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Per sempre, Dr. Grañena

El mes d’octubre passat va morir a Barcelona el nostre patró i membre fundador de 
la Fundació, el Dr. Albert Grañena i Batista. El Dr. Grañena, natural de Barcelona 
(1947), es va llicenciar en medicina el 1969, va obtenir el títol de doctor per la Fa-
cultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el 1977, va ser premi extraordinari 
de doctorat i va aconseguir els títols d’especialista en medicina interna i en hemato-

logia i hemoteràpia. Va exercir diverses activitats docents des de l’any 1972, i va assolir la categoria de 
professor titular de la Universitat de Barcelona. Va portar a terme la seva activitat assistencial al Servei 
d’Hematologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, i al Servei d’Hematologia Clínica de l’Hospital Duran 
i Reynals que pertany a l’Institut Català d’Oncologia. 

La seva activitat de recerca es va centrar en el tractament de les leucèmia agudes i en el de pacients 
immunocompromesos i granulocitopènics amb infecció, així com en els diferents aspectes clinicobio-
lògics  del trasplantament de medul·la òssia. Va realitzar diverses estades al Fred Hutchinson Cancer 
Research Center de Seattle (Washington, Estats Units), en un principi per entrenar-se en la tècnica de 
trasplantament de medul·la òssia i després com a visiting doctor. Com a fruit de l’experiència adquirida 
en aquest camp, va ser sempre un professional de referència en el nostre país per la introducció de no-
ves metodologies de trasplantament i altres avenços terapèutics relacionats amb un mateix.

En relació amb la seva tasca a la Fundació, va participar en la posada en marxa del Registre de Do-
nants de Medul·la Òssia i va impulsar la col·laboració de la nostra institució en el desenvolupament del 
Banc de Cordó Umbilical de Barcelona. Ha col·laborat intensament en totes les activitats científiques 
desenvolupades per la nostra fundació des de la seva creació.

Enamorat del mar i de la poesia, gaudia d’un extraordinari sentit de l’humor i amb la seva simpatia 
solia ser l’eix de tota reunió i un estímul de lluita i alegria de viure per a tots els pacients. La seva darrera 
prestació a la Fundació va tenir lloc el mes de juny passat amb la seva participació i protagonisme, en 
línia amb la seva personalitat ocurrent, en el documental “La Fleur”, commemorant els 25 anys de la 
nostra entitat. 
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Editorial
Continuarem investigant fins a trobar la 
curació.

Benvolgut/uda amic/iga,

Em sento molt satisfet de poder compartir amb 
vostè dos projectes que hem engegat a l’Institut 
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. 
Es tracta de dos estudis que aborden aspectes 
molt diferents de la leucèmia.

En primer lloc, a la revista que té entre les 
seves mans podrà conèixer la recerca que el  
Dr. Pablo Menéndez està duent a terme al 
Campus Clínic-UB (Universitat de Barcelona) 
de l’Institut amb la finalitat de descobrir com 
es genera un tipus de leucèmia rar que afecta 
sobretot a nens menors de dotze mesos. És 
un projecte molt interessant ja que l’origen 
d’aquest tipus de leucèmia és prenatal i l’equip 
del Dr. Menéndez està tractant de reprodu-
ir aquesta malaltia per primera vegada en un 
model animal o cel·lular per poder estudiar-la. 

D’altra banda, en l’altre espai de l’Institut, el 
Campus ICO-Germans Trias i Pujol, les Dres. 
Christelle Ferrà i Blanca Xicoy, hematòlogues 
de l’hospital homònim, estan duent a terme un 
projecte de recerca centrat en les complicaci-
ons bronco pulmonars, efecte que es dóna en 
la meitat dels pacients malalts de leucèmia o 
altres hemopaties malignes. Tot això amb la 
finalitat de minimitzar els efectes secundaris 
dels tractaments que poden posar en perill la 
recuperació del pacient o minvar visiblement la 
seva qualitat vida.

Finalment, em complau presentar-los algunes 
dades de la Memòria d’activitats de la Fundació 
de 2013. Especialment, vull compartir amb vos-
tè l’alegria que suposa que durant l’any passat 
més de 28.000 persones s’hagin inscrit com a 
donants de medul·la òssia a l’Estat espanyol. 
Cadascuna d’aquestes persones significa una 
nova esperança per a molts pacients que han 
de sotmetre’s a un trasplantament de medul·la 
òssia i no compten amb un donant compatible 
entre els seus familiars. De fet, durant el 2013, 
483 pacients s’han sotmès a un i, per tant, han 
disposat d’una oportunitat de curació gràcies a 
les recerques de donant iniciades pel Registre 
de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), ges-
tionat per la nostra entitat. També vull expres-
sar el meu més sincer agraïment a les 12.873 
persones que durant el 2013 s’han convertit en 
socis de la nostra Fundació ja que, sense les se-
ves aportacions, el desenvolupament i la millo-
ra contínua dels nostres programes no podria 
dur-se a terme. 

