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Apreciat/ada amic/iga,

PERSEVERANÇA. És la paraula que millor defineix la nostra tasca 
durant l’any 2014 en moltes àrees d’activitat de la nostra Fundació.

La tenacitat i la il·lusió amb què el nostre equip ha treballat des 
de fa anys en l’assentament i la posada en marxa de l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) ha tingut aquest 
any la primera de les seves recompenses. La inauguració oficial 
del Campus Clínic-UB al setembre va ser un impuls importantís-
sim i un debut, si em permeten l’ús de termes artístics, magnífic, 
a més d’un punt d’inflexió en el desenvolupament del nostre 
centre de recerca. Els progressos realitzats durant el 2014 en la 
construcció del nou Campus ICO-Germans Trias i Pujol també fa 
que ens sentim molt satisfets.

Aquests avenços ens apropen cada vegada més a culminar la 
creació dels dos primers campus de l‘IJC que acolliran a més 
de cent investigadors. Això esdevindrà, previsiblement, el 2016, 
així que, durant l’any en curs, seguirem persistint per arribar a 
aquesta meta.

Pel que fa a altres camps d’activitat, també voldria destacar les 
xifres aconseguides aquest any des del Registre de Donants 
de Medul·la Òssia (REDMO). El treball de tot l’equip ha permès 
que 452 pacients espanyols hagin tingut aquest any 2014 
una segona oportunitat mitjançant un trasplantament de 
medul·la òssia d’un donant no emparentat. Al llarg d’aquests 
anys (1991-2014) ha valorat 15.451 donants voluntaris i unitats 
de sang de cordó umbilical espanyols, la qual cosa ha permès 
que 6.758 malalts de tot el món s’hagin pogut  sotmetre a un 

“La perseverança és la virtut per la qual 
  totes les altres virtuts donen el seu fruit”
   Arturo Graf (1848-1913), escriptor i poeta italià.
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trasplantament de progenitors hematopoètics. A més, em complau 
moltíssim que durant aquest període el nombre de donants de 
medul·la òssia inscrits a l'Estat espanyol hagi augmentat de forma 
molt considerable. Cada una d’aquestes persones representa, 
senzillament, més possibilitats per a tots els pacients de leucèmia 
al món.

Finalment, voldria referir-me a un altre equip per a mi fonamental. 
Es tracta d’aquelles persones IMPARABLES contra la leucèmia: 
els nostres col·laboradors. Amb una aportació solidària permeten 
que tots aquests projectes segueixin el seu desenvolupament i 
avancin. Només gràcies a ells podem perseverar, no parar fins que 
algun dia tots els tipus de leucèmia tinguin una curació definitiva 
i no impliquin efectes secundaris devastadors en els pacients.

Gràcies per permetre’ns seguir endavant.

FINS QUE LA CUREM, NO PARAREM.

Afectuosament,

Josep Carreras
President 
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     IMPARABLES 
   CONTRA LA      
        LEUCÈMIA

La Fundació ha invertit des de la seva 
creació més de 150 milions d’euros en 
projectes de recerca. El 2010 es posà en 
marxa a Barcelona l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras, un 
dels pocs centres del món exclusivament 
dedicat a la leucèmia i a la resta d’hemo-
paties malignes.

Es tracta d’un centre de recerca públic 
en col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya i amb la Universitat de Barcelona 
(UB), la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i els centres hospitalaris de la xarxa 
assistencial pública.

Fins que la curem, 
NO PARAREM.

La Fundació ofereix un servei gratuït d’as-
sessorament mèdic (2.119 peticions re-
budes durant el 2014) així com allotjament 
per a pacients amb recursos econòmics 
limitats que han de traslladar-se lluny 
del seu domicili per rebre un tractament 
prolongat.

Tot el nostre esforç persegueix un únic 
objectiu: que la leucèmia sigui, algun dia, 
una malaltia curable en tots els casos. 
Tot i els avenços aconseguits en els dar-
rers anys, encara perdem dos de cada 
deu nens i la meitat dels pacients adults. 
Fins que la curem definitivament, NO 
PARAREM.

Seguirem 
IMPARABLES 
intentant millorar 
la qualitat de vida 
dels pacients.

Fins a trobar 
un donant 
compatible 
per a tots els 
pacients, 
NO PARAREM.
Per tal que cap pacient es quedi sense una 
oportunitat de curació pel fet de no disposar 
de donant de medul·la òssia compatible, 
l’any 1991 la Fundació va crear a l'Estat 
espanyol el REDMO (Registre de Donants 
de Medul·la Òssia). Gràcies a aquesta ini-
ciativa, els pacients espanyols poden ac-
cedir als més de 25 milions de donants de 
medul·la òssia i unitats de cordó umbilical 
disponibles a tot el món.

Des del 1991, el Registre de Donants 
de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació 
Josep Carreras ha valorat 15.451 donants 
voluntaris i unitats de sang de cordó um-
bilical espanyoles, la qual cosa permet 
que 6.758 malalts de tot el món hagin 
pogut sotmetre’s a un trasplantament de 
progenitors hematopoètics.

Cada any milers de persones al món emmalalteixen de leucèmia. La Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia va néixer l’any 1988 amb la intenció de trobar una curació 
definitiva per a aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida dels pacients. Una vegada 
restablert de la seva malaltia, Josep Carreras va crear la Fundació per agrair l’ajuda de 
la ciència així com les múltiples mostres d’afecte rebudes. La Fundació concentra els 
esforços en les àrees bàsiques següents:

SOBRE NOSALTRESFundació Josep Carreras / 
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MISSIÓ

VISIÓ

VALORS Independència: Som una fundació inde-
pendent, governada exclusivament per per-
sones independents, procedents dels àmbits 
científics, professionals i empresarials, sense 
cap tipus de servitud política ni institucional.

Rigor i transparència: En la mesura que 
demanem ajuda a la societat per poder seguir 
avançant en la nostra missió, el nostre deure 
és donar una resposta clara i detallada del 
destí de la solidaritat que se’ns confia, tre-
ballant en tot moment amb professionalitat.

• Cada any ens sotmetem a una auditoria 
externa per part de la firma Auditing. Si vostè 
vol rebre en línia l’últim compte de resultats 
de la Fundació, ens el pot sol·licitar mit-
jançant el correu info@fcarreras.es

• La Fundació Josep Carreras aplica la 
Llei 10/2010 i disposa d’un manual on es 
descriuen els procediments i les mesures 
de control establertes per a la prevenció 
del blanqueig de capitals i el finançament 
del terrorisme.

Protecció de la reputació del nom de 
Josep Carreras: La Fundació es beneficia 
de la reputació i el nom de Josep Carreras, raó 
per la qual tenim la responsabilitat de fer un 
bon ús del seu nom en el desenvolupament 
de la nostra activitat.

Compromís: Som una fundació compro-
mesa amb la missió que sempre ha perse-
guit Josep Carreras des que la va fundar i 
per a la qual avui en dia continua treballant 
activament.

Aposta per la recerca científica: De la mà 
del sector públic, concentrem els nostres 
esforços a fer que la recerca científica avanci 
més ràpid del que ens permeten els recursos 
públics realitzant projectes en aquest camp.

Facilitar respostes personalitzades i 
càlides a les consultes rebudes: Tots 
estem junts en aquesta voluntat per 
eradicar la malaltia,  per això el tracte humà 
és essencial per ajudar-nos i per donar 
suport a aquelles persones que pateixen la 
malaltia o bé els sorgeixen dubtes sobre les 
seves característiques definitòries. 

Aconseguir que la leucèmia sigui, algun 
dia, una malaltia al 100% curable, 
per a tots i en tots els casos.

Treballar per augmentar constantment la 
nostra base social, prioritzar els esforços 
en la recerca científica i consolidar les línies 
actuals de treball.

SOBRE NOSALTRES / Missió, visió i valors
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CANVI 
D’IDENTITAT 
CORPORATIVA
Després de més de vint-i-cinc anys d’intens treball contra 
la leucèmia, durant el 2014 hem volgut replantejar-nos la 
nostra forma de presentar-nos a la societat. Creiem que el 
que millor ens representa públicament és el fet d’intentar 
constantment ser un motor de canvi en la lluita contra 
la leucèmia. Per això hem presentat públicament la nostra 
nova imatge gràfica i el nostre lema.

REDMO

FJC

Amb la utilització d’aquests tres cercles, la Fundació es 
mostra com el nucli d’una cèl·lula que es diferencia en 
diferents programes. És l’ADN format pels valors i les ac-
tituds que formen part de cada un dels pilars que sostenen 
l’activitat fundacional.

Aquestes parts que conformen la cèl·lula podrien visualitzar-se 
com l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras, el Registre de Donants de Medul·la Òssia 
(REDMO) i els programes socials com els pisos d’acollida 
o les consultes mèdiques. El nostre nou logo és la suma 
de les tres parts. Se’n necessita la cohesió, la interrelació i  
l’harmonia perquè juntes formin la Fundació.

Així mateix, el nostre lema ens ho recorda, incansable: “Fins 
que la curem, no pararem”. La frase concentra una vegada 
més aquesta força que ens mou, aquesta tenacitat per 
aconseguir el nostre objectiu.

INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA

PROGRAMES
SOCIALS

Hasta que la curemos
NO PARAREMOS

Fins que la curem
NO PARAREM

Our fight will endure
UNTIL THERE'S A CURE

SOBRE NOSALTRESNova identitat corporativa / 
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ÒRGANS 
DE 

GOVERN

PATRONAT EXECUTIU

El Patronat és l’òrgan gestor 
de la Fundació i la seva funció 
és el compliment de l’objecte 

fundacional a més de garantir la 
correcta administració dels béns 

que conformen la Fundació.

