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Si ets pacient o ex-pacient de leucèmia o una altra malaltia
hematològica maligna i vols col·laborar en una acció solidària per a
la Setmana contra la Leucèmia 2012 (21-28 de juny), no dubtis en
enviar-nos un correu a comunicacio@fcarreras.es o trucar-nos al
900 32 33 34 (preguntar per l’Alexandra o la Brenda).
El 23 de juny, amb motiu de la Setmana contra la
Leucèmia, volem repartir esperança. T’apuntes?
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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

“No és valent aquell qui no té por, sinó el
qui sap conquistar-la.”

Nelson Mandela

Benvolgut/da amic/ga,
La valentia és una virtut humana que es pot definir com la força de voluntat que pot tenir una
persona per dur endavant una acció malgrat els
impediments.
Aquest any 2011 ha estat en general un any
complicat per al nostre país i, per això, vull destacar la valentia de molts com a valor significatiu d’aquest període. Encara que vivim una
realitat complexa, amb esforç i dedicació, des de
la Fundació Josep Carreras hem pogut avançar
en diversos projectes per ajudar i acompanyar
moltes persones valentes: els pacients de leucèmia. Per aquest motiu, volem compartir, en
aquesta revista que té a les seves mans, les últimes dades de 2011 en relació amb els projectes
que la nostra Fundació porta a terme.
Malgrat que corren temps difícils, més de
6.600 persones de tot el país s’han associat a
la lluita contra la leucèmia, de manera que han
legitimat el nostre projecte i li han aportat encara més força. Ens sentim enormement satisfets ja que aquestes persones solidàries fins a
la medul·la ens ajuden a garantir el futur de la
nostra lluita.
A aquests col·laboradors, també s’hi sumen
més de 8.000 persones que s’han inscrit com
a donants de medul·la òssia durant el 2011 i
més de 5.500 mares que han donat el cordó
umbilical dels seus bebès. En aquestes pàgines
coneixerà l’emotiu testimoni d’en Lucas i la
Marta. El primer és un bebè que s’ha sotmès a
un trasplantament de sang de cordó umbilical
el desembre de 2011 i la Marta és una noia de
22 anys que va donar la seva medul·la per a un
pacient estranger.
Si tots els donants representen un pilar fonamental per a la curació de la leucèmia, la
recerca científica és la pedra angular de la nostra batalla. L’escriptor francès Víctor Hugo va
dir en una ocasió: “El futur té molts noms. Per
als febles és l’inassolible. Per als temorosos, el

desconegut. Per als valents és l’oportunitat”.
Des de la Fundació Josep Carreras pensem en
el futur d’aquests valents, dels malalts de leucèmia i, per a ells, vam crear el 2010 l’Institut
Josep Carreras de Recerca contra la Leucèmia,
un centre pioner i únic en el món exclusivament
dedicat a les hemopaties malignes. També em
sento molt satisfet que durant aquest any 2011
haguem avançat en la seva creació i iniciat algunes primeres línies de recerca.
Pot ser un heroi tant qui triomfa com qui sucumbeix, però mai qui abandona el combat. La
valentia ens fa persones ordinàries que poden
obtenir resultats extraordinaris. A tots aquests
valents, ànim.
Moltes gràcies

Josep Carreras
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Memòria d’activitats 2011.
Volem destacar alguns dels projectes que hem portat a terme durant el 2011 gràcies a l’ajuda de
tots els nostres socis i col·laboradors.

Recerca científica

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras va ser constituït a finals de
2010 amb l’objectiu d’impulsar la recerca biomèdica i el desenvolupament de la medicina
personalitzada de les hemopaties malignes i,
en especial, de la leucèmia. Emmarcat com a
centre CERCA de la Generalitat de Catalunya, l’Institut pretén erigir-se com a entitat
de referència mundial en investigació biomèdica en l’àmbit de les hemopaties malignes i, en especial, de la leucèmia.
Durant aquest any 2011, la Fundació
Josep Carreras ha treballat per establir les bases d’aquest centre, així com

