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Els plans dels pacients:
testimonis d’esperança.

Els pacients són els principals protagonistes de la 
lluita contra la leucèmia. Sovint, compartir el seu 
testimoni és una oportunitat per expressar-se i 
donar a conèixer la seva història i, a més, un gest 
d’esperança cap a les persones que estan passant 
per aquesta batalla actualment. 

Des de fa anys, el nostre web inclou cada setma-
na nous i meravellosos testimonis de pacients i 
expacients. Entra en aquest espai d’esperança a  
www.fcarreras.org/ca/testimonis

Cada setmana pots seguir aquests testimonis i moltíssimes coses més en la nos-
tra pàgina de Facebook: www.facebook.com/fundacioncarreras

Quan 
acabis de 

llegir-me, no em 
llencis…deixa’m

en algun lloc en el
que pugui sensibilitzar a 

més persones sobre 
la lluita contra la 

leucèmia!



Benvolgut/uda amic/iga,

L’any vinent farà 25 anys que vam iniciar un 
camí de lluita contra la leucèmia. Vaig poder 
emprendre aquest repte gràcies a la meva famí-
lia, a un distingit grup de metges i científics, i a 
un molt selecte nombre de professionals i em-
presaris. Però des dels inicis, aquesta voluntat 
es va convertir en un esforç col·lectiu. Actual-
ment, dia a dia, tots junts mantenim i perseve-
rem en aquest desafiament gràcies als milers de 
socis i col·laboradors, com vostè, que ens donen 
suport de forma solidària.

Sempre hem posat èmfasi en la recer-
ca científica, la pedra angular que ens 
permetrà, algun dia, arribar a la curació 
definitiva de la leucèmia sempre i en tots 
els casos. Des de la creació de la Fundació Jo-
sep Carreras al nostre país conjuntament amb 
les seves fundacions germanes a Alemanya, Es-
tats Units i Suïssa portem invertits més de 100  
milions d’euros en recerca. Això ha permès por-
tar a terme 803 projectes, molts purament cien-
tífics i uns altres també en l’àmbit psicosocial. 

Ara, la nostra Fundació ha tingut 
l’oportunitat de viure un moment histò-
ric i incomparable: hem posat la primera 
pedra del nou edifici de l’Institut de Re-
cerca contra la Leucèmia Josep Carreras 
al Campus ICO/Germans Trias i Pujol de 
Badalona. Aquest centre, que vam crear el 
2010, pretén avançar en la recerca biomèdica 
de qualitat de les leucèmies i les altres hemo-
paties malignes. És únic a l’Estat espanyol i un 
dels pocs del món exclusivament focalitzat en 
aquest tipus de malalties. En aquestes pàgines 
que té entre les seves mans podrà veure com 
s’ha desenvolupat aquest esdeveniment i com 
es constitueix aquest nou centre de referència. 
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D’altra banda, també vull agrair de tot cor 
la il·lusió i l’immens gest de col·laboració 
que han tingut moltíssims pacients i ex-
pacients col·laborant en la iniciativa de 
la Setmana contra la Leucèmia 2012. Com 
veurà en el reportatge d’aquest número de la 
nostra revista, han portat a terme una acció de 
sensibilització amb un afecte i implicació ini-
gualables. Una de les moltes persones que hi 
han participat és la Maria, una nena de 7 anys 
de Madrid, qui, després de molt lluitar, ha sortit 
vencedora d’aquesta malaltia. Podrà conèixer el 
seu commovedor testimoni també en aquestes 
pàgines.

Moltes gràcies per ser una persona solidària fins 
a la medul·la.

Josep Carreras

Editorial
«Felix qui potuit rerum cognoscere causas»
«Feliç aquell que pogué conèixer les causes de les coses!»

Virgili, Geòrgiques 2, 490, citat a Aurea Dicta,
Fundació Bernat Metge, Barcelona 1960
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Un moment històric: posem la primera pedra de l’ Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

L’Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep 
Carreras es va constituir el 2010, amb l’objec-
tiu d’impulsar la recerca biomèdica i el desen-
volupament de la medicina personalitzada de 
les hemopaties malignes i, especialment, de la 
leucèmia. El seu propòsit principal és avançar 
un pas més en la recerca biomèdica de qualitat. 
El centre neix d’una iniciativa conjunta de la 
Generalitat de Catalunya i la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia, que pretén posi-
cionar l’Institut com a centre de referència in-
ternacional en l’àmbit d’aquestes malalties.