President
Excm. Sr. Josep Carreras*

Vicepresident
Prof. Evarist Feliu*

Secretari 
Sr. Calixto Mut

Tresorer 
Sr. Albert Carreras*

PATRONAT D'HONOR GERÈNCIA I DIRECCIÓ

Prof. Ciril Rozman, 
Vicepresident d’honor 

i patró cofundador

1. Dr. Enric Carreras,
Director del Registre de 

Donants de Medul·la Òssia

2. Sr. Antoni Garcia Prat,
Gerent

VOCALS DEL PATRONAT

1. Prof. Rafael Jiménez de Parga  

2. Sr. Ramiro Giménez*
3. Sr. Albert Carreras Pérez*

4. Sr. Marcel Pascual*
5. Sr. Lluís Bassat 

6. Dr. C. Dean Buckner 

7. Sr. Arcadi Calzada

8. Dr. Rainer Storb

9. Dr. Joan Uriach

10. Sr. Joaquim Folch-Rusiñol

11. Dr. Álvaro Urbano*
12. Prof. Jordi Sierra* 

(*) Membres de la 

Comissió Delegada.
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SOBRE NOSALTRES / Òrgans de govern
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REDMO

DEPARTAMENT
DONANTS

SOCIS
DONATIUS

HERÈNCIES I
LLEGATS

Albertina Grau

DEPARTAMENT

PACIENTS

ADMIN.

SOCIS I
DONATIUS

Anna Grau

DEPARTAMENT

SCU*
ALIANCES
CORPORATIVES

Belén Roldán

COMPTABILITAT

SECRETARIA
GENERAL

Anna Boix

InformÀtica 
I sistemEs
Mario Gran 

PISOS
D'ACOLLIDA

Esther Soto

ATENCIÓ 
AL PÚBLIC
Maite Santiago 

GESTIÓ I
QUALITAT

Anna Giner

COORDINACIÓ
REDMO

Núria Marieges

COORDINACIÓ
TÈCNICA REDMO

Cristina Fusté

MÀRQUETING

COMUNICACIÓ 
I E-MÀRQUETING
Alexandra Carpentier 

de Changy

Marta Fernández

Cristina Bueno

Núria Giménez

Cecilia Montesinos

Mariam Pérez

Ana Pertusa

Ana Montesinos

Clara Rosés

Mavi Díaz

Montse Rebagliato

Mavi Díaz

Carolina Salillas

Raissa Dardet

*Sang de Cordó Umbilical.

EQUIP NACIONAL

DIRECCIÓ
CIENTÍFICA

Prof. Evarist Feliu

DIRECCIÓ
REDMO

Dr. Enric Carreras

GERÈNCIA
Sr. Antoni Garcia Prat
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US Friends of the José Carreras International Leukaemia 
Foundation / 

La Fundació Josep Carreras als Estats Units finança una càtedra de 
recerca clínica al Fred Hutchinson Cancer Research Center. Aquesta 
càtedra rep el nom de Josep Carreras/E.Donall Thomas i està dotada 
amb més d’1.000.000 de dòlars. La plaça s’ofereix entre els membres 
de la divisió de recerca clínica del centre americà perquè dediquin el 
75% del seu temps a la recerca. Des del 2009, el beneficiari d’aquesta 
càtedra ha estat el Dr. Hans-Peter Kiem, el qual ha fet importants 
avenços en teràpia cel·lular. El 2014 ha pres el seu relleu el Dr. Bruce 
Clurman, el qual desenvolupa la seva recerca sobre els mecanismes 
cel·lulars que produeixen les cèl·lules canceroses.

Fondation José Carreras pour la lutte contre la leucémie, 
Genève /

La Fundació Josep Carreras a Suïssa manté el programa de tipificació 
per alta resolució de les unitats de cordó que recull el registre suís i 
que queden a disposició de qualsevol pacient del món.

Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V. /

Gràcies als més de 150 milions d’euros recaptats al llarg de les 20 
edicions de la gala televisiva contra la leucèmia, la Fundació Josep 
Carreras a Alemanya ha finançat més de 950 projectes, dels quals 500 
corresponen a beques i ajuts a la recerca, 60 a la creació i ampliació 
d’equipaments assistencials i de recerca i més de 350 a temes socials 
i a ajudes a associacions de parents i familiars.

PRESÈNCIA 
INTERNACIONAL

US Friends of the 
José Carreras International 
Leukaemia Foundation 
Fred Hutchinson Cancer
Research Center.

1100 Fairview Ave. N., D5-100
PO Box 19024
Seattle, WA 98109-1024
Estats Units

Contacta

Telèfon: (+1) 206 667 7108
Fax: (+1) 206 667 6498

Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia.

Muntaner 383, 2º
08021 Barcelona

Espanya

Contacta

Telèfon: (+34) 93 414 55 66
Fax: (+34) 93 201 05 88

www.fcarreras.org

Deutsche José Carreras 
Leukämie Stiftung e.V.

Elisabethstraße 23
80796 Munic
Alemanya

Contacta

Telèfon: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 90444
www.carreras-stiftung.de

Fondation José 
Carreras pour la 

lutte contre la 
leucémie, Genève.

1 Case Postale 85
CH-1217 Meyrin 2

Suïssa

SOBRE NOSALTRESEquip Internacional / 
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ORIGEN 
DELS 

RECURSOS 
DURANT 

L'EXERCICI 
2014

625.527,46 €
Ingressos financers. 

1.420.478,05 €
Donacions i altres ingressos.

5.487.928,11 €
Donacions socis.

11.237.766,31 €
Ingressos per a la recerca de progenitors hematopoètics 
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó 
umbilical) per a pacients espanyols.

26.065.162,70  €

3.268.207,34 €
Càrrec a reserves per a la construcció i equipament de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

4.025.255,43 €
Ingressos per a la recerca de progenitors hematopoètics 
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó 
umbilical) per a pacients estrangers.

/ Informació econòmica
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DESTÍ 
DELS 

RECURSOS 
DURANT 

L'EXERCICI
2014 

2.102.668,77 €
Administració i captació de fons.

2.335.021,70 €
Abonament a reserves per a la construcció i 
equipament de l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras.

2.308.633,78 €
Despeses estructura REDMO.

3.649.085,47 €
Despeses per a la recerca de progenitors hematopoètics 
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó 
umbilical) per a pacients estrangers.

26.065.162,70  €

1.459.786,23 €
Sensibilització.

10.280.331,86 €
Despeses per a la recerca de progenitors hematopoètics 
(medul·la òssia, sang perifèrica i/o sang de cordó 
umbilical) per a pacients espanyols.

3.909.634,89 €
Suport a la recerca científica. Dotacions a l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i altres 
programes docents i socials.

Informació econòmica / 
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13LÍNIES DE TREBALLLínies de treball / 

INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA 

L’Institut de Recerca 

contrala Leucèmia 

 Josep Carreras. (IJC)

PISOS 
D'ACOLLIDA

ATENCIÓ AL
PACIENT

REGISTRE 
DONANTS DE 
MEDUL·LA 
ÒSSIA
(REDMO)

LES 
DIFERENTS 
LÍNIES DE 
TREBALL



14

DIES DE MITJANA 
DE TEMPS DE 
RECERCA DE 
DONANT.

2014
829.611¤

390.597,69¤32.929
nous donants de m

edul·la òssia.

DE LABORATORIS NOUS AL CAMPUS CLÍNIC-UB

TRASPLANTAMENTS REALITZATS DE DONANT 
NO EMPARENTAT LOCALITZAT PER REDMO. 

pacients acollits als nostres pisos

PISOS 
D'ACOLLIDA 
PER A 
PACIENTS

/ 5.376.704,83¤
PER A NOVES LÍNIES CIENTÍFIQUES 

EN COL·LABORACIÓ AMB 
INVESTIGADORS ALEMANYS.

en xifres*

28
HERÈNCIES I LLEGATS

10
6 

ac
te

s 
so

lid
ar

is
 

re
al

it
za

ts
.

250 m²

DESTINATS A CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENTS DE RECERCA CIENTÍFICA

2.119
peticions d’orientació mèdica

pacients per als quals s’ha localitzat almenys un donant de medul·la òssia compatible.

RECAPTATS
MITJANÇANT

LÍNIES DE TREBALL / Xifres
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Prof. Evarist Feliu Frasnedo 
Vicepresident i director científic de la Fundació Josep Carreras.

President de la Comissió Delegada de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Apreciat/ada amic/iga,

El 2014 ha estat un any d’assentament de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras (IJC). El dia 5 de setembre 
es va inaugurar el Campus Clínic-UB i, 
pel que fa al Campus ICO-Germans Trias 
i Pujol, al desembre es va finalitzar la 
construcció de la fase 0 de l’edifici i 
s’ha iniciat la construcció de la fase 1. 

L’Institut ha anat creixent en recursos 
humans. Actualment, hi ha 41 persones 
a l’equip, 23 al Campus Clínic-UB, 14 al 
Campus ICO-Germans Trias i Pujol i 4 al 
Campus Sant Pau. A més, s’hi ha d’afegir 
el personal dels tres Serveis d’Hematolo-
gia, adscrit o en vies d’adscripció a l’IJC, 
el nombre total del qual ascendeix a més 
de 70 facultatius. Per altra banda, a través 
del procés d’integració de l’Institut de 
Medicina Predictiva i Personalitzada del 
Càncer a l’Institut Germans Trias i Pujol 
i a l’Institut Josep Carreras per la via del 
projecte SUMA, s’incorporaran al Campus 
ICO-Germans Trias i Pujol de l’Institut quatre 
grups de recerca liderats pels Drs. Marcus 
Buschbeck, Mayka Sánchez, Tania Vavouri i 
Fumiichiro Yamamoto, fet que representarà 
l’arribada a l’IJC de 19 investigadors més.

La Fundació Josep Carreras ha continuat 
fent aportacions per a la inversió en equi-
pament com, per exemple, un irradiador per 
experimentació animal (el Fluidigm), destinat 
a l’estudi dels gens de forma unicel·lular i un 
escanejador de metafases.

La producció científica el 2014 ha estat molt 
bona, s’han publicat 75 treballs científics, 
dels quals més del 62% en el primer quartil, 
un factor d’impacte mitjà de 6’8 i la presència 
de l’Institut en les millors revistes científiques 
del món com, per exemple, New England 
Journal of Medicine, Cell, Cancer Cell, 
Journal of Clinical Oncology i The Journal of 
Experimental Medicine. A més, s’han presen-
tat 12 tesis doctorals i 11 estan en preparació. 