el seu entorn i òrgans directius. El nou
institut té dues seus: una s’ubicarà permanentment a partir de l’any 2012 a l’Hospital
Clínic de Barcelona, al marc d’un projecte
que inclou una ampliació i millora dels espais d’investigació del Servei d’Hematologia. L’altre, a un edifici de nova construcció
al campus de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona, a uns terrenys que han estat cedits per l’Ajuntament.
La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ja ha destinat més de 8 milions d’euros
a la investigació, atorgant més de 170 beques
a joves investigadors. En aquest any 2011,
el guanyador de la Beca internacional E.D.
Thomas/Fundació Josep Carreras ha estat
el Dr. Pedro Pablo Medina del Kline
Biology Laboratory de la Universitat
de Yale, als Estats Units, el qual desenvoluparà el projecte, dotat amb 50.000 dòlars per cada any (3 anys), “Micro-RNA-21
induced haematological malignancies”.

Registre de Donants de
Medul·la Òssia (REDMO)
Actualment, la Fundació ja ha trobat donant
compatible per a més de 5.000 pacients. Això
ha permès realitzar uns 3.000 trasplantaments
de medul·la òssia procedents de donants no
emparentats. Aquest èxit ha estat possible gràcies a la solidaritat dels més de 19 milions de
donants disponibles al món, entre ells més de
93.000 espanyols.

➜ Durant l’any 2011, s’han iniciat 879
cerques de medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó umbilical per
a pacients espanyols, 111 més que el
2010.
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➜ Gràcies a REDMO, a l’Estat espanyol

➜ Durant el 2011, 8.429 persones s’han

s’han portat a terme aquest any 476
trasplantaments de donant compatible no emparentat amb el pacient (96
de medul·la òssia, 228 de sang perifèrica i 152 de sang de cordó umbilical).

inscrit com a donants de medul·la
òssia a l’Estat espanyol i als bancs
públics del nostre país s’han recollit
5.789 unitats de sang de cordó umbilical.

Serveis socials
Pisos d’acollida
La Fundació disposa de 6 pisos d’acollida
adequats a les necessitats dels pacients i
els seus familiars amb recursos econòmics
limitats que han de desplaçar-se fora de la
seva residència. Aquests immobles es troben
molt a prop dels principals centres que realitzen trasplantaments a Barcelona.
Des de l’any 1994, s’han beneficiat d’aquest
servei més de 150 famílies procedents de diferents punts d’Espanya (Mallorca, Burgos,
Vigo, Albacete, Saragossa, Pontevedra, Girona, Lleó, Santa Cruz de Tenerife, Lleida,
Màlaga, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Ourense, Astúries, Menorca, Jaén, Múrcia, Cadis, Badajoz, Castelló
i Terol) i de Romania, Andorra, el Marroc,
Argentina, Paraguai, el Perú i Mèxic.
Durant el 2011, 26 famílies han estat acollides als pisos de la Fundació
i provenien de les províncies de Barcelona, Girona, Las Palmas de Gran

Canaria, Lleida, Ourense, Tarragona,
Tenerife, i d’Andorra i el Perú. Aquestes famílies acollides als pisos durant el 2011
han estat vivint-hi una mitjana de 69,3 dies.
Consultes al doctor
La Fundació té, a disposició dels pacients
amb hemopaties malignes i els seus familiars, un servei a distància de consulta mèdica
gratuïta en el qual es poden resoldre els seus
dubtes de la malaltia i el seu tractament. Durant l’any 2011, aquest servei, liderat
pel Dr. Enric Carreras, director mèdic
de la Fundació i director del Registre
de Donants de Medul·la Òssia, ha atès
1.563 consultes mèdiques.