L’acte va comptar amb la presència del Sr. 
Artur Mas, president de la Generalitat de  
Catalunya; el Sr. Josep Carreras, president 
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia  
Josep Carreras i de la Fundació que també duu 
el seu nom; el Sr. Xavier Garcia Albiol, alcalde 
de Badalona; el Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut 
de la Generalitat de Catalunya i el Prof. Evarist 
Feliu, president de la Comissió Delegada de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras, que vam crear el 2010, 
pretén avançar en la recerca biomèdica 
de qualitat de les leucèmies i les altres 
hemopaties malignes. És únic a l’Estat 
espanyol i un dels pocs del món exclu-
sivament focalitzat en aquest tipus de 
malalties.

El mes de juliol passat, la Fundació va viure un 
moment incomparable: vam tenir el plaer de 
posar la primera pedra del Campus ICO/Ger-
mans Trias i Pujol de l’Institut de Recerca con-
tra la Leucèmia Josep Carreras, a Badalona.



Germans Trias i Pujol al costat de l’actual Insti-
tut de Medicina Predictiva i Personalitzada del 
Càncer (IMPPC).

El Prof. Evarist Feliu i el Prof. Álvaro Urba-
no són els coordinadors científics del Cam-
pus ICO/Germans Trias i Pujol i del Campus 
Clínic, respectivament. Actualment s’està tre-
ballant per a la creació d’un tercer campus a 
l’Hospital de Sant Pau, sota la coordinació del 
Prof. Jordi Sierra. Diversos grups d’investiga-
dors ja publiquen els seus treballs amb el nom 
de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia  
Josep Carreras.

En els propers anys, la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia destinarà 14 milions d’euros 
als edificis i equips dels Campus Clínic i ICO/
Germans Trias i Pujol. La Fundació Obra Social 
“La Caixa”, amb l’objectiu d’impulsar la recerca 
d’excel·lència, també col·labora en el projecte 
amb la Fundació Josep Carreras, per al finança-
ment de la construcció i equipament de l’Insti-
tut. El Govern de la Generalitat destina anu-
alment una partida pressupostària per finançar 
les despeses ordinàries estructurals precises 
per al funcionament de l’Institut. Aquest també 
es finançarà mitjançant fons competitius (be-
ques i ajudes, etc.) i el mecenatge.
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Per a més informació sobre l’Institut de 
Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras, 
entra a www.fcarreras.org

Carreras i vice-president de la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia.

El president de la Generalitat, Artur Mas, va 
afirmar que amb aquesta nova instal·lació ofe-
reix un senyal positiu i d’esperança per als ma-
lalts de leucèmia. El líder de l’executiu català 
també va aprofitar per agrair a Josep Carreras 
“l’actitud de generositat i de servei al país, que 
es posa de manifest amb l’Institut i amb la 
Fundació Josep Carreras”. 

“L’entorn assistencial i científic que tenim als 
dos campus de l’Institut és excel·lent. El nostre 
projecte pretén sumar, integrar, compartir i 
potenciar encara més l’excel·lent nivell exis-
tent. Ja ho estem fent pel que fa a la gestió 
simplificant estructures. També ho farem en 
el terreny científic integrant serveis transver-
sals i multicèntrics sense duplicitats inneces-
sàries”, va comentar Josep Carreras durant 
l’acte.

El nou Institut tindrà dues seus: una situada 
al Campus Clínic, en el marc de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona i de la Facultat de Medicina 
de la Universitat de Barcelona i l’altra en un 
edifici de nova construcció en el Campus ICO/
Germans Trias i Pujol, en l’àmbit de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, a Badalona. 
Per construir el nou edifici, l’Ajuntament de 
Badalona ha cedit una parcel·la de 4.550 me-
tres quadrats, situada en l’entorn de l’Hospital 

Aspecte del futur edifici del Campus ICO/Germans Trias i Pujol.
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Reportatge…
“Setmana contra la Leucèmia 2012: 
Valora la vida!”.