També s’està treballant en l’elaboració de la 
primera patent per a un nou tractament de la 
leucèmia aguda mieloide.

La Fundació Josep Carreras també ha con-
cedit tres start up als investigadors principals, 
la Dra. Ruth Muñoz Risueño, el Dr. Pablo 
Menéndez i el Dr. Francesc Solé, per valor de 
540.000 € i quatre start up als quatre investi-
gadors principals del projecte SUMA, per un 
valor total de 200.000 €. Per a la concessió 
d’aquestes ajudes ha estat fonamental la 
contribució de la Fundació Obra Social “La 
Caixa”. Actualment, l’Institut té en marxa 60 
projectes de recerca i col·labora en 16 xarxes 
o projectes internacionals (Big science).

Des del punt de vista econòmic, els fons 
competitius públics i privats aconseguits 
pels investigadors de l’IJC l’any 2014 han 
ascendit a més de 8 milions d’euros. D’altra 
banda, el desembre de 2014 l’import dels 
projectes sol·licitats pendents de resolució 
era de 5.796.000 €, dels quals ja se n’han 
aconseguit 2.000.000 €.

Per seguir avançant necessitem talent i esforç, 
recursos econòmics, reconèixer les dificultats 
i transformar-les en oportunitats, sense 
pecar d’un excés de confiança, mantenir alt 
el nivell d’exigència, treballar conjuntament 
els responsables de la clínica amb els del 
laboratori i tenir la voluntat i perseverança 
de no parar fins a aconseguir vèncer a la 
leucèmia i a la resta de malalties malignes 
de la sang amb el convenciment que ho 
aconseguirem.

Fins que la curem, NO PARAREM. 

Moltes gràcies,

LÍNIES DE TREBALLL’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) /
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L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), centre CERCA de la 
Generalitat de Catalunya, es va constituir el 2010 amb l’objectiu d’impulsar la recerca 
biomèdica i el desenvolupament de la medicina personalitzada de les hemopaties ma-
lignes i, especialment, de la leucèmia. Es tracta d’un centre sense precedents que, amb 
el treball i el rigor d’investigadors de tot el món, utilitza les tecnologies més innovadores 
per intentar guanyar la partida a la leucèmia i a la resta d’hemopaties malignes.

Les leucèmies, juntament amb altres hemopaties malignes, són uns dels reptes 
més importants en l’estudi i el tractament dels càncers de l’espècie humana. De 
fet, han representat i continuen representant un model de càncer curable. No és estrany, 
doncs, que els dos càncers que actualment  poden curar-se en una gran proporció de 
malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens i el limfoma de Hodgkin.

Les línies de recerca i els diferents campus científics. Les oportunitats que representa 
la recerca sobre la leucèmia i altres hemopaties malignes són evidents. Les estratègies 
de resposta a aquestes oportunitats han d’utilitzar la metodologia i les tecnologies que 
encaixin amb els reptes que suposa la lluita per arribar a curar aquestes malalties. Per 
aquest motiu, les línies de recerca que portem a terme a l’IJC són:

� Leucèmies agudes

� Síndromes limfoproliferatives cròniques

� Neoplàsies mieloproliferatives cròniques

� Gammapaties monoclonals

� Síndromes mielodisplàstiques

� Hemopaties malignes i coagulació

� Complicacions associades a procediments terapèutics

� Trasplantament de progenitors hemopoètics i teràpia cel·lular

� Recerca epidemiològica

� Recerca clínica

L’IJC compta amb tres campus científics independents i coordinats: el Campus 
Clínic-UB, situat a les instal·lacions de recerca de la Facultat de Medicina de la UB i de 
l’Hospital Clínic de Barcelona; el Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, situat 
als voltants de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la seva Fundació de Recerca, 
la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la UAB i l’Institut de Medicina Predictiva i 
Personalitzada del Càncer (IMPPC),  i el Campus Sant Pau, situat al complex assistencial 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Unitat Docent Sant Pau de la UAB.

L’Obra Social “La Caixa” col·labora en el desenvolupament de l’IJC des del 2011. La seva 
aportació ja ascendeix a 775.000 € que s’han destinat a donar suport als tres equips de 
recerca en funcionament (dos al Campus Clínic-UB i un al Campus ICO-Germans Trias 
i Pujol) i als quatre que durant l’exercici 2015 s’incorporaran a aquest darrer.

L'INSTITUT
DE RECERCA 

CONTRA LA 
LEUCÈMIA

JOSEP 
CARRERAS 

(IJC)

Per a més informació sobre l ’IJC i els seus equips, pots entrar a  w w w.carrerasresearch.org

LÍNIES DE TREBALL / Fins que la curem, NO PARAREM
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5.376.704,83¤

8.630.343,92¤

IMPORT JA LIQUIDAT PER LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS PER 
A LA CREACIÓ I L’EQUIPAMENT DEL CAMPUS CLÍNIC-UB I PER A 
LA FASE DE MOVIMENT DE TERRES, FONAMENTS I ESTRUCTURA 
DE L’EDIFICI DEL CAMPUS ICO-GERMANS TRIAS I PUJOL.

IMPORT COMPROMÈS PER A L’ADQUISICIÓ D’UN IRRADIADOR I 
ALTRES EQUIPAMENTS PER AL CAMPUS CLÍNIC-UB I PER A LA 
FASE D’INSTAL·LACIONS, TANCAMENTS I EQUIPAMENTS DEL 
CAMPUS ICO-GERMANS TRIAS I PUJOL.

IJC EN XIFRES
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El Campus Clínic-UB disposa d’una planta 
de 250 m² a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona (UB). Entre altres 
instal·lacions, l’IJC ha dotat al Campus 
Clínic-UB d’un laboratori molecular, un 
laboratori de citometria de flux, una sala 
de criobiologia i ha contribuït al desenvo-
lupament de l’animalari, tot assegurant-ne 
la construcció i l’equipament científic, 
valorats en 3.115.697,08 €. De la mateixa 
manera, a causa de la complexitat d’alguns 
processos, l’IJC ha remodelat algunes 
instal·lacions compartides amb la UB 
en les àrees de microscòpia, proteòmica 
i genòmica per assegurar-ne un ús òptim.

Des de la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia hem invertit 
més de 3 milions d’euros en la 
construcció de les instal·lacions i 
laboratoris d’aquest nou campus 
científic ubicat a la Facultat de 
Medicina de la Universitat de 
Barcelona, i l’hem dotat dels equips 
de recerca més avançats.

L’activitat prioritària de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras en 
aquesta seu ubicada a la UB, se centra 
en el desenvolupament de projectes de 
recerca bàsica, translacional i clínica en 
l’àmbit de l’estudi de les cèl·lules mare he-
mopoètiques (normals i leucèmiques), i de 

la teràpia cel·lular, que correspon a dues 
de les línies de recerca prioritàries actu-
als de l’IJC. La recerca en teràpia cel·lu-
lar i progenitors hemopoètics, es duu a 
terme en el marc del programa de teràpia 
cel·lular de la UB (TCUB) coordinat per la 
Facultat de Medicina, que inclou equips 
de recerca preclínica i clínica de diverses 
especialitats mèdiques. A la vegada es 
desenvolupen diferents projectes sobre 
recerca clínica i translacional en determi-
nades malalties com la leucèmia aguda 
mieloblàstica, les síndromes mielodis-
plàstiques i el mieloma múltiple.

El 5 de setembre del 2014 vam inaugu-
rar els laboratoris i instal·lacions d’aquest 
campus. El Sr. Xavier Trias, Alcalde de 
Barcelona, el Sr. Antoni Castellà, Secretari 
d’Universitats i Recerca de la Generalitat 
de Catalunya, el Dr. Carles Constante, 
Director de Planificació i Recerca en Salut 
de la Generalitat de Catalunya, el Dr. 
Dídac Ramírez, Rector de la Universitat 
de Barcelona (UB) i el Sr. Josep Carreras, 
President de la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia i de la Fundació Institut 
de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras (IJC) van presidir aquesta cerimònia 
visitant els nous laboratoris, dirigits científi-
cament pel Dr. Pablo Menéndez i coordi-
nats pel Dr. Álvaro Urbano-Ispizua. Josep Carreras juntament amb el prof. Ciril Rozman, 

membre d’Honor de la Fundació Josep Carreras, cofun-
dador de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras i eminència en el camp de l’hematologia.

D’esquerra a dreta (1ª fila): 
Prof. Ciril Rozman, membre d’Honor 
de la Fundació Josep Carreras i 
cofundador de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras; Sr. 
Antoni Castellà, secretari d’Universitats 
i Recerca de la Generalitat de Catalunya; 
Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona; 
Sr. Josep Carreras; Dr. Dídac Ramírez, 
rector de la Universitat de Barcelona 
(UB); Dr. Josep M. Piqué, director de 
l’Hospital Clínic de Barcelona; Dr. Carles 
Constante, director de Planificació i 
Recerca en Salut de la Generalitat de 
Catalunya. D’esquerra a dreta (2a fila): Dr. 
Jordi Alberch, vicerector de Recerca de 
la UB; Cristina Iniesta, delegada de salut 
de l’Ajuntament de Barcelona; Sr. Albert 
Carreras, tresorer de la Fundació Josep 
Carreras; prof. Evarist Feliu, vicepresident 
de la Fundació Josep Carreras; prof. 
Francesc Cardellach, degà de la Facultat 
de Medicina de la UB, i Dr. Álvaro 
Urbano-Ispizua, coordinador del Campus 
Clínic-UB de l’IJC.

