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Editorial
1988-2013: 25 anys lluitant contra la leucèmia

Benvolgut/uda amic/iga,

Recordo l’any 1988 amb gran entusiasme. Fa 
vint-i-cinc anys vaig tenir la gran oportunitat 
de dur a terme un repte excepcional: la crea-
ció d’una fundació exclusivament destinada a 
lluitar contra la leucèmia i les altres malalties 
hematològiques malignes. En el meu cas, van 
ser tantes les mostres d’afecte i solidari-
tat que vaig rebre durant la malaltia i el 
procés de la meva recuperació, tant de 
la comunitat científica com de la socie-
tat, que el meu principal pensament era 
plantejar-me com poder retornar aques-
ta generositat. Així, amb l’ajuda de rellevants 
científics, d’un grup d’empresaris i professio-
nals i de la meva família, vam crear aquesta 
entitat amb l’objectiu ferm d’aconseguir que, 
algun dia, la leucèmia sigui una malaltia curable 
en tots i cadascun dels casos.

Actualment, puc dir que estic molt satisfet dels 
extraordinaris avenços aconseguits en els dar-
rers vint-i-cinc anys tant per part de la nostra 
fundació com en el camp de l’hematologia en 
general donat que els índexs de curació han 
millorat significativament. Estem particular-
ment orgullosos de la creació del Registre de 
Donants de Medul·la Òssia (REDMO) el 1991. 
Va ser un avenç magnífic per a la lluita per la 
curació d’aquesta malaltia ja que des d’aquell 
moment podem oferir una oportunitat a totes 
les persones que requereixen un trasplanta-

ment de medul·la òssia o sang de cordó umbi-
lical i no compten amb un familiar compatible. 
Aquest és el cas del 75% dels pacients que ne-
cessiten aquesta alternativa terapèutica. Més 
recentment, el 2010, la nostra Fundació va 
crear l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras, el primer centre europeu i un 
dels únics del món centrat exclusivament en 
investigar sobre la leucèmia i les altres neoplà-
sies hematològiques. Aquest és un gran repte 
per la ciència que és la pedra angular per 
al desenvolupament de les tècniques 
que ens ajudaran a aconseguir eradicar 
la malaltia i, de moment, minimitzar els 
efectes secundaris dels tractaments.

Tanmateix, encara perdem un de cada quatre 
nens i la meitat dels pacients adults. La desin-
formació existent en relació a la donació de 
medul·la òssia és un altre dels molts obstacles 
als que hem de plantar cara. Per tot això, ens 
queda un llarg camí per davant que continua-
rem recorrent amb determinació i coratge. Grà-
cies de tot cor per acompanyar-nos en aquesta 
lluita.

Afectuosament,

Josep Carreras
President
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Cada dia 13 persones reben al nostre país un 
cruel diagnòstic. Per a ells i les seves famílies, 
des del 1988, ens esforcem per oferir-los més 
oportunitats de futur i menys efectes secundaris 
en els tractaments. Encara que vivim una re-
alitat complexa, durant aquest any 2012, grà-
cies al esforç i la dedicació dels nostres socis, 
col·laboradors i donants de medul·la, des de la 
Fundació Josep Carreras hem pogut avançar 
notablement en diversos projectes.

Gràcies!

107.003
50.000
34.291

250
27
16

donants de 
medul·la òssia a 
l’Estat espanyol

seguidors a 
Facebook

socis

empreses 
sòcies

treballadors

membres del 
patronat

A les pàgines de la nostra 
Memòria d’Activitats 2012 
podràs conèixer el detall de 
la feina que hem realitzat 

durant aquest any. Entra a

www.fcarreras.org/
memoria2012



Ofrecer más y mayores 

oportunidades a los 

pacientes de leucemia y de 

otras hemopatías malignes 

y a sus familias
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320
pacients estrangers 

han rebut progenitors 
hemopoètics procedents 

de l’Estat espanyol.

443
persones s’han sotmès a l’Estat 
espanyol a un trasplantament 
de cèl·lules procedents d’un 

donant no emparentat: 
medul·la òssia, sang perifèrica 

o sang de cordó umbilical.