Pots llegir la Memòria d’activitats 2011
de forma completa al nostre web
www.fcarreras.org o sol·licitar-la per correu
electrònic (participa@fcarreras.es).
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Campanya 2012: el nostre pla és que els pacients
de leucèmia facin realitat els seus somnis.
El David és el protagonista de la nostra campanya de sensibilització del 2012. Té 8 anys i té leucèmia, però sap molt bé què farà el dia que es curi. Els seus plans són ser cuiner i astronauta i, mentre
ho aconsegueix, també vol jugar a futbol i tenir un cavall.
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A la Fundació Josep Carreras treballem
perquè tots els pacients puguin fer realitat els seus plans. El nostre? Aconseguir
que la leucèmia i la resta de malalties hematològiques malignes siguin, algun dia,
curables sempre i en tots els casos.
Al darrere de malalties com aquestes hi ha persones de totes les edats i de diferents llocs. Tots
aquests pacients tenen com a objectiu immediat
curar-se, però cada un té un pla de futur que li
permet lluitar amb més forces. Per molt grans
o petits que semblin... volem conèixer-los! Per
això, a la pàgina web de la Fundació Josep Carreras (www.fcarreras.org) trobaràs els plans
de molts pacients.
Amb aquesta campanya anual, pretenem sensibilitzar la societat perquè més persones s’uneixin a aquests somnis i il·lusions dels pacients
fent-se socis de la lluita contra la leucèmia.
D’aquesta manera, podrem continuar invertint
en recerca científica per millorar la qualitat de
vida dels pacients i, sobretot, els índexs de curació. Actualment, un de cada quatre nens i la
meitat dels pacients adults no aconsegueixen
superar aquesta malaltia.
Aquest any, moltes persones s’han solidaritzat fent un donatiu periòdic a la
nostra Fundació. Des d’aquí, els ho volem agrair de tot cor.
A més, moltes altres empreses i mitjans de comunicació s’han volgut afegir a la nostra causa
per ajudar-nos a difondre la campanya:

Els nostres col·laboradors
Aquesta campanya no hauria estat possible sense les nostres empreses col·laboradores.

Moltes gràcies!
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Moltes gràcies a: 13TV, 25T, 40 Fakes.com, Ajuntament de Barcelona, Antena 3 Televisió, Asoma
TV, Atrápalo.com, BTV, Canal 33, Canal Català,
Canal Extremadura, Canal Sur, Carat, Catalunya Ràdio, Cinemes Verdi Barcelona i Madrid,
Clear Channel, COPE, Creaccion TV, Deloitte,
Diari Ara, Diari de Girona, Diari de Navarra,
El Médico, El Nou, El País, El Punt, El Segre,
El Triangle, Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, Enagas, FC Barcelona, Ferrocarrils
de la Generalitat, Gimage, Grupo Damm, Grupo Dia, Grupo Leche Pascual, Grupo Meetic,
Grupo VIP’s, Grupo TLB, HP, JC Decaux, Ibiza
Visió, Imaginarium, Impact Media, Inter Partner, Inventa Digital, Iwall, La Sexta, LetsBonus,
Libertad Digital TV, Marc Martí, Migueláñez,
Movistar, Multisoporte S.L, Neomedia, Olot TV,
On Advertising, Onda Cádiz, Onda Cero, Onda
Jerez, Popular TV, Privalia, Promedios, Pulsa
5, Publimedia Gestión, QTv, Radio Jaén, Ràdio
Marina, Radio TeleTaxi, Revista Àmbits de Política i Societat, Revista RACC/Würth, Revista Sàpiens, Sants 3 Ràdio, RTVA, RTV Asturias, RTV
Castilla La Mancha, RTV Castilla León, Tac12TV,
Telebilbao, Teledonosti, Telefónica Telecomunicaciones Públicas, Telepizza, TV3, TV Castellón,
TV El Vendrell, TV Girona, TV Salamanca, TV
Sant Cugat, Vueling i Yell Publicidad.

A més, els presentadors o personatges públics
següents ens han donat suport lluint el llacet
taronja, símbol de la lluita contra la leucèmia,
als seus programes de televisió: Emma García,
Ferran Monegal, Gran Wyoming, Inés Ballester, Jorge Javier Vázquez i l’equip del programa
“Sálvame”, Karlos Arguiñano, Mercedes Milà i
Susana Griso. Us estem molt agraïts!

Algunes dades de la nostra campanya entre els mesos de febrer i març
SMS

Més d’

11.000

SMS rebuts al 28027 amb la paraula

NOLEUCEMIA.