Gràcies per ser una persona solidària fins a la 
medul·la. 

Afectuosament,

Josep Carreras
President
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No et perdis la
Memòria d’activitats 

2013 completa
al nostre web:

www.fcarreras.org/
memoria2013

Persones han donat medul·la òssia o sang perifèrica a l’Estat 
espanyol, 43 per a pacients espanyols i 20 per a pacients estrangers.

Unitats de sang de cordó umbilical espanyoles han estat 
empleades: 77 unitats s’han destinat a pacients espanyols i 243 
han estat enviades a pacients d’altres països.

Aplicació dels
recursos 2013 

(Dades a 31 de
desembre de 2013) 

19,29%

Sensibilització

18,64%

Recerca 
científica

10,25%

Administració

1,35%

Pisos

50,47%

REDMO (Registre 
de Donants de 
Medul·la Òssia)

Des dels inicis de REDMO (Registre de Donants 
de Medul·la Òssia) fins el 31 de desembre de 
2013, al voltant de 6.000 pacients, espanyols i 
estrangers, s’han sotmès a un trasplantament 
de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de 

cordó umbilical d’un donant no emparentat 
gràcies a les recerques i coordinació del regis-
tre que gestiona la Fundació Josep Carreras.

132.335
25.828
58.848

63
320

Nombre  total de donants de medul·la òssia.

Nous donants adherits a REDMO el 2013.

Número total d’unitats de cordó umbilical emmagatzemades a 
l’Estat espanyol.

Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO)
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Atenció al pacient
Origen dels pacients que han estat acollits als nostres pisos des de 1994 fins a 2013.

Suport social

Socis:
• 12.873 socis nous
• 339 socis han augmentat les seves aportacions anuals
• 47.164 socis en total

Donants puntuals:
• 851 donants puntuals

Consultes al doctor:
• 1.714 consultes mèdiques ateses

Actes benèfics:
• 53 actes benèfics que han aportat 47.755,32€

Herències i llegats:
• més de 900.000 €

Web i xarxes socials:
• Més de 800.000 visites al web
• Més de 69.000 fans al Facebook
• Més de 4.000 seguidores al Twitter

* 
A més també hem atés famílies 
de Andorra, Argentina, Marroc, 
Mèxic, Paraguai, Perú, Rumania 
i Rússia.

Albacete

Castelló
Menorca

Mallorca

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Almeria

Múrcia

Màlaga

Jaén

Astúries

Pontevedra

Orense

Lleó

Badajoz

Cadis

Saragossa

Osca
Terol

Navarra
Guipúscoa

Burgos

Tenerife

Las Palmas de 
Gran Canaria

Biscaia
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Activitats…
Setmana contra la Leucèmia 2014.

El proper 28 de juny, amb motiu de la Setmana 
contra la Leucèmia, volem sortir al carrer per 
repartir, esperançar i llançar un missatge de 
solidaritat a la societat.

Si ets pacient o expacient de leucèmia, limfo-
ma o una altra malaltia hematològica maligna 
i vols col·laborar en aquesta acció solidària, 

no ho dubtis! Envia’ns un correu electrònic a  
comunicacio@fcarreras.es o truca’ns al 93 414 
55 66 i pregunta per Alexandra Carpentier o 
Brenda Roqué.

Per correu electrònic o telèfon t’explicarem 
exactament en què consisteix l’acció d’enguany.
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La leucèmia no és una única malaltia. Encara 
que s’està avançant i hi ha diverses leucèmies 
curables en un alt nombre de casos, unes altres 
segueixen sent molt difícils de guarir i continu-
en provocant molt patiment als pacients i a les 
seves famílies.

La leucèmia aguda és el càncer més freqüent 
en els nens. Dins dels subtipus de leucèmies, 
els científics han descrit associacions específi-
ques d’alteracions cromosòmiques que s’uti-
litzen com a factor pronòstic i per estratificar 
els grups de risc, aspecte important per definir 
alternatives de tractament. En el cas de la leucè-
mia limfoblàstica aguda 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+).