27
pacients que s’han hagut 

de desplaçar lluny del 
seu domicili per rebre 

tractament han estat 
acollits als nostres pisos.

14.010
persones s’han unit al Registre 
de Donants de Medul·la Òssia 

com a nous donants.

1.627
persones, malalts o 
familiars, han estat 
ateses pel nostre servei 
de consultes al doctor.

3.634
unitats de sang de cordó 
umbilical han estat 
registrades als bancs 
públics espanyols.
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Reportatge…
1988-2013: 25 anys lluitant 
contra la leucèmia.

Aquest any és molt especial per a nosaltres ja 
que fem vint-i-cinc any de lluita contra la 
leucèmia i les altres hemopaties malig-
nes. Hem volgut crear un vídeo commemo-
ratiu que recull aquests anys d’esforç i 
dedicació des de la perspectiva de la Ra-
quel, una expacient de leucèmia de vint-
i-nou anys.

La Raquel és de Jaén i va emmalaltir el 1988, el 
mateix any en què es va crear la Fundació Jo-
sep Carreras. El 1992, la malaltia va tornar amb 
més força i la petita va haver de fer front a un 
nou desafiament: un trasplantament de medul·
la òssia. Feia poc temps que el nostre registre 
de donants (REDMO) estava en funcionament 
i lamentablement no se’n va aconseguir localit-
zar cap compatible amb ella. Finalment la Ra-
quel va sotmetre’s a un autotrasplantament de 
medul·la òssia a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Ara, es dedica al que va ser el seu somni quan 
estava malalta: convertir-se en una d’aquelles 
persones que tant la van ajudar. És infermera 
de la Unitat d’Hematologia Infantil de l’Hospi-

tal Vall d’Hebron de Barcelona i cuida a molts 
petits pacients pels què la nostra Fundació sí 
que ha trobat un donant compatible.

Aquest any 2013, la Raquel i en Josep 
Carreras fan vint-i-cinc anys de lluita, 
d’il·lusió i de compromís amb els pacients.

Segons el propi Josep Carreras, “en aquests 
vint-i-cinc anys, hem aconseguit grans aven-
ços però encara queda un llarg camí per recór-
rer donat que avui encara perdem un de cada 
quatre nens i la meitat dels pacients adults. 
Ara i sempre seguiré treballant amb determi-
nació per assolir el nostre objectiu: que un dia 
la leucèmia sigui una malaltia curable sempre 
i en tots els casos”. Després de la seva visita a 
l’Hospital Clínic de Barcelona per rodar aquest 
vídeo, la Raquel assegura: “És necessari inver-
tir per millorar, per innovar, per seguir inves-
tigant. Avui he arribat aquí i m’han dit que els 
trasplantaments autòlegs els fan a casa. Fan 
el trasplantament i després el pacient marxa 
a casa seva. Fa vint anys jo vaig estar tres me-
sos aquí ingressada sense beure aigua i sen-

25
anys

La Raquel, quan va estar ingressada el 1992 i actualment.



se menjar, amb una nutrició parenteral, per 
sotmetre’m a un trasplantament d’aquestes 
característiques. Vaig tenir la sort de ser una 
de les poques que vaig sobreviure. Hem de fer 
una sinèrgia entre la solidaritat i l’esforç en 
investigar i en lluitar perquè si en vint-i-cinc 
anys hem aconseguit això, potser d’aquí a vint-
i-cinc anys més estam celebrant que el càncer 
es cura”.

Des de la Fundació Josep Carreras volem com-
partir aquest moment amb tu ja que sense la 
teva col·laboració tot el que hem aconse-
guit no seria possible i no podríem dur 
a terme tot el que ens queda per fer fins 
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No et pots perdre
el nostre vídeo

de 25è aniversari!
Pots veure’l a

www.fcarreras.org/
25aniversario

que assolim el nostre objectiu comú: que 
algun dia la leucèmia i les altres hemo-
paties malignes siguin malalties al 100% 
curables.