WEB

Més de

1.400

Més de

100.000

passis de televisió amb el nostre anunci

visites a la nostra pàgina web

(www.fcarreras.org)

Espais publicitaris cedits gratuïtament o amb descomptes per valor de
més de

Més de

3

milions d’euros

3.000

persones s’han unit a la nostra pàgina de

Facebook (www.facebook.com/fundacioncarreras)
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Experiment “Valora la vida”

El passat mes de gener, a Barcelona, van sortir
al carrer tres persones que van voler llançar un
missatge a la societat en nom de tots els pacients de leucèmia. Aquestes persones van ser
la Virgínia, la Yolanda i el Víctor, de diferents
edats, 32, 24 i 57 anys respectivament, però
amb una història en comú. Fa 2 anys i mig tots
tres van patir una malaltia hematològica maligna: la Virgínia va tenir leucèmia, i la Yolanda i
el Víctor limfoma. El mes de gener passat van
voler explicar la seva història i ho van fer a través del missatge següent:

El motiu del vídeo no és un altre que el de
recaptar fons i conscienciar la població de la
lluita contra la leucèmia i la resta de malalties
hematològiques malignes. La leucèmia afecta
cada any 5.000 persones al nostre país. Malgrat que disposem de metges excel·lents al
nostre país i un alt nivell científic, un de cada
quatre nens i la meitat dels pacients adults no
aconsegueixen superar la malaltia. Gràcies a
totes les persones que ens ajuden, a poc a poc
aconseguim avançar en aquesta lluita, però no
és suficient.

“No saps com n’ets de fort fins que la vida et posa a prova. Ara que els
temps són difícils, valora el que tens. Somriu i gaudeix de la vida, que és
meravellosa”.
Per fer-ho, vam realitzar un petit experiment
que hem plasmat en un vídeo que t’arribarà al
cor...
L’experiment és una idea original d’una de les
seves protagonistes, la Yolanda Martínez Santiago, madrilenya de 24 anys, que va patir un
limfoma de Hodgkin. Quan va finalitzar el seu
tractament, va voler sortir al carrer per transmetre la seva felicitat a la societat.

Amb aquest vídeo pretenem arribar al major
nombre de persones possibles. En tan sols tres
setmanes, el vídeo ha obtingut més de 42.000
visites al nostre canal de YouTube. Com més
el difonem, més gent s’unirà a la nostra
batalla. Ajuda’ns a aconseguir-ho!
Ho pots veure a
www.fcarreras.org/valoralavida
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la Marta i en Lucas.

“Crec que sempre recordaré el dia que, a la
universitat, vaig rebre una trucada dient-me
que una persona al món necessitava la meva
medul·la òssia per sobreviure”. Aquestes són
les paraules de la Marta, una noia madrilenya,
quan des de la Fundació Josep Carreras li vam
anunciar que era la donant més adequada per
a un pacient de leucèmia francès. Amb tan sols
22 anys, la Marta tenia l’oportunitat de salvar
la vida a una altra persona. Així és com va viure
aquesta experiència.
“Em va semblar increïble, tenint en compte
com n’és de difícil trobar medul·les compatibles i JO ho era. Sí, JO. JO tenia la medul·la
idònia per salvar algú. Encara avui, per més
que m’ho repeteixo, no acabo de creure que el
destí em donés tal oportunitat. La veritat és
que em vaig apuntar al banc de donants sense
pensar-m’ho massa, de manera que vaig concebre que era quasi improbable que em truquessin algun dia. Però em vaig equivocar i
als dos anys vaig rebre aquella trucada que va
canviar dues vides, la del malalt i la meva. Es

La Marta és una de les moltes persones que cada any al món donen la seva
medul·la òssia a un pacient desconegut que ho necessita.