Aquest és el tipus de leucèmia en el qual està 
centrant les seves investigacions el Dr. Pablo 
Menéndez, director científic del Campus Clínic-
UB de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras (IJC). En general, els científics 
necessiten generar un “model de laboratori” 
que reprodueixi la malaltia, bé sigui un model 
animal o un model cel·lular per estudiar com 
i per què es desenvolupa la malaltia; és a dir, 
entendre els mecanismes cel·lulars i moleculars 
que produeixen la malaltia. Comprendre l’ori-
gen i evolució de la malaltia precedeix el desco-
briment de possibles nous tractaments.

No obstant això, no existeix tal model per a 
aquest tipus de leucèmia. Per això, l’equip del 
Dr. Menéndez utilitza “cèl·lules mare” -poden 
convertir-se en qualsevol tipus de cèl·lula en 
el cos- per generar models que reprodueixin 
aquesta leucèmia. La idea és crear un model 
de la malaltia que serà de molta importància 
per conèixer l’impacte de l’alteració MLL-AF4 
en l’origen i el desenvolupament de la malaltia. 
Aquest treball és essencial per poder avançar i 
comprendre les causes i trobar tractaments per 
a aquesta malaltia esquinçadora.

Per aquest motiu, hem volgut que el Dr. Menén-
dez ens expliqui una mica més sobre les seves 
investigacions.

Aquesta investigació se centra en un ti-
pus de leucèmia molt concret i, a més, de 
molt mal pronòstic. Pots explicar-nos a 
qui afecta i per què és un tipus de la ma-
laltia que és difícil de guarir?
Afecta totes les edats però és especialment co-
muna entre nens menors de 12 mesos. És difícil 
de guarir perquè encara no entenem gran cosa 
i queden moltes preguntes sense resposta. Per 

Recerca científica…
“L’origen d’aquest tipus de leucèmia és 
prenatal. Crearem un model de la malaltia 
per conèixer l’impacte de l’alteració genètica 
en el seu origen i desenvolupament”.

Dr. Pablo Menéndez.
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exemple, no sabem en quina cèl·lula s’origina 
l’alteració MLL-AF4, en quina cèl·lula és onco-
gènica MLL-AF4, per què la latència és tan cur-
ta, quines mutacions addicionals cooperen amb 
MLL-AF4 (el genoma d’aquests bebès és sor-
prenentment estable), per què un percentatge 
alt són resistents als glucocorticoides, cosa que 
no ocorre amb altres leucèmies agudes de nens, 
etc. En el fons, totes aquestes llacunes es deuen 
en gran mesura al fet que els investigadors, des-
prés de 15 anys treballant en això, encara no 
hem estat capaços de reproduir aquesta leucè-
mia en el laboratori. Els models animals o cel-
lulars generats no “reprodueixen” la malaltia.

Molta gent es preguntarà perquè un 
nadó pot desenvolupar un càncer? Sa-
bem què ocorre en els gens d’un nadó 
que desenvolupa aquest tipus de leucè-
mia?
Importants estudis del Professor Mel Greaves 
van mostrar que l’origen d’aquest tipus de leu-
cèmia és prenatal atès que l’alteració “iniciado-
ra” MLL-AF4 apareix durant el desenvolupa-
ment de l’embrió/fetus, és a dir, en úter durant 
l’embaràs. Això s’ha demostrat en estudis amb 
bessons monocigòtics que desenvolupen la ma-
teixa leucèmia amb la mateixa mutació a nivell 
de l’ADN. No sabem si la mutació apareix en 
una cèl·lula que ambdós bessons han compartit 
en fases molt primàries del desenvolupament 
embrionari o en una cèl·lula d’un bessó que 
migra i envaeix a l’altre bessó per circulació, 
l’anomenada metàstasi transplacentària. Si que 
sabem que existeixen una sèrie d’exposicions 
genotòxiques de la mare que indueixen la rup-
tura del gen MLL en el fetus/embrió. El que no 
tenim tan clar és si són necessàries mutacions 
secundàries per desenvolupar aquesta leucèmia 
o MLL-AF4 és suficient.

