Zoomin

Honda Greens

Calle13

També volem agrair de tot cor les gestions i la
col·laboració de tot l’equip de l’Hospital Niño
Jesús i de l’Hospital de Sant Pau, la de Mario
Casas i María Castro, la del compositor Ludovico Einaudi, i de Lucía González, Bianca Sisa
i Joel Rodríguez, pacients i ex-pacients que es
van prestar a col·laborar en l’anunci de TV de
la Fundació.

Moltes persones reconegudes del món de la
política, la televisió o l’humor també van voler
mostrar-se solidaris amb la nostra causa lluint
el llacet taronja.

Van intervenir en la presentació de l’acte (d’esquerra a dreta): l’actriu María Castro; Josep Carreras; Patricia Flores, vice-consellera d’Assistència Sanitària de la Comunitat de Madrid;
el Dr. Luis Madero, director del Servei d’Onco-hematologia de l’Hospital Niño Jesús de Madrid i l’actor Mario Casas.

Un símbol d’esperança ||
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El llacet taronja: un símbol
d’esperança
És el símbol d’un somni que
ens anima a treballar per
poder aconseguir algun dia
que la leucèmia sigui una
malaltia curable en tots i
cadascun dels casos.

Els humoristes Andreu Buenafuente i Berto Romero van portar el llaç taronja durant un dels
seus programes de televisió.

El color taronja representa l’entusiasme, la felicitat, l’atracció, la creativitat, la determinació,
l’èxit, l’ànim i l’estímul. El que no sap gaire gent
és que també simbolitza la lluita contra la
leucèmia.
Els llaços solidaris són petites cintes de tela que
s’utilitzen mundialment com a icones per indicar el suport i la solidaritat cap a una causa social. Qui no associa avui dia el color rosa amb la
lluita contra el càncer de mama o el llaç vermell
amb els malalts de SIDA?
Per aquest motiu, aquest any a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia hem decidit
unir les persones que ens donen suport creant
un llaç taronja per expressar amb més
força la nostra lluita contra la leucèmia i
les altres hemopaties malignes.

La presentadora Emma García va compartir el seu suport en la lluita contra la leucèmia
durant el seu programa de televisió.

Mariano Rajoy, líder del PP, va donar suport a la nostra causa lluint el llaç taronja.

Per a nosaltres, el llacet taronja és el símbol
d’un somni que ens anima a treballar per
poder aconseguir algun dia que la leucèmia sigui una malaltia curable en tots i
cadascun dels casos.
Com a col·laborador, desitgem que
t’uneixis al nostre somni i llueixis el teu
llaç taronja. Molts personatges famosos
del món de l’humor, la política i la interpretació ja el tenen. Sol·licita el teu llaç
taronja trucant al telèfon gratuït 900 32
33 34 o enviant un correu electrònic a
participa@fcarreras.es.

Els actors Mario Casas i María Castro, van visitar els nens malalts de leucèmia de l’Hospital
Niño Jesús de Madrid i, és clar, van lluir el llaç taronja.

L’humorista Jordi Évole va mostrar la importància de la lluita contra la leucèmia durant el
seu programa de televisió.
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Memòria d’activitats 2010
Aquest any hem creat l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras: el primer
centre biomèdic del país
centrat en la leucèmia i les
hemopaties malignes
Aquest any 2010, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ha fet un dels passos més importants de tota la seva història:
juntament amb la Generalitat de Catalunya,
hem constituït l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.
Aquest serà un centre sense precedents que,
amb el treball i rigor d’investigadors nacionals i internacionals, utilitzarà les tecnologies més innovadores per guanyar la batalla
a la leucèmia. La Fundació Josep Carreras
també ha iniciat aquest projecte per millorar
la qualitat de vida dels pacients ja que, a causa de els nombrosos efectes secundaris dels
tractaments, molts pateixen seqüeles importants i sovint irreversibles.
El tenor i president de la Fundació Josep
Carreras ha insistit en el fet que aquest institut és “una nova via d’esperança per a
combatre la leucèmia. Com a pacient
agraït veig que ara s’obre una porta

extraordinària, un somni que fa 23
anys no se’ns podia ni haver ocorregut”.
Aquest projecte es convertirà en el primer
centre de recerca de l’Estat espanyol
exclusivament focalitzat en investigar
sobre la leucèmia i les altres hemopaties malignes i un dels únics que existeixen al món.