van posar en contacte amb mi des de la Fundació Josep Carreras i a partir d’aquell moment
tot va ser ràpid i fàcil. Jo volia fer-ho com més
aviat millor, i el pacient no podia esperar gaire
més”, comenta la Marta.
També a Madrid viu en Lucas, un bebè de 9 mesos que acaba de superar un trasplantament de
sang de cordó umbilical. En Lucas va ingressar a l’Hospital Niño Jesús de Madrid i li van
diagnosticar Immunodeficiència Combinada
Severa (SCID), una malaltia greu i poc comuna
que impedia que el cos del petit combatés les infeccions. La vida en un entorn normal podia ser
fatal per al Lucas. Un trasplantament de medul·
la òssia d’un donant voluntari o d’una unitat de
sang de cordó umbilical era l’única possibilitat
de curació per a ell ja que el seu germà José
Luis, de 9 anys, no era compatible. Per aquest
motiu des de la Fundació Josep Carreras vam
iniciar una cerca internacional i vam aconseguir
localitzar una unitat de sang de cordó umbilical molt a prop, a Barcelona. “Avui, pocs mesos
després del trasplantament i malgrat totes les

En Lucas, als braços de la seva mare, ja fora de l’hospital.
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dificultats que hi ha hagut, el Lucas es recupera
ja a casa a poc a poc gràcies a les seves ganes
de viure i al seu somriure infinit que va tenir
fins als pitjor moments”, ens explica la Maite,
la mare del Lucas.
Més o menys al mateix temps en què en Lucas
es sotmetia al trasplantament, la Marta, a la
mateixa ciutat, donava la seva medul·la. “He de
reconèixer que vaig tenir por, és clar que sí. Jo
vaig triar dur a terme la donació pel mètode
de sang perifèrica, i el tractament previ em va
resultar una mica dur. Van haver-hi nits en
què les rampes sumades als temors que rondaven el meu cap no em deixaven dormir bé,
però llavors m’imaginava la persona que rebria la meva medul·la i la seva família. Els posava cares, i creava imaginàriament en el meu
cap el moment en què van rebre la feliç notícia
que havien trobat una medul·la compatible.
Veia els seus somriures, les seves abraçades i
tots els meus temors s’esborraven instantàniament. M’imagino que, com a persones humanes, és normal tenir por i plantejar-nos les
possibles conseqüències negatives de tot el que
fem; però aquestes pors no tenen cap importància quan recordes que és la vida d’una persona la que tens a les teves mans”, diu la Marta.

En Lucas, encara a l’hospital.

Durant l’any 2011, 476 persones a Espanya, entre ells en Lucas, es van sotmetre
a un trasplantament de medul·la òssia o
sang de cordó umbilical gràcies a la solidaritat de persones com la Marta, desconeguts que els han salvat la vida.

Si vols informar-te sobre la donació de
medul·la òssia o sang de cordó umbilical, entra a:
www.fcarreras.org
o truca’ns al 900 32 33 34.
La Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia gestiona des del 1991 el Registre de Donants de Medul·la Òssia
(REDMO), únic organisme oficial a Espanya encarregat de realitzar les cerques de donants no emparentats per a
qualsevol pacient que ho necessiti.

En Lucas i el seu germà José Luís, de 10 anys.

Si vols conèixer millor la història del
Lucas entra a
www.lapeceritadelucas.wordpress.com
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NH Hotels se suma al programa
de Pisos d’acollida.
La Fundació Josep Carreras i el Servei de Treball Social de l’Hospital Maternoinfantil Sant
Joan de Déu de Barcelona han establert un
conveni de col·laboració amb NH Hotels. La
cadena hotelera, en el marc del seu programa
d’acció social Up! For Hospitality, facilitarà una habitació per a estades curtes a pacients pediàtrics de la Unitat d’Hematologia
de l’Hospital Sant Joan de Déu, a l’hotel NH
Porta de Barcelona.

Els clients del RACC ja poden
col·laborar de forma solidària
per millorar la qualitat de vida
dels pacients amb leucèmia.
Si ets soci del RACC, a través del seu programa de fidelització, pots acumular bons i
canviar-los per regals, serveis o donar 150
‘Bonus’ a entitats sense ànim de lucre. Entre
elles, pots adjudicar els teus bons al programa
de pisos d’acollida per a pacients de la nostra
Fundació. Cada donació correspon a 4,5 €
que dediquem a facilitar allotjament gratuït
als pacients que han de traslladar-se fora del
seu domicili habitual per rebre un tractament
prolongat contra la leucèmia.