EL CAMPUS / CLÍNIC-UB

LÍNIES DE TREBALL

Els nostres campus 
cientifics i el seu 
desenvolupament 
durant el 2014
Instal·lacions i creixement

/ Fins que la curem, NO PARAREM
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Cientí f ics del grup cèl·lu les mare, càncer 
mesenquimal i desenvolupament, dirigit pel 
Dr. Pablo Menéndez (1), han obtingut una beca 
de 350.000 euros del Biologic and Genetic 
Therapies Directorate (BGTD) del Health 
Canada, sistema sanitari federal canadenc. El 
BGTD és l’autoritat que regula els medicaments 
biològics i els radiofàrmacs per a ús humà al 
Canadà, dins dels quals s’inclou la medicina 
regenerativa mitjançant teràpia cel·lular. El risc 
més greu associat amb aquests tractaments és la 
possibilitat que aquestes cèl·lules puguin provocar 
càncer en éssers humans. De moment no hi ha 
manera de diferenciar les cèl·lules mare sanes de 
les que tenen la capacitat específica per començar 
a desenvolupar-se de forma cancerosa. El projecte 
consisteix a desenvolupar maneres d’identificar 
les cèl·lules mare que poden causar la formació 
de càncer en els éssers humans. Aquest treball 
es durà a terme durant cinc anys.

La Dra. Alessandra Giorgetti (2), investigadora 
associada a aquesta recerca va publicar el 
novembre del 2014 un treball científic a la revista 
Stem Cell Reports. Aquest article descriu una 
nova forma de generar neurones de cèl·lules mare 

a la sang (aquestes cèl·lules donen naixement a 
tota mena de cèl·lules diferents a la sang). Les 
neurones són cèl·lules especialitzades del sistema 
nerviós que transmeten missatges a través de 
senyals elèctrics i químics. El grup està interessat 
en generar poblacions de cèl·lules i també en 
veure què és el que va malament quan una 
cèl·lula es torna leucèmica. En aquest projecte 
els científics descriuen un nou mètode més 
ràpid i eficient que els emprats prèviament 
per generar neurones al laboratori. Utilitzen 
una tècnica sofisticada per introduir gens en les 
cèl·lules sanguínies. Aquests gens envien senyals 
que dirigeixen la conversió de cèl·lules sanguínies 
en neurones. El més important és que totes 
aquestes cèl·lules són capaces d’enviar senyals 
elèctrics de la mateixa manera que les neurones 
normals ho fan, convertint-les en un bon model 
que reprodueix algunes de les característiques 
del sistema nerviós en humans. Aquestes cèl·lules 
són una valuosa eina per testar possibles teràpies 
relacionades amb la toxicitat i eficàcia dels nous 
fàrmacs. Aquests estudis són essencials abans 
de provar un possible tractament, primer en 
ratolins i després en pacients.

La leucèmia aguda és el càncer més freqüent 
en els nens. Dins dels subtipus de leucèmies els 
científics han descrit associacions específiques 
d’alteracions cromosòmiques que s’utilitzen com 
a factor pronòstic i per a estratificar els grups de 
risc, aspecte important per definir alternatives de 
tractament. Existeix un tipus molt poc freqüent que 
es diagnostica especialment en lactants i sempre 
té un diagnòstic fatal. Es tracta de la leucèmia 
limfoblàstica aguda pro B del lactant amb 
translocació t(4;11) (MLL-AF4+). Actualment no 
sabem en quina cèl·lula s’origina aquesta alteració, 
en quina cèl·lula és oncogènica, per què la latèn-
cia és tan curta, quines mutacions addicionals 
cooperen amb MLL-AF4 (el genoma d’aquests 
bebès és sorprenentment estable), per què un 
percentatge alt són resistents als glucocorticoides, 
cosa que no passa amb altres leucèmies agudes 
de nens, etc. En el fons, totes aquestes llacunes 
es deuen en gran part a què els investigadors, 

després de 15 anys treballant-hi, encara no hem 
estat capaços de reproduir aquesta leucèmia 
al laboratori. Això és el que estem intentant mit-
jançant aquesta línia d’investigació. Durant aquest 
any 2014, aquest projecte ha rebut una beca de 
200.000 € de la Fundació Josep Carreras contra 
la Leucèmia a Alemanya, entitat creada pel tenor 
català el 1994 i agermanada a la Fundació homòn-
ima d’Espanya. Aquests fons s’emmarquen dins 
d’un projecte conjunt entre l’equip del Dr. Pablo 
Menéndez i el Prof. Rolf Marschalek de l’Institut für 
Biologie Pharmazeutische de la Goethe-Universität 
de Frankfurt.

Aquest projecte també ha rebut una beca de 
Projectes de Recerca en Salut (formalment 
coneguda com a Beca FIS) de l’Institut de Salut 
Carlos III. La Dra. Clara Bueno, membre de l’equip, 
ha estat guardonada amb aquests fons.

Desenvolupament del 
projecte sobre la leucèmia

limfoblàstica aguda 
pro B del lactant 

amb translocació 
 t(4;11) (MLL-AF4+)

Cèl·lules mare, 
càncer mesenquimal i 

desenvolupament

AVENÇOS CIENTÍFICS 
I COL·LABORACIONS 
al Campus CLÍNIC-UB

1

2
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L’extracció d’ADN i d’ARN són passos essencials 
en els laboratoris científ ics per estudiar la 
informació codificada en aquestes molècules dins 
de les cèl·lules. Tradicionalment, aquests passos 
s’efectuen laboriosament de forma manual per 
personal del laboratori. El nombre d’experiments 
i mostres es veu sovint limitat pel personal 
disponible per dur a terme aquestes anàlisis. 
El concentrador de mostres Maxwell, que 
l’empresa Promega ha cedit de forma solidària 
a l’IJC, compta amb un sistema automàtic de 
purificació d’àcids nucleics i funciona mitjançant 
l’ús de la robòtica per a processar fins a 16 
mostres a la vegada. Aquest sistema estalvia 
molt temps en l’extracció de l’ADN i l’ARN i fa 
que aquesta sigui més precisa. El primer grup de 
l’IJC que ha començat  a emprar aquesta eina és 
el grup del Dr. Menéndez al Campus Clínic-UB.

Signatura de l’acord juntament amb els responsables de Gentium.

Durant el 2014, l’IJC i Gentium han signat un acord 
de col·laboració per als pròxims quatre anys a fi 
d’investigar els efectes beneficiosos del fàrmac 
defibrotide en pacients receptors d’un trasplantament 
de medul·la òssia. El grup d’investigadors del 
Campus-Clínic-UB que està estudiant la disfunció 
endotelial durant el trasplantament de progenitors 
hematopoètics (TPH), liderat pel Dr. Enric Carreras, 
ha demostrat que el fàrmac defibrotide protegeix 
als pacients d’alguns dels efectes secundaris 
del procediment. Aquests estudis han contribuït 
a la recent autorització del defibrotide (Defitelio®) 
per al tractament de la síndrome d’obstrucció 
sinusoïdal greu (SOS), també coneguda com a 
Malaltia Veno-Oclusiva Hepàtica (MVOH), per 

part de l'Agència Europea del Medicament (EMA). 
La MVOH és una complicació comuna entre els 
pacients sotmesos a un trasplantament d’aquestes 
característiques pel tractament de leucèmies o 
altres malalties hematològiques malignes. Estudis 
recents han demostrat que, en pacients amb 
MVOH, el defibrotide pot limitar el dany endotelial 
que desencadena els successius esdeveniments 
que finalment causen l’obstrucció sinusoïdal. A 
més, diversos estudis mostren que el defibrotide 
pot reduir l’estat protrombòtic d’aquests pacients. 
Malgrat tot això, és necessari profunditzar amb 
MVOH i altres complicacions relacionades amb 
el trasplantament com la malaltia empelt contra 
receptor.

Nous equipaments 
per a l’extracció 

d’ADN i d’ARN

Gentium S.p.A. i 
l’Institut de Recerca 

contra la Leucèmia 
Josep Carreras 

signen un important 
acord de recerca

LÍNIES DE TREBALL / Fins que la curem, NO PARAREM



21

Per establir el Campus científic ICO-Germans Trias i 
Pujol, l’Ajuntament de Badalona va cedir el 2011 un 
terreny adjunt a l’hospital homònim on la Fundació 
Josep Carreras contra la Leucèmia està construint 
un nou edifici de 6.610m²  construïts damunt rasant 
més planta soterrani destinada a pàrquing i serveis 
de 3.832m² i dotarà els campus de recerca dels 
equipaments necessaris. Aquesta aportació s’ha 
valorat en 11.000.000 €. Les primeres ajudes per 
al projecte per part de la societat civil de Badalona 
han vingut de la mà del Rotary Club de Badalona i 
de la Fundació Badalona contra el Càncer.

Durant l’any 2014 hem pogut completar la Fase 0, 
coronant l’edifici del Campus ICO-Germans Trias i 
Pujol. Es tracta d’un pas simbòlic, però important 
per seguir avançant cap a la seva posada en marxa 
l’estiu de 2016.

Durant el 2014, la Fase 1 de la construcció del 
Campus es va adjudicar mitjançant concurs, per 
un import total de 6.306.563,28 €, a l’empresa 
constructora Grup ACR, entitat que ha firmat 
edificis com el centre CIMA o el centre de recerca 
biomèdica de la Universitat de Navarra a Pamplona. 
A més, l’empresa adjudicatària de les instal·lacions 
és Agefred, una organització acreditada en el món 
de les construccions complexes en l’àmbit sanitari 
i de recerca.

Aquesta fase de l’obra comporta la dotació i equi-
pament de tots els serveis comuns (infraestructura 
tècnica, climatització, gasos, subministraments, 

biblioteca, sala d’actes, menjador, accessos), el 
tancament perimetral total de façanes i teulats 
més l’adequació com a espai de treball de fins a 
un 50% de tot l’espai disponible per a laboratoris 
a cada una de les tres plantes que els acolliran. La 
resta de l’espai potencialment útil per a laboratoris 
es reserva com a àrea d’expansió futura de manera 
que, a mesura que l’IJC creixi, bastarà habilitar el 
mobiliari i els trams d’infraestructures tècniques 
finals i no serà necessari interferir en el funciona-
ment normal del centre.

Per altra banda, durant aquest període hem 
signat un contracte de col·laboració amb l’empresa 
farmacèutica Janssen on s’acorda una ajuda de 
200.000 € per a la construcció del Campus ICO-
Germans Trias i Pujol de l’IJC. En reconeixement 
a aquesta generosa aportació, la biblioteca del 
Campus portarà el nom d’aquesta empresa.

/ Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS

Instal·lacions i 
creixement

L'edifici del 
Campus ICO-Germans 

Trias i Pujol

El CAMPUS

ICO-Germans Trias i Pujol
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L’octubre de 2014, la Fundació Josep Carreras a Alemanya va adjudi-
car més de 600.000 € a tres projectes que s’estan portant a terme al 
Campus ICO-Germans Trias i Pujol en col·laboració amb investigadors 
germànics. 

Un d’aquests treballs té com a repte identificar correctament els diferents 
subtipus de les síndromes mielodisplàstiques, un grup heterogeni de 
malalties malignes de la sang, només mitjançant una mostra de sang. 
Els objectius inclouen l’ús de mètodes més precisos per a diagnosticar 
correctament  un major nombre de pacients, millor i més ràpidament. 
Aquest projecte s’està realitzant sota la coordinació del Dr. Francesc 
Solé (1), Director de recerca del Campus ICO-Germans Trias i Pujol de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, en col·labo-
ració amb el Prof. Detlef Haase i la Dra. Christina Ganster de l’Escola 
de Medicina de la Georg-August-Universität de Göttingen.

El Dr. Marcus Bushbeck (2), recentment incorporat a l’IJC, porta a 
terme un altre projecte sobre síndromes mielodisplàstiques basat en 
el paper dels complexos Polycomb en el desenvolupament d’aquestes 
malalties i la seva evolució a una leucèmia mieloide aguda. La Dra. 
Katharina Götze de la Medizinische Klinik de la Universitat Tècnica de 
Munich és la sòcia alemanya del Dr. Buschbeck per a aquest programa.

La Dra. Mayka Sánchez (3), que també s’ha sumat recentment a 
l’equip d’investigadors del Campus ICO-Germans Trias i Pujol, ha 
rebut aquests recursos de la nostra organització alemanya per a 
una línia que consisteix a avaluar la sobrecàrrega fèrrica en pacients 
afectats d’anèmia sideroblàstica, un tipus de síndrome mielodis-
plàstica. En la majoria d’aquests pacients es pot identificar una 
mutació genètica encara que es desconeix el mecanisme exacte de 
com s’acumula el ferro a les cèl·lules. Aquests pacients amb anèmia 
sideroblàstica no solen arribar a desenvolupar una leucèmia aguda 
però sofreixen d’anèmia crònica i dany cel·lular per la sobrecàrrega 
de ferro. Aquesta investigació, que la Dra. Sánchez porta a terme 
juntament amb el prof. Norbert Gattermann, del Departament d’He-
matologia de la Universitat Heinrich Heine de Düsseldorf, té per ob-
jectiu comprendre aquests mecanismes i proporcionar tractaments 
per a aquesta condició.

Nous recursos 
per a projectes 

de recerca bàsica 
sobre les sindromes 

mielodisplàstiques
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AVENÇOS CIENTÍFICS  
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Desenvolupament 
dels estudis genètics 

de les sindromes 
mielodisplàstiques  5q-

El grup (4) dirigit pel Dr. Francesc Solé ha obtingut una beca FIS de 
l’Institut de Salut Carlos III del Ministeri d’Economia i Competitivitat 
per a treballar durant tres anys en el projecte “Estudi en subclons 
dels canvis genètics de mostres de pacients amb síndromes 
mielodisplàstiques (SMD) 5q- tractats amb lenalidomida (Revlimid®)”. 
Aquest projecte estudia els gens que fan que els pacients de SMD 
es tornin resistents a la teràpia amb lenalidomida amb l’objectiu de 
millorar el pronòstic d’aquests malalts.

Durant aquest any 2014, el treball de l’equip liderat pel Dr. Solé també 
s’ha vist reflectit en una publicació de la revista internacional Cancer 
Cell gràcies a la identificació d’un mecanisme cel·lular que causa un 
tipus concret de síndrome mielodisplàstica. Aquest article científic 
mostra com s’ha identificat per primer cop el mecanisme cel·lular 
(casein kinase 1A1 (CSNK1A1) ) pel qual es forma un tipus de síndrome 
mielodisplàstica (Síndrome 5q). Aquest descobriment podria ser 
utilitzat en un futur per a desenvolupar una possible teràpia per a 
aquesta malaltia. L’estudi cel·lular, en aquest cas, ha preparat el camí 
per a la delicada tasca de trobar un nou medicament segur i eficaç per 
als pacients amb l’esmentat procés. La coordinació d’aquest projecte 
ha estat realitzada pel grup del Dr. Benjamin Ebert a Boston i pel 
grup del Dr. Francesc Solé a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras, amb Vera Ademà com a becària principal del nostre 
institut que ha participat en aquest projecte.

El projecte “Seqüenciació de nova generació davant citometria de 
flux d’alta sensibilitat per a la detecció de la malaltia residual en la 
leucèmia aguda limfoblàstica infantil i de l’adult (LLA)” del Dr. Josep 
Mª Ribera (5) també ha estat premiat amb una beca FIS de l’Institut 
de Salut Carlos III per un període de tres anys. Aquesta línia, que l’IJC 
desenvolupa en col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia, està 
basada a detectar si queden cèl·lules leucèmiques quan els pacients 
semblen aparentment lliures de la malaltia. Les últimes tecnologies 
són comparades amb el mètode estàndard actual per descobrir si 
són més precises i evitar falsos negatius (en què el pacient és declarat 
lliure de malaltia quan en realitat no és així). 

Durant aquest període, l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras (IJC), en col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia, 
ha participat en un important estudi internacional, publicat al New 
England Journal of Medicine, dirigit a millorar el tractament dels pa-
cients amb mieloma múltiple que no poden rebre un trasplantament 
de medul·la òssia a causa de la seva avançada edat, que són la 
majoria. Un total de 1.623 pacients malalts de mieloma múltiple en 
aquestes circumstàncies han participat en un estudi mundial portat 
a terme a 246 centres de tractament a 18 països. Una part d’aquests 
pacients han estat diagnosticats i són tractats a l’Institut Català d’On-
cologia (ICO) / Hospital Germans Trias i Pujol pel Dr. Albert Oriol (6). 
Els pacients que van rebre de forma contínua la combinació testada 
(lenalidomida i dexametasona) van viure més temps sense que la 
malaltia progressés (una mitjana de 25,5 mesos) en comparació amb 
els 20,7 mesos d’aquells que van rebre 18 cicles i 21,2 mesos per 
als pacients tractats amb el tractament estàndard. L’estudi també va 
examinar els efectes secundaris, que han millorat significativament.

5

4

6

Projecte per a 
detectar la malaltia 
minima residual en 

pacients de leucèmia 
limfoblàstica aguda

Avenços per als 
pacients de mieloma 

múltiple en recaiguda o 
d’edat avançada
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El Campus Sant Pau

/ Fins que la curem, NO PARAREM

El Campus Sant Pau està actualment en procés 
de planificació. Aquesta instal·lació disposarà dels 
laboratoris de recerca dels Serveis d’Hematologia 
i de la Unitat de Trasplantaments així com amb 
els laboratoris de la Fundació de Recerca 
Sant Pau i de la Facultat de Medicina. El seu 
coordinador és el prof. Jordi Sierra, responsable de 
la Unitat d’Hematologia Clínica i Trasplantament 
Hematopoètic de l’hospital homònim.

S’hi desenvolupen projectes d’investigació de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras com són:

Projecte: Strategies to refine hematopoietic 
cell transplant technique ("Estratègies per a 
perfeccionar la tècnica del trasplantament de 
progenitors hematopoètics")

Investigadors: el Dr. Albert Esquirol, el Dr. Rodrigo 
Martino i el prof. Jordi Sierra.

Projecte: Modelling the individual risk of throm-
bosis in Oncology (MIRTO) (projecte per  definir 
el risc de sofrir un esdeveniment tromboembòlic 
venós (TEV o un ictus isquèmic en pacients amb 
un càncer hematològic o sòlid)

Investigadors: el Dr. Juan Carlos Sounto Andrés 
i José Antonio Millón.

Projecte: Quality of life studies in patients with 
severe haematologic malignancies ("Estudi de 
la qualitat de vida en pacients amb neoplàsies 
hematològiques greus receptores d’un trasplan-
tament de progenitors hematopoètics")

Investigadors: Anna Barata, el Dr. Rodrigo 
Martino i el prof. Jordi Sierra.

Projecte: Línies de recerca en hematologia del 
Grup d’Oncogènesi i Antitumorals dirigides al 
desenvolupament de models animals de malal-
tia disseminada en leucèmia mieloide aguda 
(LMA) i limfoma difús de cèl·lules grans.

Investigadors: el Dr. Ramon Mangues, la Dra. 
Isolda Casanova, el Dr. Alberto Gallardo, Ugutz 
Unzueta, el Dr. Víctor Pallarés, la Dra. Patricia 
Álamo i Cristina Suárez.
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Noves oportunitats de recursos públics

Dos grups de recerca de l’IJC han estat reconeguts durant el 2014 pel Programa de Suport a Activitats 
Científiques de la Generalitat de Catalunya, concretament el grup dedicat a les cèl·lules mare dirigit 
pel Dr. Pablo Menéndez al Campus Clínic-UB i el grup de neoplàsies hematològiques dirigit pel Dr. 
Francesc Solé al Campus ICO-Germans Trias i Pujol. Aquest programa és finançat amb 21,6 milions 
d’euros per al període 2014-2016. Els grups reconeguts poden fer servir aquests fons per a finançar 
els seus equips i els estudiants doctorals que treballin en els seus projectes. Aquest reconeixement 
és vital per a poder aplicar aquesta important font de finançament.

Avenços en mielofibrosi primària

Des  de 1999, l‘European Hematology Association (EHA) ofereix una beca bianual per a joves hematòlegs 
europeus patrocinada per la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. La guanyadora d’aquesta 
beca per al 2014 i 2015 és la Dra. Ionna Triviai de la University Medical Center d'Hamburg, 
Alemanya. La Dra. Triviai rebrà una dotació de 50.000 euros cada any per desenvolupar el projecte 
Determination of secretome regulators in a mouse model of Primary Myelofibrosis.