“En el nostre dia a dia sempre hi ha un abans 
i un després d’alguna situació. Al nostre país 
hi ha un abans i un després en el suport dels 
pacients que pateixen malalties hematològi-
ques malignes amb l’aparició de la Fundació 
Josep Carreras”, afirma el Dr. José Sánchez 
de Toledo, Cap del Servei d’Oncologia i He-
matologia pediàtrica de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. El Dr. Enric Carreras, Direc-
tor del Registre de Donants de Medul·la Òssia  
(REDMO) de la Fundació Josep Carreras, afe-
geix: “Hi han moltes coses a millorar. Evident-
ment hem d’aconseguir més i millors donants. 
Si la compatibilitat, és més gran, millors són 
els resultats però també és més difícil trobar 
el donant. A més s’està treballant molt des de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras per continuar investigant per exem-
ple en l’àrea dels trasplantaments hemopoè-
tics. Hem d’aconseguir que el trasplantament 
sigui el menys tòxic possible i que hi hagin 
menys recaigudes post-trasplantament. En 
definitiva, que els resultats siguin millors bai-
xant la toxicitat i augmentant el rendiment del 
procediment”.
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Coneguem a…
l’Araceli
L’Araceli ha celebrat recentment el seu primer ‘cumplevida’ després de sotmetre’s 
fa un any a un trasplantament de medul·la òssia de donant voluntari localitzat per la 
nostra Fundació per curar la leucèmia que patia.

“Hola, em dic Araceli i tinc 22 anys. Vull compartir 
amb tots la meva lluita contra la leucèmia.

Tot va començar el Nadal de 2010. Feia unes tres set-
manes que tenia angines i, per més que el metge em 
donava antibiòtics, no remetien sinó que empitjoraven. 
El 21 de desembre vaig anar a urgències on em van fer 
la que va ser la primera de les moltes analítiques que 
vindrien després. Després d’un aspirat de medul·la em 
van confirmar que tenia una leucèmia mieloide agu-
da amb inversió del cromosoma 16. Quina loteria em va 
tocar a mi aquell any! El dia 24 vaig entrar a quiròfan 
per col·locar-me el meu primer reservori i vaig començar 
amb la quimioteràpia.

Quan et diuen que tens una malaltia com aquesta et vénen moltíssimes coses al cap, 
però des del primer moment jo tenia molt clar que aniria a totes, que no pensava 
rendir-me i que me’n sortiria fos com fos. Tot semblava també molt més fàcil tenint al meu 
costat la meva parella, la meva millor amiga, la meva mare i la meva germana dia si i dia també.

En acabar els cicles de quimioteràpia, la meva hematòloga em va dir que havia de sotmetre’m 
un trasplantament de medul·la òssia autòleg (de les meves pròpies cèl·lules) com a mode de 
prevenció i així ho vaig fer el maig de 2011. La veritat és que va ser dur. Quan estàs immersa 
en alguna cosa així hi ha dies o moments en els quals penses que el teu cos ja no té forces per 
seguir lluitant però igualment segueixes endavant fins que per sort comences a sentir-te millor 
i canvia de nou la teva manera de pensar.

Mesos més tard, després d’una recaiguda, necessitava un nou trasplantament i es va iniciar 
una recerca de donant no emparentat a través de la Fundació Josep Carreras després de realit-
zar-li les proves de compatibilitat a la meva única germana i veure que no era compatible amb 
mi. Finalment, després de dos mesos… va aparèixer el meu esperat donant! No puc expressar 
la felicitat que vaig sentir al saber que algú em retornaria la vida desinteressadament. Fa poc 
més d’un any, el 7 de març de 2012 em van transfondre VIDA en forma de cèl·lules 
mare del meu donant.

En el camí he hagut d’ensopegar i caure moltes vegades, i en cadascuna s’ha pro-
duït una nova ferida que ha deixat marca però el millor de tot és que tenim la 
capacitat d’oblidar, o almenys jo ho faig. En aquests dos últims anys de la meva vida he 
après a valorar el que de debò importa en aquesta vida que és la salut i a viure el dia a dia sense 
preocupar-me per ximpleries. L’única cosa que demano cada dia és gaudir i ser feliç”.

Araceli, 22 anys. Galícia.
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Daniel
En Daniel és donant de medul·la òssia des del 2007 i va tenir l’oportunitat de fer 
efectiva la donació a finals del 2012 per a un pacient que necessitava les seves cèl·
lules mare sanguínies per viure.