Els pisos d’acollida per
pacients de la Fundació Josep
Carreras han atès durant 2010
a 25 famílies
La Fundació disposa de 6 pisos d’acollida
adequats a les necessitats dels pacients i els
seus familiars amb pocs recursos econòmics
o que han de desplaçar-se lluny de la seva
residència. Aquests pisos es troben a prop
dels principals centres que realitzen trasplantaments a Barcelona. Durant l’any
2010, hem atès a 25 pacients i els seus
familiars en els nostres pisos d’acollida. Aquests provenien de Las Palmas, Astúries, Ourense, Andorra, Mèxic i de diferents
localitats catalanes (com Torredembarra,
Sabadell, Montornès del Vallès, Centelles,
Cervià de Ter, Vic, Mollet del Vallès, Palamós i Malgrat de Mar).
Des de l’any 1994, s’han beneficiat
d’aquest servei més de 120 famílies
procedents de diferents indrets de l’Estat i
de Romania, Andorra, Marroc, Argentina,
Paraguai, Perú i Mèxic.
La Fundació també té, a la disposició dels
pacients amb hemopaties malignes, un servei a distància de consulta mèdica gratuïta
en el qual poden resoldre els seus dubtes
sobre la malaltia i els seus tractaments. Durant l’any 2010, aquest servei, liderat pel

Reportatge… ||

Dr. Enric Carreras, director mèdic de la
Fundació i director del Registre de Donants
de Medul·la Òssia, ha atès 1.565 consultes mèdiques.

Durant el 2010, REDMO ha iniciat 768
recerques de progenitor hemopoètic
(medul·la òssia, sang perifèrica o sang
de cordó umbilical) per pacients espanyols, 81 més que el 2009. Gràcies a això,
enguany a l’Estat espanyol s’han pogut dur a
terme 404 trasplantaments de donant
compatible no emparentat amb el pacient (83 de medul·la òssia, 179 de sang
perifèrica i 142 de sang de cordó umbilical).
De la mateixa manera, REDMO ha activat
1.230 recerques de donant de progenitors hemopoètics espanyols que han
permès que 299 pacients estrangers
poguessin sotmetre’s a un trasplantament no emparentat.

Ana Rodríguez, pacient de leucèmia atesa en un dels pisos d’acollida
de la nostra entitat durant el 2010.

Durant el 2010, gràcies a
l’activitat del Registre de
Donants de Medul·la Òssia de
la Fundació Josep Carreras
a l’Estat espanyol s’han
aconseguit realitzar 404
trasplantaments de medul·la
òssia i sang de cordó umbilical i
299 a l’estranger
El Registre de Donants de Medul·la
Òssia (REDMO) és l’organisme oficial a l’Estat espanyol que coordina
les tasques de promoció de la donació
i garanteix el correcte funcionament
dels processos de recerca de donant
no emparentat.
El Registre col·labora amb més de 30 hospitals espanyols trasplantadors. De la mateixa
manera, rep sol·licituds de recerca de donant per a pacients estrangers cursades pels
mateixos registres internacionals.
REDMO està interconnectat amb la xarxa
internacional i, per tant, pot accedir als 15
milions de donants voluntaris i a les
més de 500.000 unitats de sang de
cordó umbilical disponibles arreu del
món. Al món hi ha 63 registres homòlegs a
REDMO a 44 països diferents.