És un tipus de leucèmia molt poc fre-
qüent. Quants casos es donen? Perquè 
ha escollit investigar sobre aquesta ma-
laltia?
Gràcies a Déu és poc freqüent. A l’Estat espa-
nyol no crec que hi hagi més de 6-8 diagnòstics 
l’any. He decidit treballar-hi perquè és l’exem-
ple més clar del binomi desenvolupament-càn-
cer pediàtric. En els casos de càncer en nens no 
podem obviar que “alguna cosa ha anat mala-
ment” durant el desenvolupament embrionari-
fetal, és a dir, durant el període de gestació. Jo 
no defineixo aquesta leucèmia com un càncer 

Clara Bueno, Alejandra Sanjuan i Cristina Prieto, membres 
de l’equip d’aquesta recerca.

sinó com una “malaltia del desenvolupament”. 
Tots els processos cel·lulars, moleculars, ge-
nètics, epigenètics, etc estan fantàsticament 
regulats com un rellotge suís durant els nou 
mesos de gestació: des de la fecundació fins al 
naixement. És fàcil entendre que una pèrdua 
d’aquesta regulació impliqui una malaltia. La 
taxa de proliferació i la diferenciació cel·lular 
(les dues propietats que s›alteren conjuntament 
en el càncer) són molt més actives i decisives 
en la formació d’un bebè des d’un zigot que, a 
posteriori, en la formació d’un individu adult a 
partir del nadó. Per això en cada fase del des-
envolupament de l’individu tenim càncers asso-
ciats a teixits concrets i a finestres d’edat, que 
afecten teixits molt actius en cada moment.

Què aporta l’Institut de Recerca Josep 
Carreras en el panorama actual de la 
recerca en el camp de les malalties he-
matològiques malignes?
Una aposta solidària i generosa, especialment en 
els temps que corren, per la investigació bàsica 
i traslacional en el camp de l’hemato-oncologia. 
La recerca és lenta i moltes vegades frustrant 
per no trobar respostes a les nostres preguntes. 
Els esforços invertits donen fruit en moltes oca-
sions a llarg termini. Aquesta és la visió que hem 
de tenir quan abordem qualsevol malaltia.

Quins altres projectes està duent a ter-
me el seu equip?
Estem treballant també en hemopoèsi fisiolò-
gica, és a dir, conèixer com es forma la sang 
normal i el paper de diferents gens en diferents 
estadis de la formació sanguínia. Això entenem 
que és clau per conèixer la normalitat d’un tei-
xit i sobre la base de la normalitat entendre els 
processos patològics en l’àmbit molecular.
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Daoiz va a complir 6 anys i quan era no-
més un bebè li van diagnosticar leucèmia 
limfoblàstica aguda pro B. Els seus pares, 
Oliver i Sonia, volen compartir aquest 
missatge:

“Al Daoiz li van diagnosticar leucèmia sent un 
bebè de nou mesos, i poc després d’iniciar el seu 
tractament ens vam assabentar del tipus de 
malaltia i del pronòstic que tenia. Si rebre la 
notícia de la seva malaltia va ser terrible, assa-
bentar-nos del seu mal pronòstic va ser encara 
pitjor. El primer tractament va ser dur i com-
plicat, primer perquè no teníem molta informa-
ció, i segon perquè alhora havíem de superar el 
xoc inicial per poder intentar estar a l’alçada 
de les circumstàncies i aferrar-nos a les poques 
oportunitats que teníem. En el nostre afany per 
intentar comprendre la malaltia i perquè és tan 
difícil i complicada, bombardejàvem contínua-
ment l’equip mèdic de l’Hospital Infantil Univer-
sitari Niño Jesús amb centenars de preguntes, i 
fins i tot vam arribar a contactar amb el Dr. Pa-
blo Menéndez. Tots ells ens atenien sempre amb 
total sinceritat i moltes atencions, explicant-nos 
quants dubtes teníem i amb tots els detalls.

Després de dos trasplantaments, el primer 
autòleg de medul·la òssia i el segon d’una uni-

tat de sang de cordó umbilical (localitzada per 
REDMO, el registre de donants de medul·la 
gestionat per la Fundació Josep Carreras) el 
proper mes d’abril en Daoiz farà sis anys. Ni 
la seva mare ni jo tenim dubtes de què el 
que hem aconseguit fins al moment ha 
estat gràcies a l’esforç de l’equip mèdic 
que ha estat al seu costat durant tots 
aquests anys i de doctors com en Pablo 
que dediquen tot el seu temps i esforç a 
investigar l’origen de les malalties i bus-
car el millor dels tractaments possibles. 
En el nostre cas, una de les leucèmies més com-
plicades i de pitjor pronòstic que poden afectar 
a persones tan indefenses com són els bebès. I 
si els seus esforços van de la mà d’una Funda-
ció com la de Josep Carreras, estem convençuts 
que molt aviat donaran els seus fruits i tots els 
què, d’una manera o una altra convivim amb 
aquesta malaltia, haurem aconseguit una al-
tra victòria que ens ajudi a guanyar la guerra 
en la qual lluitem dia a dia. Desitgem que els 
següents pares que hagin de rebre notícies com 
la que en el seu moment vam rebre nosaltres, 
disposin de més informació i de millors trac-
taments perquè puguin afrontar-ho amb més 
esperança”.