Aquestes tres nenes es diuen Maria Carballo, 
Maria Dorado i Maria Angulo. Són amigues 
des de fa temps, ja que les tres van coincidir a 
l’Hospital Niño Jesús de Madrid per rebre trac-
tament. Patien leucèmia aguda.

Elles formen part dels 152 pacients i expacients 
de leucèmia i altres malalties hematològiques 
que han sortit al carrer el dissabte 23 de juny de 
2012, amb motiu de la Setmana Europea contra 
la Leucèmia 2012, per transmetre un missatge 
d’esperança a la societat: “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. Valora la vida!”

El motiu d’aquesta crida va ser conscienciar la 
població sobre la lluita contra la leucèmia i les 
altres malalties hematològiques malignes.

L’acció va tenir lloc a 42 localitats de 14 comu-
nitats autònomes. Entre els més de 150 pacients 
i expacients que hi van participar, hi havia 35 
famílies de pacients infantils o adolescents. A 
més, 74 dels 152 participants s’havien sotmès 
a un trasplantament de medul·la òssia. Tots 
els participants van repartir fulletons persona-
litzats amb la seva història per sensibilitzar la 
població.

La il·lusió de tots els pacients i ex-paci-
ents no pot descriure’s amb paraules i, 
des de la Fundació, només podem agra-
ir-los, una vegada més, de tot cor la seva 
col·laboració.

GRÀCIES!

A www.valoralavida.org podràs veure fotos, 
notícies i vídeos sobre aquesta acció.
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Nicolàs (Barcelona), expacient 

d’Immunodeficiència Severa Combinada.

Hugo i Janire (Bilbao), pacients de 

limfoma i d’aplàsia medul·lar severa.

Nerea (València), expacient de leucèmia.

Mario (Aranda de Duero), expacient de 

leucèmia.

Toni i Ana (P. de Mallorca), expacients de 
leucèmia i aplàsia medul·lar severa.

Àngel (Tenerife), pacient de leucèmia.

Silvia i Esteban (Màlaga), expacients de 
leucèmia.

Mateo (A Coruña), expacient de leucèmia.



“La Maria té set anys i els ha fet gràcies a la 
recerca. Sóc la mare d’una supervivent.” Així 
ens explicava la Sandra, mare de la Maria, de 
Madrid, com la seva filla va vèncer la leucèmia. 

La Maria tenia quatre anys quan li van diagnos-
ticar una leucèmia mieloide aguda i va comen-
çar a tenir moltes complicacions. Les quimio-
teràpies estàndard no li funcionaven i, a més, 
una de les proves va sortir positiva: tenia el gen 
FLT3 duplicat en tàndem. Aquests resultats 
feien que l’única oportunitat de la Maria 
fos un trasplantament de medul·la òssia.

“Van fer les proves als pares i al seu germà 
petit de dos anys. Cap dels tres vam ser com-
patibles. Més notícies dolentes. Calia posar-la 
en recerca al banc de donants de medul·la de 
la Fundació Josep Carreras”, explica la Sandra.
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Coneguem…
La Maria i en Rafa.

Als pocs dies d’acabar el segon cicle de quimio-
teràpia, la Maria va començar a empitjorar a 
passos agegantats. “Si en dotze hores no comen-
çava a millorar ens van dir que ens preparés-
sim per al pitjor. L’hematòleg venia a l’habi-
tació cada deu minuts durant diverses hores. 
I mentrestant, la Maria estava perdent 
la vida en aquell llit. Fins que va arribar 
un moment que, com a les pel·lícules, va 
entrar el seu estimat metge i ens va ex-
plicar que estava començant a millorar. 
Les hores següents van ser de molta ten-
sió però la Maria va anar reaccionant i 
al final ens va dir: Aquesta nena té mol-
tes ganes de viure”, comenta la Sandra.

Setmanes després, els metges van explicar a la 
família de la petita que cap de les medul·les que 
s’havien localitzat era idònia i els van informar 

La Maria, durant el seu tractament.
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d’un projecte experimental. “A la Maria se li aca-
bava el temps: el tractament de quimio havia 
acabat i no apareixia la medul·la. Aleshores, 
una altra vegada, el seu hematòleg ens 
va dir que existia un projecte de recerca 
amb una teràpia en experimentació que 
consistia a realitzar el trasplantament 
del pare o la mare. Es diu “trasplanta-
ment hemopoètic de donant haploidèn-
tic”. Ens va parlar de les cèl·lules NK que era 
amb el que ell estava investigant i de diverses 
coses de les quals no ens assabentàvem encara 
que poséssim cara que sí”, recorda la Sandra.