“A l’hora de relatar una experiència tan 
meravellosa com és la donació de medul-
la òssia, hi ha una cosa que et permet 
iniciar el testimoni. En el meu cas han 
estat dues les inspiracions. La primera 
me la va proporcionar la meva filla de 
deu anys, la qual a la tornada de l’hospi-
tal em va dedicar un d’aquests somriures 
que, sense necessitat d’emprar paraules, 
comuniquen una infinitat de sentiments i 
il·luminen un estadi de futbol. La segona 
me la va regalar una companya de feina 
perquè em va fer veure que la vida que 
contribueixes a salvar o a millorar no 
és només la de la persona receptora 
sinó la de les persones que l’estimen.

A més, aquest procés que aparenta ser complex i delicat, és en realitat el més senzill que es 
pugui imaginar. Com que sóc molt aficionat al ciclisme, ho comparo amb una volta ciclista 
d’aquestes curtes que duren una setmana. Des que detecten que ets compatible amb un 
pacient fins que es produeix l’afèresi, no hi ha més que dues o tres etapes amb un equip de 
persones que es desviuen per fer-t’ho encara més fàcil, sense que impliqui cap cost econò-
mic per al donant i escurçant els temps d’una manera tremenda.

Igual que les voltes ciclistes, hi ha també una etapa reina. No em refereixo al moment que 
dónes sinó al moment que al receptor se li infon el que has donat. Per motius obvis d’ano-
nimat de totes les parts, ni vaig estar present en aquest moment ni vaig poder conèixer 
dades del mateix més enllà que va ser l’endemà, però estic segur que va ser una escena 
plena d’esperança. Només d’imaginar la il·lusió pintada en el rostre d’aquesta persona, em 
considero cent vegades gratificat. Siguis qui siguis, et desitjo que et recuperis aviat.

És per tot això que, amb tota la humilitat del món, considero que una manera de retornar 
a la vida el que ens ha donat en forma d’una bona salut, és compartir-la amb els que no 
han estat tan afortunats i intentar col·laborar-hi en la mesura que ens sigui possible, que 
gairebé sempre és possible”.

Daniel, 41 anys. Madrid.
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Recerca científica…
“Les causes de mortalitat més freqüents en 
pacients amb hemopaties malignes són les 
infeccions seguides de les hemorràgies”.

La Dra. Montse Rovira, responsable de la Unitat 
de Trasplantaments del Servei d’Hematologia 
de l’Hospital Clínic de Barcelona, ens explica 
per què és fonamental investigar sobre les com-
plicacions infeccioses en pacients hematològics:

“Les infeccions són una de les principals com-
plicacions del trasplantament hemopoètic (de 
cèl·lules mare sanguínies). La immunode-
pressió cel·lular i tumoral que comporta 
tot trasplantament a curt i llarg termini 
fan que el receptor tingui risc de contra-
ure diferents tipus d’infeccions durant 
mesos i fins i tot anys. Així, les infeccions 
bacterianes són les més habituals en les fases 
inicials del procés a causa de la neutropènia 
que segueix al trasplantament. En les fases 
posteriors, i especialment entre els pacients 
que desenvolupen una malaltia empelt contra 
receptor, les infeccions per fongs, virus i parà-
sits són les més habituals.

Malgrat els progressos realitzats en els dar-
rers anys en les mesures de prevenció d’aques-
tes infeccions post trasplantament (aïllament 
ambiental, diverses quimioprofilaxi i vacunes), 
se segueixen produint en detriment de la millo-
ra dels resultats globals del procediment. És 
per això que les investigacions dirigides a la 
prevenció i el tractament de les infeccions amb 
major transcendència (fongs filamentosos, ci-
tomegalovirus, virus d’Epstein-Barr, toxoplas-
ma) es consideren fonamentals, tant pel desen-
volupament d’aquesta modalitat terapèutica, 
com pel tractament de moltes altres patologies 
hematològiques en les quals la immunodepres-
sió afavoreix les infeccions”.