Evolució de las recerques de progenitor hemopoètic (medul·la òssia, sang perifèrica, sang de cordó umbilical) compatible per a pacients espanyols

Durant el 2010, 8.175 persones s’han fet
donants de medul·la òssia a l’Estat espanyol i 5.767 mares espanyoles han
donat el seu cordó umbilical a un banc
de preservació públic. D’aquesta manera, hem superat la xifra de més de 86.000
donants de medul·la òssia i més de 47.000
cordons umbilicals emmagatzemats al nostre país.

Si vols llegir la Memòria completa d’activitats que la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia ha dut a terme durant el 2010
entra a www.fcarreras.org o envia’ns un correu electrònic a participa@fcarreras.es
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Fran, un exemple a seguir de lluita i
perseverança

Era un nen molt
obedient i, sobretot,
noble.
Un Chihuahua. Aquest era el segon desig més
gran del Fran, de 10 anys. El primer? Curar-se.
Des dels 2 anys patia una Leucèmia Limfoblàstica Aguda i, encara que va superar durs i llargs tractaments i dos trasplantaments de medul·la òssia mostrant
energia i bondat, no va aconseguir guanyar la batalla a la malaltia.
El Fran va ser un nen i un pacient exemplar.
En paraules de la seva mare, l’Eva “mai no va
donar cap problema quan li feien una punció
medul·lar o intratecal, sempre va col·laborar
al màxim amb els metges que tenia al voltant.
Era un nen molt obedient i, sobretot, noble”.
En Fran va morir el passat 27 de desembre.
Havia superat bé el seu segon trasplantament,
procedent d’un donant alemany localitzat per
la nostra Fundació, però uns virus i unes infeccions van anar complicant la situació. La seva
mare, l’Eva, ens ha enviat aquestes paraules:
“Ara descansa finalment després de 8 anys de
lluita. Ara és al cel lliure de degotadors, quimios, puncions i medicines. Ara està sa, tranquil, feliç i cuidant de mi com jo ho he fet amb
ell aquí. És el seu cos el que trobo a faltar, ell
segueix aquí amb mi dient-me una vegada i
una altra que m’estima i que tot a partir d’ara
anirà bé, que l’any que comença arriba carregat de bones notícies i felicitat. En Fran ha
estat i és un exemple a seguir de lluita i perseverança”.
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Jordi, ex-pacient de leucèmia
Carta del Jordi a la Fundació Josep Carreras:
“Aquesta història comença un matí de setembre
de l’any 2005. Cansat i feble, fico al llit la meva
filla nounada després del seu biberó.

Desitjo que tots els que
pateixen una malaltia
hematològica no perdin
l’esperança que cada
vegada som més els que
ens en sortim.
Aquell dia, la seva germana gran estava contenta pequè era el seu primer dia de classe
dels grans. Aquell dia que es prometia feliç, va
acabar amb mi a l’hospital amb el diagnòstic
d’una Leucèmia Limfoblàstica Aguda.
El Jordi, actualment, amb la seva filla petita

En aquest moment cau tot a sobre. No coneixes res d’aquesta malaltia. No saps com assimilar-ho. La família no en sap res. Penso en les
meves filles: que no se n’assabentin, amb qui es
quedaran?, etc.
He de reconèixer que tot va anar molt bé i, després d’un mes de quimio, sense saber encara la
importància del significat d’aquestes paraules,
vaig sentir: remissió completa. Després van
venir les entrades a l’hospital per a la resta de
sessions, un camí llarg en aquell temps però en
el qual vaig aprendre a valorar moltes coses
que en situacions normals no hagués arribat a
imaginar. Això ho dec sobretot a tots aquests
companys de lluita amb els quals he compartit
hores d’hospital.
Però ha passat el temps i aquesta paraula que
coneixem tan bé adopta un significat tan diferent en aquestes circumstàncies. El temps mai
serà suficient per donar les gràcies a metges,
infermers i auxiliars de l’Hospital la Fe de València, així com a la meva dona i la meva família per estar amb mi en aquests moments. Però
sobretot, temps és el que espero que mai no em
falti per intentar que cada vegada hi hagi
més donants de medul·la òssia i perquè