Ara la Maria és una nena sana i a principis de 
l’any passat els Reis Mags li van portar el que 
més desitjava: tornar a l’escola.

“Cada dia ens despertem i, en veure la Ma-
ria, sentim que ha estat un miracle i llavors 
no ens importa la duresa de la malaltia, ni 
haver hagut de deixar la feina, passar per di-
ficultats econòmiques… En fi, aquests danys 
col·laterals, que la Maria posa al seu lloc no-
més amb un dels seus somriures”, resumeix la 
Sandra, feliç. 

En Rafa, també és madrileny i té 47 anys.  
El 2007 va donar medul·la per a un pa- 
cient de leucèmia que necessitava un 
trasplantament i no disposava d’un do-
nant compatible entre els seus familiars.

“Vaig tenir la sort de donar medul·la òssia a 
una persona que no conec. Dic sort perquè 
aquesta donació em va aportar moltes sensa-
cions que van enriquir la meva ànima”, comen-
ta en Rafa.

Si vols informar-te sobre la donació 
de medul·la òssia, entra a  
www.fcarreras.org o truca’ns al  
900 32 33 34.

La Maria, actualment, durant la seva participació en la 
Setmana contra la Leucèmia 2012.

Rafa, donant de medul·la òssia.

“Desitjo de tot cor que aquesta 
persona es trobi igual de bé que 
estic jo, ja que aquesta intervenció 
no em va ocasionar cap trastorn ni 
físic ni mental, ni abans ni després 
de la donació. En aquell moment 
hi havia dues persones molt felices 
i afortunades: una d’elles era 
el malalt que va rebre la meva 
medul·la i l’altra era jo”, explica en 
Rafa.



||  Entrevistem a…8

Entrevistem a…
Judit Mascó, model i donant 
de medul·la òssia.

Judit Mascó és una de les models més co-
titzades de tots els temps. A més d’haver 
desfilat arreu del món amb els millors 
dissenyadors i haver participat en cam-
panyes internacionals de gran prestigi, 
és donant de medul·la òssia des de 2005 
i una persona molt solidària. Hem vol-
gut preguntar-li què suposa per ella col-
laborar en la lluita contra la leucèmia.

Per què et vas fer donant de medul·la òs-
sia i de sang de cordó umbilical? 
Estava embarassada de la meva quarta filla 
i em sentia immensament feliç i afortunada 
de poder tornar a ser mare. En aquell mateix 
moment una altra família que coneixia també 
vivia esperançada però per un altre motiu: no 
hi havia hagut rebuig en el trasplantament de 
cèl·lules mare de un cordó umbilical d’un nadó 
d’origen europeu. I aquest donava l’esperança i 
l´oportunitat de viure a una persona jove, pare 
d’uns nens preciosos, que patia leucèmia. 

En saber que la sang que passa per dins del 
cordó umbilical té unes cèl·lules òptimes per al 
transplantament de medul·la òssia, amb el qual 
es pot tractar la leucèmia, vaig tenir clar, que un 
esforç burocràtic tan senzill com demanar els 
papers de consentiment al meu ginecòleg per 
poder ser donant, era un acte tant insignificant 
quant a esforç, i tan important quant a conse-
qüències, que no vaig dubtar a fer-ho. El dia 
del part de la meva filla Clara, el meu ginecòleg 
va recollir la sang que quedava en el cordó i la 
placenta, i si en condicions normals l´haurien 
llençat, amb la meva autorització van congelar 
les cèl·lules per a una possible utilització en un 
trasplantament. I això no va suposar cap risc 
ni per a la meva filla ni per a mi. De fet, jo en 
aquells moments ni me’n vaig assabentar. 

Tinc la convicció que ser donant és una de les 
maneres més especials de sentir empatia cap als 
altres. Conèixer la importància de l’acte de la 
donació aporta molta satisfacció personal, us ho 
puc ben assegurar! He de reconèixer que la do-
nació de medul·la òssia a través de la Fundació 
Carreras va ser fruit de la vivència d´un amic 
malalt de leucèmia, però ple de vida per lluitar. 
Saber que la sang és emmagatzemada en bancs 
i que podrà ser utilitzada per fer un trasplanta-
ment a qualsevol pacient anònim del món que 
ho necessiti i sigui compatible, sense cap més 
preferència, m’alegra. Tinc suficient informació 
i motius per ser donant. Ser donant és posar-se 
en la pell de l´altre. 