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras disposa d’una línia de recerca dedicada 
a les complicacions associades als proce-
diments terapèutics en la qual s’investiguen 
tant les infeccions que afecten aquests pacients 
com les trombosis o hemorràgies, entre d’altres.

“Les investigacions dirigides 
a la prevenció i el tractament 

de les infeccions amb una 
major transcendència (fongs, 

citomegalovirus, virus d’Epstein-
Barr o toxoplasma) es consideren 

fonamentals per oferir millors 
oportunitats als pacients de 

leucèmia”.

Més info a www.fcarreras.org



“Jo tinc molta sort i puc celebrar dos aniver-
saris: el de sempre, que és el 23 de maig i, 
des de 2011, també el 16 de novembre. Aquell 
dia vaig superar un dels obstacles més di-
fícils de la meva vida. Em vaig sotmetre a 
un trasplantament de cèl·lules mare. Com 
que no tenia donants compatibles a la meva 
família, la Fundació Josep Carreras contra 
la Leucèmia va trobar una unitat de 
sang de cordó umbilical les cèl·lules 
del qual eren iguals que les me-
ves. Gràcies per pensar que el 
teu proper aniversari pugui 
ser solidari fins a la medul·la” 
Raül, 2 anys. Barcelona.

Col·laboració…
Has pensat que el teu aniversari pot ser 
inoblidable?.
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El nostre aniversari és sempre un moment es-
pecial. Ara s’apropa el teu i des de la Fundació 
Josep Carreras volem animar-te per què 
aquest any sigui inoblidable sumant-hi 
un repte solidari: oferir més oportuni-
tats als pacients de leucèmia. Amb un 
gest solidari, pots fer que la teva felici-
tat es multipliqui, compartint aquest dia 
amb persones que ho necessiten.

Et preguntaràs, com puc fer-ho? Hi ha moltes 
possibilitats. Aquí en tens algunes…

Pots organitzar una celebració solidà-
ria i animar els teus convidats perquè 
facin un donatiu per a la lluita con-
tra la leucèmia. Per exemple, et podem 
ajudar oferint-te material informatiu per 
repartir entre els teus convidats o pots ad-
quirir uns llacets solidaris a la nostra botiga 
en línia per agrair-los el gest (www.tiendaf-
carreras.org).

Si vols anar més enllà, pots organitzar 
un repte solidari mitjançant la plata-
forma Migranodearena.org. És molt 
fàcil i et permetrà que cada amic o familiar 
aporti una quantitat en la mesura que pugui 
per ajudar-te a aconseguir el teu repte.

Fer una celebració diferent i inoblida-
ble està a les teves mans. Si vols com-

partir amb nosaltres aquest dia, comentar 
les teves idees i valorar les possibilitats, 

contacta amb Albertina Grau trucant-nos 
al 93 414 55 66 o enviant-li un correu a 

colabora@fcarreras.es
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Si no vas poder participar en la Setmana contra 
la Leucèmia de 2012, enguany sí que pots fer-ho!

Si ets pacient o expacient de leucèmia o una altra 
malaltia hematològica maligna i vols col·laborar 
en una acció solidària per la Setmana contra la 
Leucèmia 2013 a la teva localitat (el dissabte 22 
de juny de 2013), no dubtis en enviar-nos un 
correu electrònic a comunicacio@fcarreras.es 
o trucar-nos al 93 414 55 66 (pregunta per Ale-
xandra Carpentier o Brenda Roqué).

El 22 de juny, amb motiu de la Setmana 
contra la Leucèmia, volem repartir es-
perança i dir-li a la societat que ‘Valori 
la vida’. T’apuntes?

L’any passat més de 150 pacients i expacients 
es van apuntaro a la nostra acció “Valora la 
vida” amb motiu de la Setmana contra la Leu-
cèmia i ho vam organitzar a més de 40 locali-
tats de 14 comunitats autònomes.

La Sílvia i l’Esteban a Màlaga.

La Lourdes i la familia de l’Àlex a Madrid.

L’Ana a Pamplona.

En Nico a Barcelona.

La Sandra, la Nerea, la Raquel, la Mª José i en Dani a Velència.