Noves empreses solidàries fins a
la medul·la.

D’esq. a dr.: Ramon Badosa (Servei de Treball Social de l’Hospital Sant Joan
de Déu), Marta Martín (directora de Responsabilitat Corporativa de NH Hotels), Juanjo Heras (director regional Catalunya i Aragó de NH Hotels), Ramon
Rius (director de l’hotel NH Porta de Barcelona, Belén Roldán (responsable
d’Aliances Corporatives a la Fundació Josep Carreras) i l’Esther Soto (responsable de Pisos d’acollida a la Fundació Josep Carreras).

Ja pots donar els teus Punts
Estrella de la Caixa perquè cap
pacient es quedi sense un donant
compatible.
Aquest any, de nou, seguim estant disponibles
com a entitat beneficiària dins el catàleg de
Punts Estrella de La Caixa amb el nostre projecte REDMO. Amb tan sols 229 punts podeu oferir més esperança a tots els pacients que estan
esperant un donant de medul·la òssia compatible. Gràcies al Registre de Donants de Medul·la
Òssia hem localitzat donant voluntari per a més
de 5.000 pacients que no tenien familiar compatible, i hem gestionat la realització de més de
3.000 trasplantaments. Necessitem el teu suport
per seguir trobant un donant per a més pacients,
en menys temps i oferint sempre el millor servei.
La teva aportació és esperança i vida.

El nostre Pla Empreses Sòcies agrupa les
empreses que col·laboren amb nosaltres de forma estable amb aportacions a partir de 1.500 €
anuals i mostren amb això un alt grau de compromís. Des de principis d’any, diverses empreses han confiat en la nostra causa sumant-se al
Pla Empreses Sòcies. Gràcies Conserves “El
Navarrico”, Enagàs, Ingecal i Maheso.

Empreses solidàries: una
aposta per la vida.
Les empreses poden fer molt per a la curació
de la leucèmia i de formes molt distintes, segons els objectius i recursos disponibles en
cada cas. L’aliança amb la Fundació Josep
Carreras és una aposta per la vida, un segell
de compromís social, sinònim de credibilitat
i confiança. Si tens una empresa i vols fer-nos
una aportació, o vols que l’empresa en què
treballes es sumi a la lluita contra la leucèmia,
pots parlar personalment amb Belén Roldán,
la nostra responsable d’Aliances Corporatives, per correu electrònic a belen.roldan@
fcarreras.es, o per telèfon al 900 32 33 34.

Empresas solidarias… ||
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Solidàries fins a la medul·la.
Funció solidària d‘Els
Miserables a benefici de la
Fundació Josep Carreras
contra la leucèmia

Aprofitem per agrair a l’empresa Let’s Bonus,
que va col·laborar de forma solidària ajudant-nos a difondre l’espectacle. Finalment,
es van aconseguir recaptar 12.000 euros que
Stage Entertainment va donar íntegrament
a la Fundació.

La nostra Fundació rep el
Premi Col·lectiu als Valors de
Convivència als VIII Premis
Fundació Rodolfo Benito
Samaniego

El dimarts 13 de març va tenir lloc, al Barcelona Teatre Musical (BTM), una funció
especial d’Els Miserables per recaptar fons
a benefici de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Abans de començar la funció, la directora general de Stage Entertainment, Julia Gómez
Cora, va fer entrega de la quantitat recaptada
per a la Fundació Josep Carreras. A recollir
el xec va pujar Josep Carreras a l’escenari,
juntament amb l’Arnau, un nen d’onze anys,
pacient de leucèmia. Carreras va agrair la
presència del públic, entre el qual hi havia
nombrosos pacients i expacients, i va comentar que, malgrat els avenços aconseguits
aquests últims 24 anys, encara queda molt
camí per recórrer.
Els Miserables es va acomiadar de Barcelona
el diumenge 18 de març, de manera que va
tancar una temporada molt exitosa que ha
durat dos anys i ha aconseguit quasi 700.000
espectadors entre Madrid i Barcelona. Va voler acomiadar-se d’una manera única i especial de Barcelona a favor d’una bona causa,
com és la lluita contra la leucèmia.