El Jordi, el 2006, amb la seva filla gran.

tots els que en aquest moment pateixen
una malaltia hematològica no perdin
l’esperança que cada vegada som més
els que ens en sortim.
El meu pla va començar el primer dia de malaltia i no és un altre que veure créixer les
meves filles i estar amb elles tots els moments que pugui, encara que m’he adonat que això també em durà temps.
Gràcies a tots i ànims.
Jordi
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Més de 6,6 milions d’euros
recaptats per Josep Carreras a
la XVI Gala televisiva contra la
leucèmia a Alemanya
Un any més, el públic alemany va demostrar
la seva immensa generositat i sensibilitat en
la lluita contra la leucèmia. La 16a Gala benèfica de la Fundació Internacional Josep Carreras contra la Leucèmia va recaptar donacions per un import de 6,6 milions d’euros.
Aquesta marató televisiva se celebra anualment a Leipzig i s’emet a través de la televisió pública alemanya ARD. Per aconseguir
aquest èxit, Josep Carreras, que co-presenta
el programa, va comptar amb la col·laboració
de molts artistes de renom que van actuar
durant la Gala com Michael Bolton i Sting,
entre molts altres. Les setze gales benèfiques
que ha organitzat la Fundació Josep Carreras
a Alemanya han permès recaptar més de 89
milions d’euros a benefici de la lluita mundial contra la leucèmia.

Josep Carreras durant la Gala 2010.

Josep Carreras rep el guardó
Crystal Awards 2011 per la
seva dedicació a la lluita
contra la leucèmia en el World
Economic Forum de Davos
A la reunió anual del World Economic Forum que es manté a Davos (Suïssa), Josep
Carreras va rebre el Crystal Award 2011 per
la seva tasca i dedicació en lluitar contra la
leucèmia per aconseguir que, algun dia, sigui una malaltia 100% curable. El Crystal
Award de The World Economic Forum honra a artistes que han “utilitzat” el seu art per
millorar les relacions amb les altres cultures

o per una tasca solidària. En aquesta ocasió,
a més de Josep Carreras, el compositor A.R.
Rahman ha rebut també el guardó. Carreras
va rebre el guardó “en nom de dos grups de
persones: els malalts i les seves famílies; i
els investigadors i els treballadors de la salut”.

Josep Carreras va interpretar una melodia durant la cerimònia
d’entrega del premi.

Concerts benèfics de Josep
Carreras contra la leucèmia
El 8 de desembre passat Josep Carreras va
oferir un espectacle al Royal Albert Hall de
Londres a benefici de la Fundació contra la leucèmia que duu el seu nom i
d’Asthma UK, una organització anglesa sense ànim de lucre. Josep Carreras va
interpretar melodies de les òperes de Manon
o El Cid, entre d’altres, al costat de la reconeguda soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa.
Al concert solidari també hi van participar
la Royal Philharmonic Orchestra del Regne
Unit, conduïda pel Mestre David Giménez;
la companyia britànica d’òpera de càmera Diva Opera; els estudiants de l’Acadèmia
Solti Te Kanawa; la violinista Ikuko Kawai i
el tenor català Sergi Giménez, entre d’altres.
D’altra banda, el passat 13 de febrer de 2011
Josep Carreras va oferir un concert benèfic al
Teatre della Corte de Gènova (Itàlia) acompanyat per la soprano Gladys Rossi i, al piano, el Mestre Lorenzo Bavaj . El tenor també
ha destinat el 100% dels beneficis recaptats
pel recital a la lluita contra la leucèmia. Part
d’aquest total s’ha cedit al Istituto Giannina
Gaslini de Gènova, per a continuar investigant sobre els trasplantaments de medul·la
òssia en pacients pediàtrics.
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Empreses solidàries
ENAGÁS, MANGO, laboratoris
ESTEVE i FUNDACIÓN RENTA,
un any més amb la lluita contra la
leucèmia

la secció “ONG’s i altres col·lectius organitzats”
amb el projecte REDMO (Registre de Donants
de Medul·la Òssia). El Dr. Enric Carreras, director de REDMO, va recollir personalment el
premi, dotat amb 30.000 euros.