Aquesta recerca, liderada pel Dr. Menéndez, compta amb el suport de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer i l’Institut de Salut Carlos III/FIS que han aportat 150.000 i 200.000 euros 
respectivament. A més, la Fundació Sandra Ibarra ha atorgat a aquest projecte la I beca Karac-
termania dotada amb 12.500€. Gràcies!

El Daoiz, amb la seva mare, la Sònia, i les seves germanes petites, la Carmen i la Maitane.



Les Dres. Blanca Xicoy i Christelle Ferrà, he-
matòlogues i investigadores del Campus ICO-
Germans Trias i Pujol de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras, han iniciat 
un nou projecte centrat en les complicacions 
respiratòries que pateixen molts pacients ma-
lalts de leucèmia i altres hemopaties malignes.
A causa dels agressius tractaments, molts pa-
cients tenen un alt risc d’infeccions, de manera 
que són la principal causa de mortalitat. Les 
complicacions respiratòries apareixen en més 
de la meitat dels malalts. Per això, estan inves-
tigant com millorar el diagnòstic i tractament 
de les infeccions bronco pulmonars. 
Aquest projecte pot materialitzar-se gràcies a 
la solidaritat de moltes persones ja que el pas-
sat mes de juny, amb motiu de la Setmana Con-

tra la Leucèmia 2013, vam aconseguir recaptar 
més de 50.000€ mitjançant SMS (NOLEUCE-
MIA al 28027)..
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Dra. Ferrà (dreta) i Dra. Xicoy (esquerra).

Notícies

El 28 de gener passat, el President de la Funda-
ció, Josep Carreras, va recollir de mans del Pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, el Molt 
Honorable Sr. Artur Mas, el Premi de Mecenat-
ge científic 2013 a la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia per la seva tasca continuada 
de recerca científica, suport social als pacients i 
els seus familiars i per la sensibilització sobre la 
malaltia i la promoció de la donació de medul-
la òssia. 

Aquests premis de recerca fomenten el reco-
neixement social de la ciència i l’activitat dels 
investigadors, mecenes, empresaris i comuni-
cadors i els atorga cada any el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya i la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació. Durant l’acte 
de lliurament dels premis, Josep Carreras va 
comentar: «El suport a la recerca ha estat un 
dels objectius fonamentals de la nostra entitat. 
El professor Edward Donall Thomas, Premi 
Nobel l’any 1990 per la seva tasca com a im-
pulsor del trasplantament de medul·la òssia, 
el meu benvolgut professor Ciril Rozman i tots 
els científics que ens han acompanyat i orientat 
en aquests 25 anys han plantejat sempre fites 
cada vegada més ambicioses per aportar re-
cursos allà on podien ser de més ajuda. No hem 
fet més que seguir el seu consell. Amb el suport 
dels nostres socis, de les empreses i en estreta 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya 
estem en ple procés de desenvolupament de 
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras. És un projecte que ja s›està materi-
alitzant.”

El Govern català i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
atorguen el premi de Mecenatge científic 2013 a la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia per l’impuls a la recerca científica.

S’inicia una nova línia de recerca centrada en les infeccions bronco 
pulmonars en pacients afectats de malalties malignes de la sang.



“Sóc la Pili, mare de l’Aina, de dotze anys. 
Quan en tenia sis va començar a trobar-se 
malament. Tot donava a entendre que era una 
grip. L’Aina sempre havia estat una nena sana 
i crec que, ni en el meu pitjor malson, hauria 
pensat en el que em dirien uns dies més tard: 
leucèmia limfoblàstica aguda.

Vam ingressar a l’hospital aquell mateix 
dia per iniciar el tractament. Entre ingressos 
i sortides de l’hospital van passar sis mesos en 
els quals tot va anar sobre la marxa. El setem-
bre l’Aina va tornar al cole i es trobava molt 
bé. Haig de dir que sempre va suportar molt 
bé el tractament, va fer molt amics i, com era 
petita, no resultava difícil ocultar que algun 
pacient ja no hi era. El mes d’abril vam dema-
nar permís als metges i vam marxar a Euro-
disney on vam gaudir moltíssim. Poc a poc va 
arribar el febrer de l’any següent i amb ell la 
darrera punció i el resultat tan anhelat: l’Aina 
estava curada. 