La Fundació Josep Carreras va rebre, el 10 de
març passat a la Universitat d’Alcalá de Henares, el Premi Col·lectiu als Valors de Convivència atorgat des de fa vuit anys per la Fundació
Rodolfo Benito Samaniego, en homenatge a les
víctimes del terrorisme. En aquests premis es
reconeix la tasca de desenvolupament i innovació en el camp de la tecnologia científica, mitjançant la promoció de valors de convivència,
pau i llibertat, fonamentals a la vida de Rodolfo.
En nom nostre va recollir el premi Elias Martínez, pacient de leucèmia aguda limfoblàstica.
Ens sentim orgullosos d’haver obtingut aquest
premi. Moltes gràcies pel reconeixement!

Sopar solidari “majorer” per a
la lluita contra la leucèmia
El 11 de febrer passat es va celebrar un sopar
de gala benèfic a l’hotel Badia Real de Corralejo, a Porta del Rosario, Fuerteventura.
Va ser organitzat per l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria i Turisme de Fuerteventura (Aehtf), que van entregar la quantitat de
32.000 euros a la Fundació Josep Carreras.
L’entrega es va fer personalment, ja que el
president de la patronal turística, Antonio
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Nova litografia d’Àlvar Suñol a
la venda

José Almansa i Carlos Cebriá, components de l’organizació;
Mariam Hernández, actriu, al centre, i a la seva dereta Sílvia
Fenoll i Antonio Vicente Hormiga, president de l‘AEHTF.

Hormiga, juntament amb el propietari de
l’hotel de luxe esmentat anteriorment, Carlos Cebría, es van desplaçar fins a Barcelona
per fer el lliurament de la recaptació, que es
destinarà a la investigació de la leucèmia. Josep Carreras va agrair “la solidaritat de Fuerteventura per lluitar contra la leucèmia”,
no tan sols per part de les institucions públiques, sinó també d’empreses i voluntaris
que van ajudar perquè el sopar fos exitós en
la seva organització, participació i recaptació.

Ja tenim una nova litografia, cedida per la
Galeria Fons d’art Olot, dirigida per Dolors
Capdevila, per incorporar a la nostra col·
lecció. Es tracta d’una obra gràfica original
d’Àlvar Suñol, de la qual tan sols hi ha 75
exemplars. En aquesta ocasió, el patrocinador ha estat Caixa Laietana. El passat 14
de març, el Sr. Ibern, director general de la
Caixa d’Estalvis Catalana, va acudir a la Fundació per a entregar personalment un taló de
18.000€ al senyor Josep Carreras. Els beneficis recaptats serviran per impulsar la investigació científica i l’ajuda als hospitals.

Moltes gràcies Fuerteventura!

Sóc benèfic d’artesania i
gastronomia àrab
Fins ara tenim litografies d’Antonio Saura,
Robert Vandereycken, Josep M. Riera i Aragó, Ramon Pujolboira, Lluís Lleó i, la més
nova, la d’Alvar Suñol. Cada obra està numerada i va acompanyada d’una introducció
signada personalment pel senyor Josep Carreras. Si tens interès en alguna obra gràfica
solidària pots contactar amb l’Albertina Grau
trucant al 900 32 33 34 o enviant un correu
electrònic a amics@fcarreras.es.

El 10 de març passat l’Associació de Dames Diplomàtiques Àrabs va celebrar el seu tercer Sóc
benèfic a l’Hotel Intercontinental de Madrid.
La recaptació ha estat destinada a la Fundació
Josep Carreras i l’Associació de Pares i Nens
Malalts de Neuroblastoma (NEN). A l’acte es
van oferir artesanies i gastronomia de 17 països
àrabs i la seva concurrència va ser massiva.

Litografia d’Àlvar Suñol, cedida per la galeria Fons d’art Olot.

13