Com et sentiries si un dia et truquem ex-
plicant-te que ets compatible amb algú i 
que pots salvar-li la vida donant medul·la 
òssia?
Moltes vegades ho penso... De ben segur que 
seria un moment molt especial, en saber que en 
aquell precís instant, algú d’algun lloc del món, 

© Manuel Outumuro.

“Ser donant és posar-se en la pell de 
l’altre”.



i amics anònims, que no se’ns veu però que 
sempre us fem costat. Som molts els qui creiem 
que tots hem de tenir les mateixes oportunitats 
i sabem que amb la feina de la Fundació Carre-
ras i amb la vostra esperança,voluntat i esperit 
de superació, anireu superant les dificultats. A 
nosaltres ens teniu, per quan ens necessiteu!
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necessita aquest teixit tan indispensable per a 
la vida. Quina sensació de satisfacció s’ha de 
sentir! Poder salvar la vida a una altra persona! 
Felicitat i vida per a dues persones: el donant i 
el receptor.

Des de fa molts anys estàs vinculada a 
moltes causes solidàries diferents, in-
closa la lluita contra la leucèmia. Què 
t’aporta com a persona?
Sempre anem buscant què es la felicitat i com 
aconseguir- la. He descobert que sempre que 
ens oferim als altres i ajudem els altres, tant del 
nostre entorn com si són persones que no co-
neixem, es quan em sento més feliç. Feliç de ser 
útil, feliç de pertànyer a una societat i un món 
on tots formem part d’un tot. Això dóna molta 
satisfacció personal.

Quin missatge d’ànims vols enviar als pa-
cients de leucèmia, especialment als més 
petits, i a les seves famílies? 
De la mà dels vostres metges especialitzats que 
de ben segur us ajuden a aclarir incerteses i 
temors, i evidentment amb l´ajut de les vos-
tres famílies i amics, estem també els donants 

Judit Mascó, el 2005, informant-se per inscriure’s com a 
donant de medul·la òssia.

La Marta, una expacient de leucèmia de Móstoles que va 
sotmetre’s a un trasplantament de sang de cordó umbilical fa 
alguns anys. En ambdues imatges l’acompanya l’infermera 
que va estar amb ella durant el seu ingrés, abans i durant la 
Setmana contra la leucèmia 2012.



Notícia…
Campanya SOMOS.
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Ha nascut SOMOS, una campanya solidària 
amb la qual la Fundació Josep Carreras parti-
cipa al costat de moltes altres ONG espanyoles. 
Ens hem unit totes per promoure la solidaritat 
i intentar canviar el món.

Si tots aportéssim una mica a una causa, la que 
a cada persona li arribés al cor, entre tots po-
dríem canviar les coses. Ser solidari ens fa més 
feliços, està demostrat! Pots comprovar-ho a: 
www.somosasi.org 

25 ONG espanyoles ens hem units per 
donar les gràcies als 3 milions d’espa-
nyols que ens donen suport regular-
ment amb els seus donatius.

L’objectiu fonamental de la campanya SOMOS 
ha estat promoure la cultura de la solidaritat 
i agrair als 3 milions de socis regulars que hi 
ha al nostre país la seva col·laboració econò-
mica amb les entitats no lucratives (més de 

32.000 col·laboren amb la Fundació Jo-
sep Carreras en la lluita contra la leucè-
mia. GRÀCIES!) . Aquesta campanya també 
pretén, a través del testimoni dels socis actuals, 
incrementar la base social de les ONG. 

Un dels elements destacats de la campanya ha 
estat el Dia SOMOS (8 de juny), en el qual es va 
convidar la societat espanyola que mostrés el 
seu compromís amb les ONG. Segons va mani-
festar Carmen Gayo, presidenta de l’AEF, enti-
tat organitzadora de la campanya “ha estat un 
dia d’homenatge als socis de les ONG. Volem 
animar-los que expliquin als seus amics i fami-
liars que col·laboren de manera regular amb al-
guna organització i, així, aconseguir que aquests 
triïn la seva causa i també hi col·laborin”.
 