Setmana contra la Leucèmia 2013
Ets pacient o expacient de leucèmia, limfoma o 
una altra malaltia hematològica i vols col·laborar 
amb nosaltres?



HP: campanya de prevenció soli-
dària.

L’empresa Hewlett Packard (HP) ha llançat in-
ternament la campanya The Power of Preventi-
on (“el poder de la prevenció”), per conscienciar 
tots els seus empleats en el món de la importàn-
cia dels controls mèdics per a la prevenció del 
càncer. A l’Estat espanyol, ho han volgut con-
vertir a més en una campanya de captació de 
fons a través de la venda d’alguns articles pro-
mocionals, destinant tot el recaptat a la Funda-
ció Josep Carreras. A Barcelona es va realitzar 
els passats 18 i 22 de març i van recaptar 3.060 
€. La resta de les seus d’HP a l’Estat espanyol 
estan realitzant també les seves campanyes. 
MOLTES gràcies a HP i a tots els seus empleats 
solidaris fins a la medul·la!.

Xerrada sobre la donació de 
medul·la òssia a Boehringer 
Ingelheim.

El 18 de març passat, l’empresa farmacèuti-
ca Boehringer Ingelheim va organitzar a la 
seva seu de Sant Cugat del Vallès una xerra-
da, amb la finalitat d’informar als seus em-
pleats sobre la donació de medul·la òssia. La 
sessió va ser a càrrec de la Núria Marieges, 
coordinadora del programa REDMO (Regis-
tre de Donants de Medul·la Òssia) de la Fun-
dació Josep Carreras.

Noves incorporacions al Pla 
Empreses Sòcies.

Del gener al març de 2013 hem tingut quatre 
noves altes en el nostre Pla Empreses Sòcies. 
Celgene (sòcia VIP), House Standing, Magne-
sitas Navarras i Jocs i Festes. Volem donar-los 
les GRÀCIES per la seva confiança i esperem 
que en els propers mesos s’incorporin moltes 
més empreses a la família de la lluita contra 
la leucèmia. Per a més informació sobre el Pla 
contacta sense compromís amb Belén Roldán, 
responsable d’Aliances corporatives (93 414 55 
66, belen.roldan@fcarreras.es).

Campanya a supermercats del 
Grup Upper.

En el marc de l’acord signat amb l’empresa 
Brand Buzz, l’11 de març passat es va enge-
gar una campanya a 80 dels supermercats 
del Grup Upper a la Comunitat de Múrcia. 
Per cada 6€ de compra, els clients reben un 
punt de manera que poden adquirir els arti-
cles de la marca Lock&Lock, líder mundial 
en recipients hermètics d’ús domèstic, amb 
un 50% de descompte. El 3% de la facturació 
total serà donat a la Fundació Josep Carre-
ras contra la leucèmia.
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Josep Carreras, amb la 
soprano Anna Netrebko i el 
baríton Erwin Schrott, va 
actuar a Ginebra contra la 
leucèmia.

El passat mes de gener Josep Carreras va 
oferir un recital al Victoria Hall de Ginebra 
a benefici de la Fundació contra la leucèmia 
que duu el seu nom i de l’Anna Netrebko 
and Erwin Schrott for Kids, una organit-
zació sense ànim de lucre d’ajuda sanitària 
a nens. Josep Carreras, juntament amb la 
soprano russa Anna Netrebko i el baríton 
Erwin Schrott, va interpretar un ampli re-
pertori amb peces de compositors catalans, 
francesos i italians, entre d’altres. En aquest 
espectacle solidari també va participar la 
Gstaad Festival Orchestra, conduïda pel 
mestre David Giménez. La marca suïssa de 
rellotgeria i joieria Chopard va patrocinar 
aquesta vetllada solidària. L’aportació de 
Chopard ha estat íntegrament destinada a la 
Fundació Josep Carreras contra la leucèmia 

i a l’Anna Netrebko and Erwin Schrott for 
Kids. La marca Chopard i la Fundació Josep 
Carreras mantenen una estreta relació des de 
la creació de l’entitat. Gràcies!

Gala benèfica a Tegueste, 
Tenerife.