Els clients dels supermercats
BONPREU aporten més de
21.000€ per continuar lluitant
contra la leucèmia

Aquestes empreses, que fa diversos anys que
col·laboren amb la Fundació, segueixen al nostre costat el 2011, demostrant el seu compromís
amb la lluita contra la leucèmia. Des d’aquí els
donem les gràcies pel seu suport i confiança.

AYUDAS DINÁMICAS, nova
empresa sòcia d’honor

L’empresa Ayudas Dinámicas, que fabrica i
distribueix productes per a facilitar la vida
de les persones dependents, s’ha fet empresa
sòcia d’honor de la Fundació Josep Carreras
a partir de 2011. D’aquesta manera assumeix
un compromís ferm i, a llarg termini, amb la
lluita contra la leucèmia a través de la nostra organització. Des d’aquí agraïm a Ayudas
Dinámicas la seva generositat i li donem la
benvinguda.

REDMO rep el primer premi de la
Fundación Farmaindustria
El jurat dels Premis de Fundación Farmaindustria a les “Millors Iniciatives de Servei al Pacient
2010” va atorgar el mes de desembre passat el
primer premi a la candidatura de la Fundació
Josep Carreras, que havia estat seleccionada entre els 10 finalistes de la categoria “Pacients”, en

Des del 2006, els clients de BonPreu ens
demostren la seva solidaritat i confiança a
través de la cessió dels punts acumulats a
través de la targeta client BonPreu/Esclat en
les seves compres, que la Fundació destina
a la recerca científica per a la curació de la
leucèmia. Durant aquest any 2010, aquests
punts han assolit la xifra de 21.448€ que se
sumen als dels anys anteriors. En total, des
del 2006, BonPreu ha facilitat que els seus
clients aportin més de 72.000€ per a la lluita
contra la leucèmia.

FUNDACIÓ DIR: programa
d’exercicis per a pacients dels
pisos d’acollida
El Nadal, la Fundació Josep Carreras va iniciar
una campanya de sensibilització per recaptar
fons per comprar bicicletes estàtiques per als
pisos d’acollida. A aquesta campanya, anomenada “Amb cinc i sobre rodes”, s’hi va sumar la
Fundació DIR, dissenyant un programa d’exercicis que ajuda els pacients a recuperar-se,
tant físicament com anímicament. A més, per
intermediació de la Fundació Josep Carreras,
la Fundació DIR va cedir tres bicicletes de les
quals s’utilitzen als seus gimnasos, perquè siguin instal·lades en els centres de l’ICO (Institut
Català d’Oncologia), a L’Hospitalet i Badalona,
on molts pacients podran gaudir d’aquest equipament esportiu d’alta gamma.

11

12

|| Històries…

Històries

“Solidàries fins a la medul·la”
La joieria catalana Sorigué
Joiers s’uneix a la lluita contra
la leucèmia
La joieria catalana Sorigué Joiers s’uneix a
la lluita contra la leucèmia donant el 5% de
cada peça de la seva col·lecció Joies plata
Fundació Josep Carreras- Sorigué 925.

Bodegas González Arranz
recapta fons contra la leucàmia
La Fundació Josep Carreras ha signat un
acord amb el madrileny celler González
Arranz pel qual la companyia donarà 20 cèntims de cada ampolla de vi venuda a la nostra
entitat. Moltes gràcies.

Blai Signes, un ex-pacient
d’Aplàsia Medul·lar trasplantat
rep el Premi Ciutat de Carlet
pel seu compromís en la
promoció de la donació de
medul·la òssia

Mostra d’algunes de les peces de la col.lecció.