Aliança per a l’excel·lència en l’àmbit de la salut

El 20 de maig de 2014, el nostre centre de recerca es va adherir al HUB (Health Universitat de Barcelona 
Campus), un pool d'entitats aliades per a la persecució de l'excel·lència sanitària i investigadora 
internacional. El HUB es va crear el 2010 per compartir coneixement entre les entitats adscrites i extrapolar 
aquesta informació des de les universitats als seus entorns més propers (hospitals, facultats, centres 
d’investigació...) i a la societat. El HUB constitueix un ecosistema dinàmic dins el qual els diferents actors 
es complementen per aconseguir un efecte multiplicador de coneixement i desenvolupament. Formen 
part d’aquesta agrupació el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Comissió per a 
Universitats i Recerca també del Govern català, centres assistencials de primer nivell, com l’Institut 
Català d’Oncologia, els Ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i altres organitzacions com 
per exemple la Fundació Sant Joan de Déu, l’Institut de Recerca de Bellvitge o l’Institut de Recerques 
Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer, entre d’altres.

MÉS

RECERCA CIENTÍFICA

LÍNIES DE TREBALLFins que la curem, NO PARAREM /
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Fins que trobem un donant de medul·la òssia com-
patible per a tots els pacients, NO PARAREM.

Sovint, l’única oportunitat de curació per a molts 
pacients de leucèmia o altres hemopaties ma-
lignes és un trasplantament de medul·la òssia, 
sang perifèrica o sang de cordó umbilical (pro-
genitors hematopoètics). Per desgràcia, 3 de 
cada 4 pacients no disposa d’un donant familiar 
compatible. Aquestes persones han de recór-
rer a un donant voluntari. La Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia va crear i gestiona, 
des del 1991, a través d’un Acord Marc amb el 
Sistema Nacional de Salut i en coordinació amb 
les Comunitats Autònomes, el Registre de Donants 
de Medul·la Òssia (REDMO). REDMO està intercon-
nectat amb la xarxa internacional i, per tant, pot 

accedir per cada cerca als més de 25 milions de 
donants voluntaris i a les més de 600.000 unitats 
de sang de cordó umbilical disponibles a qualsevol 
part del món.

A REDMO hi treballen 14 persones a temps 
complet en plantilla i 2 persones més a temps 
parcial per a aspectes informàtics i de qualitat. 
REDMO treballa directament amb tots els hospitals 
espanyols públics que realitzen trasplantaments de 
progenitors hematopoètics de donant no emparen-
tat (29) i amb tots els registres de donants i bancs 
de cordó umbilical autoritzats a escala mundial.

REDMO és reconegut oficialment com a es-
tabliment de teixits complint els requisits de 
l’Acord Marc i l’RDL 9-2014.

/ Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS

La donació de medul·la òssia pot salvar vides i 
requereix un procés relativament senzill. De tota 
manera, la informació sobre la donació és densa 
i requereix una lectura relaxada. Informar-te’n ex-
tensament és la millor manera de prendre la de-
cisió de fer-te donant de medul·la òssia. Recorda, 
donar no resulta difícil però és un compromís. Un 
cop inscrit@ com a donant voluntari de medul·la 
òssia estaràs a disposició per donar progenitors 

hematopoètics a qualsevol persona del món que 
ho necessiti. Pot inscriure’s a REDMO qualsevol 
persona d’entre 18 i 55 anys resident a l'Estat es-
panyol que gaudeixi de bona salut. Considerem 
fonamental recordar que, si bé, totes les persones 
amb aquestes característiques són benvingudes, 
són especialment necessaris els donants joves 
(entre 18 i 35 anys).

Pots trobar més informació i un video explicatiu a www.fcarreras.org/donamedula

Què és REDMO?

Què és 
 la donació de medul·la òssia?

LÍNIES DE TREBALLRegistre de Donants de Medul·la Òssia /
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80
Nombre de donants de medul·la òssia 

espanyols que han fet efectiva la 

donació per a un pacient estranger 

o per a un pacient espanyol el 2014.

43 per a un pacient espanyol i 

37 per a un malalt estranger.

246
Nombre d’unitats de sang de cordó umbilical 

preservades en un banc públic espanyol que 

s’han donat per a un trasplantament de 

pacient nacional o estranger el 2014. 

49 per a un pacient espanyol i 197 

per a un malalt estranger.

Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS /

“L'Àngel té 53 anys i és de 
València. L’any 2003 es va 
inscriure com a donant de 
medul·la òssia. El 2 de desembre 
de 2014 va fer efectiva la 
donació per a un pacient 
estranger que ho necessitava”.

32.929
Nombre de donants de 

medul·la òssia inscrits durant 

el 2014 a l'Estat espanyol, un 

25% més que l’any anterior.

164.749
Nombre total de donants 

de medul·la òssia inscrits 

a l'Estat espanyol el 31 de 

desembre de 2014.

3.084
Nombre d’unitats de 

sang de cordó umbilical 

emmagatzemades als 

bancs públics espanyols 

durant el 2014.

60.437
Nombre total d’unitats de 

sang de cordó umbilical 

emmagatzemades als bancs 

públics espanyols el 31 de 

desembre de 2014.

Evolució del nombre de donants de medul·la òssia 
a l'Estat espanyol (1994-2014).

Evolució del nombre d’unitats de sang de cordó 
umbilical emmagatzemades en bancs públics es-
panyols (1997-2014).

DONANTS
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Des del 1991, des del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras, s’han 
iniciat 8.788 recerques per a pacients espanyols que han permès localitzar 11.258 donants de medul·la òssia i 
unitats de sang de cordó umbilical compatibles, gràcies als quals s’han pogut realitzar 4.600 trasplantaments 
de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical) al nostre pais.
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Evolució del nombre de trasplantaments 
de progenitors hematopoètics de 
donant no emparentat realitzats a l'Estat 
espanyol (1994-2014)

Diagnòstics dels pacients que durant el 2014 s’han 
sotmès a un trasplantament de progenitors hema-
topoètics de donant no emparentat a l'Estat espanyol.

TRASPLANTAMENTS

“La Jennifer té 24 anys i és de Biscaia. 
A finals de 2013 li van diagnosticar una 
leucèmia limfoblàstica aguda i es va 
sotmetre a un trasplantament de donant 
voluntari l’agost de 2014. Gràcies a 
aquesta persona, localitzada pel nostre 
equip de REDMO, la Jennifer s’està 
recuperant molt bé”.

Trasplantaments de progenitors 
hematopoètics (medul·la òssia, sang 
perifèrica o sang de cordó umbilical) 
de donant no emparentat localitzat 
per REDMO realitzats als hospitals 
espanyols durant 2014: 452 (79 
procedents de medul·la òssia, 284 
de sang perifèrica i 89 d’una unitat 
de sang de cordó umbilical).

LÍNIES DE TREBALL

La mitjana de temps de recerca 
de donant durant el 2014 ha 
estat de 36 dies, localitzant el 
93% dels donants en menys de 
tres mesos.

855
Inicis de recerca de donant de 

medul·la òssia, sang perifèrica i/o 

sang de cordó umbilical per a un 

pacient nacional o estranger realitzats 

pel Registre de Donants de Medul·la 

Òssia durant el 2014.

607
Pacients per als quals s’ha 

localitzat almenys un donant de 

medul·la òssia o sang perifèrica 

compatible durant el 2014.

1.076 
Donants compatibles localitzats 

per a pacients espanyols 

durant 2014.
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LMA Leucèmia mieloide aguda

LLA Leucèmia limfoblàstica aguda

SMD Síndromes mielodisplàstiques

LNH Limfomes no hodgkinians 

Altres malalties

AM Aplàsia medul·lar

Gammapaties monoclonals

Altres leucèmies

LMC Leucèmia mieloide crònica  

LH Limfomes de Hodgkin

131

93

59

41

41
2723

17

11

9

Medul·la òssia

Sang de cordó umbilical

Sang perifèrica

TOTAL any

Registre de Donants de Medul·la Òssia /



30 / Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS

“Em dic Isabel, tinc 28 anys i sóc de Salamanca. 
El novembre de 2013 em van diagnosticar un 
tipus de leucèmia que només es pot curar  amb un 
trasplantament de medul·la òssia. Després de 4 mesos 
esperant que es localitzés un donant compatible i 
de rebre diversos cicles de quimioteràpia, he pogut 
sotmetre’m al trasplantament. Gràcies a un donant 
anònim localitzat per la Fundació Josep Carreras, 
estic superant la meva malaltia”. 

A la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia 
oferim un servei gratuït de consultes mèdiques en 
línia de cara a oferir als pacients i als seus familiars 
una major comprensió dels diagnòstics, una 
segona opinió mèdica o recomanacions respecte 
al tractament. Evidentment aquest suport que 
oferim mai pretén substituir el criteri de l’equip 
mèdic del pacient sinó oferir un major enteniment 
de la malaltia i dels passos que cal  seguir.

Des del 2010, més de 8.500 persones s’han dirigit 
a aquest servei que condueix el Dr. Enric Carreras, 
reconegut hematòleg, director del Registre de 
Donants de Medul·la Òssia. El 2014 el Dr. Carreras 
ha atès 2.119 peticions d’orientació mèdica.

De la mateixa manera, són moltes les persones 
que, sobretot a través de la nostra presència a 
xarxes socials com Facebook, s’apropen a la 
nostra entitat per sol·licitar més informació bàsica 
sobre la leucèmia, els limfomes, la donació de 
medul·la o altres aspectes de les hemopaties 
malignes. Per  poder donar a conèixer la nostra 
feina i satisfer aquestes peticions d’informació, 
la Fundació compta amb personal dedicat al 
seguiment i atenció de les demandes rebudes a 
través d’aquests canals i de les línies telefòniques. 
Durant 2014*, hem atès 1.017 peticions (488 
sobre donació de medul·la òssia o sang de 
cordó umbilical, 124 sobre casos de pacients 

estrangers, 186 sobre peticions d’informació 
mèdica o d’orientació psicològica i 219 sobre 
altres assumptes).

* Des del mes de maig de 2014

Consultes mèdiques gestionades.