Al cap d’un temps, en una revisió, ens vam 
trobar amb una sorpresa que ens va caure 
com un gerro d’aigua freda (freda no, gelada): 
una recaiguda. La nostra aventura tornava 
a començar, aquest cop encara més dura. El 
tractament era molt més fort i la única 
oportunitat de curació era un trasplan-
tament de medul·la òssia. Tornàvem a 
la lluita quan l’Aina encara no havia fet nou 
anys. Cap dels tres érem compatibles amb ella 
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i la Fundació Josep Carreras contra la Leucè-
mia va iniciar la recerca de donant.

Mentrestant anaven passant els dies, quí-
mio rere químio, i amb moltes més complica-
cions a cada vegada. En aquesta etapa vam 
tornar a conèixer a molta gent en la nostra 
mateixa situació, o semblant, amb la qual vam 
tornar a fer una pinya. Érem com una gran fa-
mília però, aquest cop, amb l’inconvenient que 
amb aquesta edat era molt més difícil ocultar 
a l’Aina les males notícies.

El febrer de 2011 ens van comunicar la gran 
notícia: havien trobat un donant compa-
tible. Evidentment no van ser les sis setmanes 
més fàcils de la nostra vida però era la única 
opció que teníem. El març li van infondre les 
cèl·lules. Des de llavors han passat tres anys 
que no han estat fàcils ja que l’Aina ha passat 
per tres rebutjos: un pulmonar que li ha deixat 
una bronquiolitis crònica, un cutani i un intes-
tinal. Actualment té una necrosi molt severa 
en ambdós caps del fèmur. Estem esperant a 
veure què decideixen els traumatòlegs perquè 
seria ideal una pròtesi de maluc però aquí a 
l’Estat espanyol no fan mides tan petites i estan 
estudiant les possibles solucions.

Malgrat tot… aquí estem! Optimistes i 
lluitant per seguir endavant. El nostre pla és 
VIURE I GAUDIR EN LA MESURA DEL QUE 
PUGUEM”.

Pili, mare de l’Aina. Reus (Tarragona).

L’Aina, tot just quan va iniciar el tractament i actualment, amb el seu germà, en Dani.



les gràcies per la seva confiança. Per a més in-
formació sobre el Pla i com unir-s’hi contacta 
amb Belén Roldán belen.roldan@fcarreras.es / 
Tel. 93 414 55 66.

Ralph Lauren: motivació i 
creativitat contra la leucèmia.

Volem donar les gràcies als empleats i em-
pleades de l’empresa de moda Ralph Lauren 
Espanya. En el marc del seu dia de la soli-
daritat, el Pink Pony Day, van realitzar di-
verses activitats de captació de fons, que van 
decidir destinar a la lluita contra la leucèmia 
a través de la Fundació Josep Carreras. Van 
organitzar una marxa pel parc del Retiro de 
Madrid, un concurs de pastissos, venda de 
marxandatge, un campionat de tenis virtual 
amb la Wii i una rifa amb molts productes. 
Van recaptar un total de 7.774,91 € que han 
donat íntegrament a la lluita contra la leu-
cèmia.

HP: Campanya de prevenció 
solidària.

L’empresa Hewlett Packard (HP) va llançar en-
tre els seus empleats el 2013 la campanya The 
Power of Prevention (“El poder la prevenció”), 
que va incloure la captació de fons en l’àmbit 
nacional a través de la venda d’articles promo-
cionals, i van destinar tot el que es va recaptar 
a la Fundació Josep Carreras. Entre totes les 
seves seus van recaptar i entregar-nos 7.489,96 
€. Moltes gràcies a HP i a tots els seus empleats 
i empleades solidàries fins a la medul·la!

El Grup Bon Preu entrega més 
de 50.000 € a la Fundació Josep 
Carreras.

El mes de gener passat, el president del Grup 
Bon Preu, Josep Font, va entregar un donatiu 
de 50.188 € al president de la nostra Funda-
ció, Josep Carreras. Aquest import és la suma 
de milers de donatius solidaris que han fet les 
persones que tenen la targeta client Bonpreu-
Esclat. Estem molt agraïts al Grup Bon Preu 
i a tots els seus clients per col·laborar en la 
recerca de la leucèmia i les altres hemopaties 
malignes.

Les empreses van felicitar el 
Nadal més solidari.

Un any més, Colección Solidaria ens va ofe-
rir una variada selecció de postals de Nadal 
solidàries i personalitzables, amb una apor-
tació del 12% de la facturació neta per a la 
lluita contra la leucèmia. Gràcies a totes les 
empreses que van decidir col·laborar amb la 
nostra Fundació adquirint aquestes postals. 
Vam recaptar un total de 5.051,24 €.