La contralto polaca Ewa
Powdles va actuar a la gala
benèfica de l’Auditori Josep
Carreras de Vila-Seca a
benefici de la lluita contra la
leucèmia
La contralto Ewa Podles, juntament amb
Ania Marchwinska al piano, va oferir el 10
de desembre passat un concert a benefici de
la Fundació Carreras contra la leucèmia a
l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca (Tarragona), un equipament musical que ja ha
acollit 404 concerts amb l’assistència de
119.000 persones, des de la seva inauguració el novembre de 2002. Durant el 2010,
la Fundació de l’Auditori Josep Carreras de
Vila-seca també va donar a la nostra entitat
12.000€ recaptats en la Gala anterior.

En Blai, ex-pacient d’Aplàsia Medul·lar i actiu col·laborador de la Fundació Josep Carreras, ha rebut el Premi Ciutat de Carlet
2010 per la seva valentia en superar aquesta
greu malaltia hematològica i pel seu compromís en la difusió de la donació de sang
i de medul·la òssia. En Blai, que resideix a
Carlet (València) va ser trasplantat el 2006
a partir d’una unitat de sang de cordó umbilical d’una mare americana localitzada per la
Fundació Josep Carreras. Felicitats campió!

El Blai, durant l’acte de lliurament del premi.
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Polseres solidàries de Lucía
Canabal a benefici de la lluita
contra la leucèmia

panya sol·licitava un donatiu mínim de 5€ per
adquirir aquest equipament i va ser un èxit
absolut. Volem donar les gràcies de tot cor a
totes les persones que hi van col·laborar.

La dissenyadora de joies Lucía Canabal ha
iniciat una col·laboració amb la Fundació
Josep Carreras contra la Leucèmia, en el
disseny i la comercialització d’una polsera
solidària contra la leucèmia. La polsera solidària Fundació Josep Carreras by LC està
disponible en dues versions. Ambdós models
duen una placa amb la llegenda “NO LEUCÈMIA”. El 15% de la venda de les polseres
va destinat als projectes que porta a terme la
Fundació contra la Leucèmia Josep Carreras.
Les polseres poden adquirir-se través de la
pàgina web de la dissenyadora:
www.luciacanabal.com

Una pacient acollida en un pis de la Fundació gaudint dels
beneficis de fer exercici amb la seva bici estàtica.

Nova equipació solidària del
Cádiz FS

Polseres solidàries de Lucía Canabal.

Festa per la pau solidària al
CEIP Censal de Castelló
L’escola pública CEIP Censal de Castelló va
celebrar, el 17 de desembre, la Festa per la
Pau. Aquest any el centre va decidir fer tallers
relacionats amb la música i, per aquest motiu, van pensar que aquesta celebració es fes a
benefici de la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia. Els tallers, preparats pels pares
i mares dels alumnes, van recaptar 600€ que
han estat donats a la nostra causa.

El Pablo, pare del Raúl, ex-pacient de leucèmia,
és el delegat d’un equip de futbol sala femení
(el Cádiz FS). Des que en Raúl va emmalaltir,
moltes de les seves jugadores i tots els que formen part d’aquest equip, li han donat suport
i s’han prestat a col·laborar difonent la lluita
contra la leucèmia. Ara acaben fer un pas més
i han canviat les equipacions col·locant el logotip de la Fundació Josep Carreras als pantalons. Moltes gràcies nois i noies!

“Amb 5 i sobre rodes”
Durant aquest any 2010, la Fundació Josep
Carreras, gràcies a les aportacions dels seus
col·laboradors durant el Nadal, ha dotat de
bicicletes estàtiques els pisos d’acollida per
a pacients. Amb aquest recurs, els pacients,
molt afeblits pel tractament de quimioteràpia
i/o el trasplantament al qual s’han sotmès,
podran fer un exercici suau cada dia. La cam-

Nou equipament del Cádiz F.S.
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