La campanya SOMOS neix amb vocació de per-
manència, ja que pretén repetir cada any aques-
ta acció d’agraïment i homenatge als socis de 
les ONG.

Tan sols el 18% de la població espanyola col·labora amb una o amb diverses 
ONG, xifra al voltant de tres vegades inferior als nivells arribats al Regne 
Unit i a França. D’aquest total, només un 8% ho fa regularment.

ONG’s participants en la campanya SOMOS:



Gràcies a Janssen per donar-nos suport en la 
nostra tasca de sensibilització i difusió de la 
lluita contra la leucèmia.

Aquest Nadal, postals solidàries de 
la Fundació Josep Carreras gràcies a 
La Colección Gráfica.

L’empresa La Colección Gráfica ha rea-
litzat una col·lecció de postals nadalenques 
personalitzables i solidàries. El 10% de les 
vendes de postals de la col·lecció de Funda-
ció Josep Carreras serà donat per destinar-ho 
a la lluita contra la leucèmia. Si com empre-
sa o particular tens interès a adquirir a partir 
de 50 unitats, pots informar-te en el seu web:  
www.coleccionsolidaria.com.
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SETMANA EUROPEA CONTRA 
LA LEUCÈMIA 2012: gràcies a 
totes les empreses solidàries 
que han col·laborat difonent la 
lluita contra la leucèmia.

Durant la Setmana Europea contra la Leucè-
mia 2012 (21-28 de juny), moltes empreses 
han volgut unir-se a la lluita contra la leucè-
mia. Gràcies a Würth /Marbet Servicios  
Creativos per facilitar-nos la impressió 
dels fulletons personalitzats dels pacients 
i per fer difusió d’aquesta acció a la revis-
ta Racc Würth; gràcies a Atrapalo.com,  
Paginasamarillas.es i a Meetic España 
per cedir-nos espai publicitari gratuïtament i 
donar a conèixer aquesta iniciativa i gràcies a 
Grupo DIA, Allianz i Janssen-Cilag per 
fer difusió d’aquest esdeveniment entre els 
seus empleats. Pots llegir més sobre l’acció 
que vam dur a terme durant la Setmana con-
tra la Leucèmia 2012 en el reportatge de les 
pàgines 4 i 5 i a www.fcarreras.org.

Les estacions de tren d’ADIF tornen 
a acollir la nostra campanya de cap-
tació de socis.

Un any més ADIF ens ha cedit els vestíbuls 
de diverses estacions de tren espanyoles per 
a la realització d’una campanya d’informació i 
captació de socis. Aquesta iniciativa forma 
part de les accions recollides en el Pla 
Empresa Ciutadana de Responsabilitat 
Social Corporativa d’Adif, a través del 
Programa Estación Abierta Aquesta cam-
panya, que va començar durant el mes de juny 
i es durà a terme fins el novembre, ocorre a les 
estacions d’Alacant, Còrdova, Madrid-Chamar-
tín, Madrid-Puerta de Atocha, Màlaga-María 
Zambrano, Sevilla-Santa Justa i València-Joa-
quín Sorolla.

Gràcies ADIF!



Aspirants a Mossos d’Esquadra 
i Policia Local de Catalunya, 
solidaris fins a la medul·la.

El 26 d’abril i el 2 i 7 de maig passats, la 
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia 
i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC), en col·laboració amb la Regió Poli-
cial Metropolitana de Barcelona del Cos de 
Mossos d’Esquadra, van engegar un progra-
ma de col·laboració per difondre la donació 
de medul·la òssia entre l’alumnat del curs 
de formació bàsica policial. Es van orga-
nitzar unes xerrades informatives a l’ISPC, 
emmarcades dintre de les activitats comple-
mentàries del Curs bàsic de formació poli- 
cial, amb l’objectiu de donar a conèixer la ne-
cessitat de promoure la donació de medul·la 
òssia. Aquesta activitat formativa la va oferir 
el Dr. Enric Carreres, director del Registre 
de Donants de Medul·la Òssia (REDMO). 

Forat solidari de golf a Màlaga.