Empreses sòcies de la curació de 
la leucèmia.

Hem començat el 2014 amb dues noves altes 
en el nostre Pla d’empreses sòcies. Lunamóvil i 
Aluminios Cortizo s’han unit i els volem donar 
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Encara no has pogut veure el 
documental ‘La Fleur. Josep 
Carreras i la lluita contra la 
leucèmia’?

Doncs és ben fàcil i estem segurs que t’encanta-
rà. Busca un moment, encén l’ordinador, entra 
a www.noleucemia.org ... I GAUDEIX!!

Ja està disponible la nova obra 
gràfica solidària!

La setena carpeta de la Col·lecció d’Obra 
Gràfica Original a benefici de la Fundació 
Josep Carreras ja està disponible. En aques-
ta ocasió, es tracta d’una litografia original 
de l’artista Margarita Gil Granero. Com en 
les obres anteriors, la carpeta conté un text 
signat per Josep Carreras i la litografia ha es-
tat limitada a un total de 75 exemplars. En el 
nostre web (www.fcarreras.org/obragrafica) 
podràs trobar la informació sobre les anteri-

ors obres gràfiques solidàries realitzades per 
artistes com Josep Mª Riera i Aragó, Lluís 
Lleó o Ramon Pujolboira, entre d’altres. Si 
estàs interessat a adquirir una de les litogra-
fies o vols més informació, pots dirigir-te a 
l’equip del Departament de Socis, Donatius 
i Actes Benèfics trucant al 93 414 55 66 o 
enviant un correu a colabora@fcarreras.es. 

Festival solidari de patinatge 
artístic a Bigues i Riells.

Cada any, el mes de desembre, el Club de Pati-
natge artístic de Bigues i Riells (Barcelona) or-
ganitza un festival nadalenc per recaptar fons 
una bona causa. En aquesta ocasió la nostra 
Fundació va ser una de les escollides i el club va 
recaptar 400€ per a la lluita contra la leucèmia. 
Moltes gràcies!

1.640km en 28 dies… 
corrent amb el cor.

L’Alberto és un esportista d’ultra fons per 
muntanya i té un repte molt clar: recórrer 
1.640km en 28 dies. Des de Badalona a 
Santiago de Compostel·la, creuarà el nord 
de l’Estat espanyol per muntanya i alguns 
trams per carretera. El seu repte és solidari, 
ja que tot el que recapti anirà destinat ínte-
grament a la Fundació Josep Carreras, i ha 
creat una pàgina de recaptació de donatius 
a través de la plataforma Migranodearena.
org. El seu motor en aquest repte és retre-
li homenatge a l’Antònia, la seva mare, que 
amb tan sols 29 anys va morir a causa de 
la leucèmia. “Us animo a donar suport a la 
meva causa o alguna de les quals s’estan de-
senvolupant mitjançant Migranodearena.
org. Sé que és molt difícil triar només una 
causa perquè totes són igual d’importants 
i segur que totes les persones que realitzen 
aquests reptes hi posen el cor i la força per 
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dur-los a terme. El que realment importa 
és la gent que està al darrere patint algun 
tipus de malaltia sense haver-la triat. Per-
què, finalment, nosaltres sí que triem dur 
a terme aquests reptes perquè ens agrada 
i gaudim amb el que fem i, d’alguna ma-
nera, per poder ajudar sent solidaris”, 
explica l’Alberto. L’arribada a Santiago de 
Compostel·la de l’Alberto està prevista per 
al dissabte 28 de juny. Pots donar suport al 
seu repte i seguir-lo pas a pas en el seu bloc: 
corriendoconelcorazonretosolidario.blogs-
pot.com.es Ànims Alberto! 

Collaret solidari “Cèl·lules felices 
i sanes”.

L a  n o s t r a  c o l -
laboradora Estel és 
artesana i ha creat 
un collaret solidari 
per recaptar fons per 
a la nostra Fundació. 
La mare de l’Estel va 
patir leucèmia i, per 
això, es va decidir a 

proposar-nos aquesta col·laboració i a iniciar 
un repte solidari a través de la pàgina Migra-
nodearena.org. Com explica l’Estel, “el penjoll, 
fet amb el color corporatiu de la Fundació Jo-
sep Carreras, es diu ‘cèl·lules felices i sanes’, i 
això és el que representa, una medul·la blava 
amb cèl·lules sanes, sense malaltia”. El preu 
del collaret és de 15 euros i els beneficis de la 
seva venda són destinats a la Fundació Josep 
Carreras. L’Estel ja ha aconseguit recaptar més 
de 600€! Si estàs interessat/ada a adquirir-lo, 
pots enviar un correu electrònic a l’Estel a stso-
lidarios@gmail.com.