20
10

20
11 20

12 20
13

20
14

ATENCIÓ AL PACIENT

LÍNIES DE TREBALL / Atenció al pacient



31Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS /

La creació de la xarxa de pisos d’acollida neix de 
l’especial preocupació de la Fundació Josep Carreras 
per al benestar del pacient i de la seva família durant 
el tractament. Des del 1994, oferim sis pisos d’acollida 
als pacients amb recursos econòmics limitats i a 
les seves famílies, ja que sovint aquests han de 
passar llargues temporades lluny del seu domicili. 
Els nostres pisos s’ubiquen molt a prop dels principals 
hospitals de referència en tractament de leucèmia i 
altres hemopaties malignes de Barcelona (Hospital 
Clínic, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Hospital Duran i Reynals / 
ICO - L’Hospitalet de Llobregat, Hospital Germans 
Trias i Pujol / ICO - Badalona). A més, des del 2012, 
la Fundació també disposa d’una habitació d’hotel 
disponible per a pacients i les seves famílies a l’hotel 
NH Porta de Barcelona gràcies a un conveni de 
col·laboració signat amb l’Hospital infantil Sant Joan 
de Déu de Barcelona i la cadena NH Hotels. 

228
Històric pacients acollits del 1994-2014

28
Pacients acollits durant el  2014

53,4 DÍAS 
Temps de mitjana d’estada dels 

pacients durant el 2014 (amb els 
valors màxim i mínim 1 i 332)

*70,1% 
% mitjana d’ocupació dels pisos 

d’acollida durant el 2014.

*Entre els mesos de juliol i octubre 
de 2014 dos dels nostres pisos 

no han estat disponibles a causa 
d’obres i manteniment.

Províncies de residència dels 
228 pacients acollits als 
pisos de la Fundació Josep 
Carreras (1994-2014).

  GIRONA

  BARCELONA

  TARRAGONA

  CASTELLÓ

  MÚRCIA

  ALMERIA
  MÀLAGA

  CADIS

NAVARRA

  GUIPÚSCOA

  BISCAIA

  ASTÚRIES

  PONTEVEDRA

  OURENSE
  BURGOS

  LLEÓ

  SARAGOSSA
LLEIDA

  TEROL

  BADAJOZ

  JAÉN

  ALBACETE

 OSCA

  GRAN CANÀRIA

  TENERIFE

  MENORCA

  MALLORCA

Irene Serrano, té 24 anys i és d’Alpicat (Lleida). 
Durant els mesos de gener, febrer i març de 2014 
va estar recuperant-se en un dels nostres pisos 
d’acollida amb la Deni, la seva mare. Als 22 
anys, a la Irene, li van diagnosticar una leucèmia 
limfoblàstica aguda i a finals de 2013 es va sotmetre 
a un trasplantament de medul·la òssia d’un donant 
alemany localitzat per la nostra Fundació.

ALS NOSTRES PISOS, 
TAMBÉ HI HEM ACOLLIT 
PACIENTS D’ANDORRA, 
ARGENTINA, MÈXIC, PERÚ, 
ROMANIA I RÚSSIA.

PISOS D'ACOLLIDA
per a pacients i els seus familiars

LÍNIES DE TREBALLPisos d'acollida /
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Any rere any, el nostre equip de persones IMPARABLES CONTRA 
LA LEUCÈMIA es fa més gran refermant el seu esforç i il·lusió per 
col·laborar i consolidant així els projectes de la nostra Fundació. Els 
nostres socis i sòcies són una part fonamental de la lluita contra 
la leucèmia. Gràcies al seu compromís i solidaritat, garanteixen la 
continuïtat i el desenvolupament dels nostres programes i, d’aquesta 
manera, l’avenç de la lluita contra la malaltia. A tots els socis que, 
dia a dia, ens acompanyen en aquest camí, MOLTES GRÀCIES!

ALGUNES DADES

Evolució del nombre de socis de la Fundació (1995-2014).

Durant l'any 2014, els socis/es de la Fundació han fet donatius per 
valor de 5.850.950,51€, sent aquests invertits en la seva totalitat 
en els programes i activitats solidàries de la Fundació.

La mitjana d’edat dels nostres 
socis/es és de 48 anys.

11,4% 
Galícia

20,5% 
Catalunya

21,1% 
Madrid

9,7% 
Andalusia

Les comunitats autònomes 
amb més socis/es són:

També són moltes les persones que realitzen donatius puntuals a la 
nostra causa. Durant el 2014 hem rebut 1.341 donatius puntuals que 
suposen un total de 131.658,98 € anuals.

70,7% 
dones

29,3% 
homes

Distribució dels nostres 
socis/es per sexe.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

30.346 

23.662 

19.639 

8.111 

4.394 

2.290 

1.563

953 

852 

744 

326 

298 

253 

228 

90 

77

15

59.222

47.164

34.291

socis/es totals el 31 de 
desembre de 2014.

12.058 nous socis/es inscrits/tes 
durant el 2014.

socis/es han augmentat les seves 
aportacions durant el 2014. 5.137

El 30,8% dels nostres socis/es aporta 72€ l’any.

El 20,8% dels nostres socis/es aporta 120 € l’any.

ELS NOSTRES SOCIS

Els nostres socis /
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320
Col·laboradors

106
Actes realitzats

110.221,44 ¤
Recaptació 2014

338.738,14 ¤
Recaptació darrers quatre anys

Els darrers anys hem vist amb gran satisfacció que cada vegada 
són més les persones que duen a terme activitats benèfiques per 
recaptar fons per a la nostra organització. Molt sovint són idees que 
ens proposen expacients i els seus familiars. Es tracta de reptes 
esportius, celebracions de bodes, festes i comunions solidàries, venda 
de manualitats, etc. Especialment volem destacar els reptes creats a 
través de la plataforma de microdonacions online Migranodearena.org 
i agrair l’ajuda de tots els seus promotors. Des de la Fundació Josep 
Carreras agraïm de tot cor cada una d’aquestes iniciatives que sempre 
s’organitzen amb afany, il·lusió i moltíssima dedicació.

Gràcies a les següents persones que han recaptat fons organitzant iniciatives solidàries durant el  2014: Jesús Marchan i M. Rosa López, Teresa Sánchez, Dolors 
Hornero, Alicia Fernández, José Luis Pizarro, Noelia Galera, Alfons Gómez, Josep M. Pujals, M. Luisa de Cáceres Agell i Marisa de Cáceres Zurita, Virginia Sánchez, Mercè 
Pascual, Família de Julio Jáurena, Felip Laborda, Esther Lázaro, Laura Torres-Peralta, Álvaro Lodeiro Novo, Mª José Sala, Nathalie Agudo, Juan Gaitán, Juana Sánchez, M. 
del Mar Blázquez, Marco Borromeo, Família Dacasa, Marta Blanco, M. Lluïsa Membrado, Belén Álvarez, María Cibelle Merino, Mayte Ruiz, Juan Carlos Vallejo, Alicia Martín, 
Maite Márquez, Charo Santos, Virginia Martínez, Cristina Peñil, Carmen Peña, Eva M. Calvo, Esther Lázaro, Mapi Navarro, Ana Maeso, Miriam Vallejos, Marta Ranchal, Car-
men Cubero, Sara Codina, Juan Alfredo Guzmán i José Manuel Cano, David Gil, José Antonio Caño, Rafael Lucas, José Miguel Mateo, Coral Aja Pérez, Alberto Hernández 
Pérez, Enrique Morales Toribio, M. Carmen Fernández, Miguel Martínez Souto, Romina Fernández, Alfred Busquets, Miquel Sebastià, Isabel Tamboleo, Javier Rodríguez, 
Juan Carlos Martínez, María Moreno Pérez, Maria i Jos, Vanesa Velasco, Ruben Tapia, Antoni Segura, Lou Martínez, Pepita Fondevila, Estel Alonso, Magdalena Vivancos, 
Ramón Fortes, Mireia Corbacho y Lidia Serra, Lourdes Torreira Yañez, Fco. Javier Sánchez, Mariano García, M. Rosa Bonet, Sònia Villà, Fco. Javier Rodriguez, Thaïs Olías, 
Eva Ruiz, Albino Rodríguez, Jaime Velasco, Iolanda López, Isabel, Miguel Macías, Yolanda Martínez Santiago, M. Rosa Bonet, Margarita, Encarna Pérez González, Eduardo 
Sanz, María Eugenia, José Antonio Trujillo, Vanessa González, Emilio Roca, Família Peris Membrado i el professor Mercury.

 / Actos Benéficos

ACTES BENÈFICS

Per a més informació pots trucar al 93 414 55 66 o enviar-nos un correu electrònic a imagina@fcarreras.es

Total ingressos d’actes 
benèfics per any.

 / Actes benèfics
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Aconseguir la curació definitiva de la 
leucèmia està en mans dels nostres científics, 
però tu també pots comprometre’t amb 
aquest futur.

A través de la teva herència o del teu llegat pots 
seguir lluitant contra la leucèmia. Testar a favor de la 
Fundació Josep Carreras és la millor manera d’oferir 
la teva solidaritat més enllà del temps i de compro-
metre’t amb les persones que sofreixen leucèmia.

Al nostre país existeix una certa incomoditat a 
l’hora de parlar de diners i poca cultura de prevenció. 
Per aquest motiu moltes persones no fan testa-
ment i acaben deixant en herència uns problemes 
considerables. S’ha de fer testament. No ho diem 
nosaltres, sinó els advocats i els assessors fiscals: 
és un favor que es fa als descendents i a un mateix. 
S’ha de veure com un instrument per configurar els 
teus drets i voluntats futures. Estalvia molts tràmits i 
possibles maldecaps entre els hereus. D’altra banda, 
assegures que les teves darreres voluntats es com-
pleixin. Finalment, és una manera de reflexionar sobre 
el que tenim i sobre qui en farà millor ús.

Aquestes persones que en el seu moment van 
voler testar de forma solidària a favor de la Fundació 
Josep Carreras contra la Leucèmia residien a les 

províncies d’Alacant, Almeria, Barcelona, Cadis, 
Girona, Granada, Tarragona, així com a França i al 
Regne Unit.