El mes de maig passat va tenir lloc, a Mocline-
jo, Màlaga, un forat solidari al Torneig de Golf 
Vila Moclinejo. Al forat de sortida es va col-
locar un estand amb fulletons informatius so-

bre la Fundació i la donació de medul·la òssia. 
Es van recaptar un total de 1.662,35 €. Gràcies 
especialment a la Marisa per la il·lusió i el com-
promís que ha tingut organitzant-ho tot.

II Torneig “Rugbi solidari fins 
a la medul·la”.

El 5 de maig passat el Barcelona Universita-
ri Club – Ubae (BUC-Ubae), club de Rugbi 
històric de la ciutat comtal, va organitzar la 
segona edició del torneig “Rugbi solidari fins 
a la medul·la”, a benefici de la Fundació Jo-
sep Carreras, per recaptar fons destinats a la 
lluita contra la leucèmia. En aquest torneig 
hi van participar nens en la seva etapa de 
formació com a esportistes i el seu objectiu 
va ser transmetre els valors de solidaritat, 
altruisme i treball en equip, que són la base 
del rugbi, aplicats a una causa solidària. Va 
partir de la idea que els nens no juguessin 
per guanyar un partit, sinó per ajudar per-
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Històries…
Solidàries fins a la medul·la.

La nostra col·laboradora,  Marisa Guirado, lliurant el premi 



sones amb menys sort: els pacients de leu-
cèmia. Durant la jornada es van fer diver-
ses activitats destinades a recaptar fons: un  
donatiu per accedir a la instal·lació, ven-
da de pastissos i begudes solidàries, rifa de  
productes, etc. Tots els beneficis de la jor-
nada es van destinar a la Fundació Josep 
Carreras, amb una recaptació de 1.501,06 €, 
destinats a la lluita contra la leucèmia. 

Moltes gràcies BUC-Ubae!

Participa a la pròxima Garmin 
Barcelona Triatló de forma solidària.

El proper 7 d’octubre tindrà lloc la nova edi-
ció de la Garmin Barcelona Triatló. Com tots 
els grans esdeveniments populars del món, la 
Garmin Barcelona Triatló també té el seu cos-
tat solidari. Migranodearena.org ofereix als 
atletes l’oportunitat de córrer per una bona 
causa i afegir un repte solidari a la seva meta 
esportiva. Si vols participar a favor de la llui-
ta contra la leucèmia, tan sols has d’entrar a 
www.migranoedarena.org, triar la Funda-
ció Josep Carreras com a entitat beneficiària, i 
crear el teu repte solidari. A la Garmin Triatló 
de l’any passat, la Iolanda López i el Joan Font-
bernat van aconseguir recaptar més de 5.000 
euros entre tots dos. Per exemple, la nostra 
col·laboradora Carmen Cubero, que al març 
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d’aquest any va decidir córrer la Marató de 
Barcelona en menys de 3 hores i 45 minuts, va 
crear un repte solidari a través de Migranodea-
rena. org i va recaptar 535 € per a la Fundació.

Sopar solidari contra la 
leucèmia.

El passat 7 de juny va celebrarse el II So-
par solidari contra la leucèmia a l’Hotel Le 
Méridien de Barcelona, organitzat per les 
nostres meravelloses col·laboradores Sylvia 
Obach i Sara Codina. Com en l’edició an-
terior, vam comptar amb la presència d’un 
magnífic mestre de cerimònies, l’actor i imi-
tador català Pep Plaza; i amb la col·laboració 
de moltes empreses. Gràcies a aquest esforç, 
aquest sopar benèfic va aconseguir recaptar 
4.505,67 € per a la lluita contra la leucèmia. 

Moltes gràcies.

Canyes solidàries al Bar Celler 
Macabeo 

El Bar Celler Macabeo, de la zona de Les Ro-
quetes de Sant Pere de Ribes, va organitzar 
una tarda solidària durant la Setmana contra 
la Leucèmia (21 - 28 de juny) per recaptar fons 
per a la lluita contra aquesta malaltia. Van 
servir totes les canyes de cervesa a un euro, i 
van recaptar un total de 600 €. La iniciativa va  
ser liderada pel propietari del bar, Lorenzo 
Murcia, pare d’un nen que va patir leucèmia. 

Gràcies Bar Celler Macabeo!

La Iolanda, participant solidaria de la Garmin Barcelona 
Triatló de 2011.