Travessia solidària a Salou.

El 16 de febrer passat, la Vanesa, ex-pacient 
de limfoma de Hodgkin i col·laboradora de la 
Fundació, va organitzar una travessia solidària 
nedant a Salou. La iniciativa va ser un èxit! Hi 
van assistir 23 nedadors i més de 40 persones 
van col·laborar amb la causa. Van recaptar un 
total de 205€ que han donat íntegrament a la 
Fundació. Moltíssimes gràcies, Vanesa!

No et perdis el llibre 
Melocotón en almíbar!

Tenim el plaer de presentar-te Melocotón en 
almíbar, el llibre de la nostra col·laboradora 
i amiga Yolanda Martínez Santiago, una llui-
tadora de 26 anys de Madrid però que viu a 
Galícia, a qui l’agost de 2009 li van diagnos-
ticar un limfoma de Hodgkin o “cangrejito”, 
com ella l’anomena. La seva vida va canviar 
completament. Després de gairebé any i mig 
de lluita, va guanyar la batalla i va decidir es-
criure el seu primer llibre explicant la seva 
experiència. Per cada venda del llibre, la Yo-
landa dóna 1€ a la Fundació Josep Carreras i 
ja ha aconseguit recaptar més de 150€. Ani-
ma’t a llegir aquest testimoni de vida! Pots 
adquirir el llibre al web www.melocotonenal-
mibar.com o enviant un correu a la Yolanda a 
libromelocotonenalmibar@gmail.com.
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Pontevedrada 2014.

Ja és aquí la IV edició de la “Pontevedrada” 
2014 que tindrà lloc el proper 26 abril a les 
20h. Per segon any consecutiu, aquesta marxa 
popular nocturna entre Pontevedra i Santiago 
de Compostel·la (63km) és solidària ja que es 
recaptaran fons a favor de la nostra Fundació 
i la lluita contra la leucèmia. Aquesta iniciativa 
va néixer ja fa quatre anys amb una intenció 
molt clara: el foment de la donació altruista i 
desinteressada de sang, òrgans i teixits. Les ins-
cripcions estan obertes fins al 23 d’abril i pots 
enviant un correu a pontevedrada@gmail.com.

Motoristes contra la leucèmia.

Un grup de motoristes de Reus; en solidaritat 
amb un dels seus membres, l’Òscar, el qual 
lamentablement no va aconseguir guanyar la 
batalla a la leucèmia que patia, va crear un 
calendari solidari els beneficis del qual s’han 
destinat íntegrament a la Fundació Josep 
Carreras. Gràcies a aquesta iniciativa, han 
recaptat més de 2.350€. Moltíssimes gràcies!

Bàdminton en record d’una 
lluitadora.

El Sr. Rafael Lucas, vicepresident de la Fede-
ració Catalana de Bàdminton va organitzar un 
torneig infantil d’aquest esport a benefici de la 
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Fundació i en memòria de la seva esposa, Gua-
dalupe Burgos, que va lluitar contra la leucèmia 
i, desgraciadament, no va poder superar la ba-
talla. Gràcies a aquesta iniciativa es van poder 
recaptar 1.400€. Moltes gràcies!

La Carmen continua la seva 
creuada particular contra la 
leucèmia… aquest cop amb tutú!

Des de 2010, la Carmen té una finalitat: llui-
tar contra la leucèmia. Durant els últims me-
sos ha estat entrenant per al seu sisè repte 
solidari: córrer la Marató de Barcelona en 
menys de 3h31min... amb tutú! I ho ha acon-
seguit! A més, aquesta vegada ha aconseguit 
recaptar més de 150€ que donarà íntegra-
ment a la Fundació Josep Carreras. En tots 
aquests anys, ha aconseguit més de 2.000€ 
per a la nostra causa corrent maratons i car-
reres populars i recaptant fons a través de 
la plataforma Migranodearena.org. Moltes 
gràcies!

Anima’t a organtizar una 
activitat solidària!!

T’has plantejat recaptar fons per a la lluita 
contra la leucèmia però no saps ni per on 
començar? 

Si tens una idea pròpia i vols traslla-
dar-nos-la, pots posar-te en contacte amb 
l’equip de Socis, Donatius i Actes benèfics 
enviant un correu electrònic a colabora@
fcarreras.es o trucant al 93 414 55 66