Volem agrair la immensa col·laboració d’aquestes 
persones que han contribuït molt significativament a 
què transformem el seu llegat en noves oportunitats 
per als pacients de leucèmia.

Herencias y Legados /

Per a més informació pots trucar al 93 414 55 66 o enviar-nos un correu electrònic a amics@fcarreras.es

Duran t  els  úl t ims quat r e anys (2011-2014),  la  Fundació 
Josep Carreras contra la Leucèmia ha estat beneficiària de

gràcies a la 
solidaritat de 

El 2014 aquest import efectiu ha aconseguit

390.597,69¤32 DONES
8 HOMES

Total fons efectius d’herències i llegats.

HERÈNCIES 
I LLEGATS
SOLIDARIS

Herències i llegats /
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Donem les gràcies a totes les empreses que s’han unit el 2014 a la nostra causa i a les quals s’han 
mantingut fidels en la seva col·laboració en la lluita contra la leucèmia. El seu suport és una aliança de valor 
compartit, una aposta per la solidaritat que ens permet oferir majors oportunitats de futur als pacients.

Les següents empreses han col·laborat amb 
la Fundació de diferents formes: aportacions 
econòmiques directes, accions de captació 
vinculades a empleats, clients o usuaris, i altres.

Els convenis subscrits amb les companyies 
telefòniques Movistar, Orange i Vodafone ens 
han permès recaptar fons entre els seus clients 
a través del número de SMS solidari 28027.

Moltes empreses o organitzacions han 
col·laborat mitjançant la donació de 
productes i/o serveis sense càrrec i la cessió 
d’espais de publicitat i sensibilització. 

AUTO CHRISTIAN
BON PREU
CAFUR
CAVES PERE OLIVELLA
CUMSA
FUNDACION LA CAIXA
FUNDACION REAL DREAMS
FUNDACION SAMCA
FUNDACION TEAMING
FUTBOLING
INVENT FARMA
JP MORGAN
LA COLECCIÓN GRÁFICA
LINEA HOGAR
MANGO
MARISMA WELNESS CENTER
MR. WONDERFUL
NEU DONOSTI
PRIVALIA
PROMOMIDA
QUALIMENT
RACC
RESTAURANTE OCHO Y MEDIO
ROCA SANITARIOS
SANTI BURGAS
SONIA CANARIAS
THE PHONE HOUSE
TRANSPORTS CODINA
WORLDCOO
WURTH

ADIF
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ALOOHA RETAIL
ASTURIAS TV
ATRAPALO.COM
ATRESMEDIA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
BACARDI
BBVA
BOEHRINGER
CALLAO DIGITAL
CANAL EXTREMADURA
CARAT
CLEAR CHANNEL
CORTEFIEL
DELOITTE
DEUTSCHE BANK
EL CORTE INGLES
GIMAGE
GRUPO VIPS
HEWLETT PACKARD
IMAGINARIUM
IMPACT MEDIA
INFOJOBS / SCHIBSTED
IN-STORE MEDIA
IWALL
MARBET
MEDIASET
METRO MADRID
METROPOLITANA
MIGUELAÑEZ
MOVILBOX
NEO ADVERTISING
NH HOTELES
NOVARTIS
ORANGE
PASCUAL
PRINCESITA
PROMEGA
RALPH LAUREN
SONAE SIERRA
TELEFONICA
TV3
TVCAN
VIDEOLAB
WURTH

EMPRESES SOLIDÀRIES

Empreses que han 
finançat les nostres 

campanyes de 
sensibilització 
durant el 2014

Empreses 
col·laboradores

 / Empreses solidàries



QUI ENS AJUDA A FER-HO POSSIBLE? 37

El Pla Empresas Sòcies agrupa aquelles empreses que decideixen associar-se amb un compromís 
mínim de 1.500 € anuals, als nostres valors i objectius, establint un compromís estable amb la lluita 
contra la leucèmia. Moltes gràcies!

EMPRESA SÒCIA D’HONOR 

CELGENE /

CLIAN HOLDING /

ENAGÁS /

FUNDACIÓN JÚNGEL SANJUÁN

EMPRESA SÒCIA VIP 

ALIMENTACIÓN Y FARMACIA /

AUXADI /

AYUDAS DINÁMICAS /

BUNGE IBÉRICA /

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA /

COMMON MANAGEMENT 

SOLUTIONS /

NACEX /

THE KITCHEN IS CLOSE

EMPRESA SÒCIA  

ALUMINIOS CORTIZO /

ALUMINIOS SECADES /

ALZAMORA PACKAGING /

BANDE À PART, 

ESCUELA DE CINE /

CONSERVAS EL NAVARRICO /

CONSUM /

ENGEL & VÖELKERS SANT JUST /

ERRA TECNI-RAM /

EXCAVACIONES Y 

CONSTRUCCIONES GERMÁN /

FLUIDRA /

FRUTOS SECOS IBIZA /

FUNDICIÓN Y SISTEMAS 

AVANZADOS /

HIJO DE VICENTE 

NAVARRO PASTOR /

HOUSE STANDING /

INGECAL /

INGENIEROS EMETRES /

INTERNACO /

LUNAMÓVIL /

MAGNESITAS NAVARRAS /

MAHESO /

MON PIRINEU /

PAVIMARSA /

PINOS DEL RASO /

VITOGÁS ESPAÑA

El Pla Empreses 
Sòcies el 2014

Per a més informació poden posar-se en contacte amb el Departament d’Aliances Corporatives: 93 414 55 66 / belen.roldan@fcarreras.es

Empreses solidàries /
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També gestionem els nostres propis mitjans informa-
tius en línia i som molt presents a les xarxes socials 
seguint les principals tendències de comunicació on 
la societat augmenta cada dia la seva participació:

Cada any realitzem diferents campanyes de 
sensibilització a escala nacional amb la finalitat 
d’informar de la prevalença de la leucèmia i les 
altres hemopaties malignes a la nostra societat i per 
recaptar més fons per  continuar amb els nostres 
programes. Durant el 2014 volem destacar les 
següents campanyes:

Campanya de Nadal 2014:  
L’ALTRA LOTERIA
Durant el Nadal de 2014 vam recaptar fons 
mitjançant la campanya online “L’altra loteria” 
també amb l’objectiu d’obtenir nous recursos 
mitjançant SMS (NOLEUCEMIA al 28027). Tots els 
fons recaptats també s’estan destinant a costejar 
els programes científics i socials de la Fundació.

              

              Veure www.laotraloteria.org

campanyes de comunicació i e-màrqueting

La Fundació als mitjans de comunicació

La nostra presència en les xarxes socials Les nostres campanyes de sensibilització

Els mitjans de comunicació convencionals i digitals també han donat suport a la nostra tasca durant el 
2014. S’han publicat 1.194 notícies en les quals es reflecteix el nostre treball. 

El nostre Twitter oficial, seguit per  

5.716 USUARIS
www.twitter.com/fcarreras

El nostre canal de Youtube disposa de  

95 VÍDEOS
www.youtube.com/fundacionjcarreras

La nostra pàgina oficial de Facebook, 
seguida activament per  

126.723 PERSONES
www.facebook.com/fundacioncarreras

*El web disposa d’àmplia informació sobre 
les malalties malignes de la sang i el seu 
tractament, sobre la donació de medul·la 
òssia i centenars de testimonis de pacients 
i expacients. 

El blog de la Fundació ha rebut, durant el 2014,  

38.211 VISITES
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com

El nostre web*, visitat el 2014 per 

839.379 PERSONES 
www.fcarreras.org

LA NOSTRA COMUNITAT:

 / La nostra comunitat: campanyes de comunicació i e-màrqueting
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Per celebrar la Setmana contra la Leucèmia 2014 
quasi 300 pacients i expacients de leucèmia, 
limfomes, mieloma múltiple i altres malalties de 
la sang van sortir al carrer per tal de sensibilitzar 
a la societat i demanar la seva col·laboració per 
continuar investigant. L’acció es va dur a terme, per 
tercer any consecutiu, a 16 comunitats autònomes 
i 39 províncies espanyoles, i hi van intervenir 77 
famílies amb pacients nens o adolescents, ja que la 
leucèmia és el càncer infantil més freqüent.

La campanya “La màquina màgica” tenia l’ob-
jectiu d’aconseguir almenys 38.500 € mitjançant 
SMS solidaris (NOLEUCEMIA al 28027) per seguir 
millorant els nostres equips de laboratori i continuar 
investigant.

Finalment vam aconseguir recaptar molts més 
fons (més de 57.000 €!) que s’han invertit ínte-
grament en més equips punters per a l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Atès 
que la recaptació va superar les expectatives, a 
més del separador cel·lular per als nostres labo-
ratoris del Campus ICO-Germans Trias i Pujol que 
es pretenia adquirir amb els fons recaptats, també 

vam poder proveir-nos d’una ultracentrífuga i un 
congelador de -80º. Per poder fer una investigació 
tan aplicada és necessari treballar directament amb 
mostres de pacients. Una part molt important del 
nostre treball és recol·lectar mostres de pacients, 
processar-les i conservar-les en les millors condi-
cions per estudiar-les.

Aquesta campanya va comptar amb el suport 
especial de l’actriu Paula Echevarría  a qui  agraïm 
de tot cor la seva col·laboració desinteressada. La 
Paula va aprofitar també per visitar els nens ingres-
sats a l’hospital madrileny de La Paz.

Setmana contra la Leucèmia  (21-28 de juny): 
LA MÀQUINA MÀGICA

La nostra comunitat: campanyes de comunicació i e-màrqueting /
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ENTRA ARA A LA 
NOSTRA BOTIGA 
ONLINE I 
DESCOBREIX 
ELS NOSTRES
PRODUCTES 
SOLIDARIS: 
www.tiendafcarreras.org

Botiga solidària

ONLINE





Muntaner, 383 2º - 08021 Barcelona ︴ Tel. 93 414 55 66 ︴ info@fcarreras.es ︴ www.fcarreras.org

El nostre objectiu és aconseguir 
que algun dia la leucèmia sigui al  

100% curable.