Alejandro Hernández, pacient de leucèmia, va 
organitzar una gala benèfica amb motiu dels 
Carnavals a la sala Castillo de Tegueste (Tene-
rife). Va ser un èxit rotund i va aconseguir re-
captar 2.300€ que ha donat a la lluita contra la 
leucèmia. Moltes gràcies, Alejandro!

Las noies del calendari, més 
solidàries que mai.

Molts coneixen la història, la pel·lícula o 
l’obra de teatre “Les noies del calendari”. 
Durant els últims 12 anys la venda de ca-
lendaris vinculats a l’obra ha aconseguit 
recaptar grans donatius per a la recerca de 
tractaments contra la leucèmia i altres tipus 
de càncer de la sang. A Barcelona, l’obra s’ha 
dut a terme recentment dirigida per Antonio 
Calvo i adaptada per Marc Rosich i s’han re-
captat més de 2.000€ a benefici de la nostra 
Fundació. Aquest mes d’abril, aquesta matei-
xa obra arriba a Madrid. Moltes gràcies noies 
del calendari!
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Entrevista a…
Carmen Cubero, 33 anys, atleta solidària. 

Quan la leucèmia et fa córrer.

Carmen Cubero té 33 anys, és de Mata-
ró (Barcelona) i, per desgràcia, va haver de 
viure la lluita contra la leucèmia de prop. La 
seva mare va patir la malaltia i no va poder 
superar la batalla. A la Carmen, la valen-
tia de la seva mare li ha donat ales per 
perseguir la seva pròpia lluita: córrer 
contra la leucèmia.

El març va arribar el seu quart repte solidari a 
favor de la Fundació Josep Carreras: córrer la 
Marató de Barcelona en menys de 3h 37min, 
que va ser la marca que va aconseguir el 2012 
en aquesta mateixa carrera i en ocasió del se-
gon repte benèfic. Moltes persones li han donat 
suport i gràcies a ells i al seu esforç personal ha 
aconseguit més de 1.200€ per investigar sobre 
la leucèmia.

Què et va dur a crear els reptes solidaris?
La meva mare va patir una leucèmia i això va 
fer que ho visqués molt de prop, lògicament, i a 
més que m’adonés de la tasca que fa la Funda-
ció Josep Carreras. Això va fer que, al cap d’uns 
anys, pensés en com poder ajudar a difondre la 
feina de la Fundació a través de la meva afició 
pel running.

Quin va ser el primer repte i què volies 
aconseguir?
El meu primer repte va ser el 2011, a la Mitja 
Marató de Mataró, i consistia en fer la carrera 
en menys d’1h 45min. Per ajudar-me, la gent 
podia apostar perquè ho aconseguiria en la 
meva pàgina de Migranodearena.org. Qualse-
vol aportació a través d’aquesta plataforma va 
directament a l’entitat triada, en el meu cas la 
Fundació Josep Carreras, per aconseguir fons 
perquè continuïn la seva tasca, sobretot en re-
cerca científica, que és molt important.

I vas assolir el repte?
Sí, ho vaig aconseguir i va estar molt bé! A 
més d’aconseguir una marca millor, vaig fer 1h 
42min, la recaptació va ser tot un èxit perquè 
la xifra va ser una mica més del doble del que 
m’havia proposat: 508€.

Què se’t passa pel cap quan veus que la 
gent s’hi involucra?
M’omple de satisfacció perquè tu pots dur a 
terme una iniciativa i sentir que fas el correcte, 
però el fet que la gent et doni suport, és genial. 
A més no només t’ajuden amb les seves apor-
tacions, també participen en el bloc, donant-te 
ànims… Això és bàsic, és el que dóna sentit a 
aquesta iniciativa.

Com et pot continuar ajudant la gent?
La plataforma per recaptar fons és Migranode-
arena.org, però es pot trobar l’enllaç directe al 
meu bloc: ponteenmarchaya.blogspot.com. A 
més, mai hi ha un màxim ni mínim en les apor-
tacions. Tot és ajuda! Tot suma!

Si vols crear el teu propi repte solidari, 
informa-te’n ara a

www.fcarreras.org/migranodearena 
o truca’ns al

93 414 55 66




