Imparables
PL A D’EMPRESES SÒCIES

«UNA ALIANÇA DE VALOR COMPARTIT»

Si ets una empresa o una entitat i estàs interessada a
col·laborar amb nosaltres, contacta amb Regina Díez
al 93 414 55 66 o al 633 79 50 72
També pots escriure un correu electrònic a
regina.diez@fcarreras.es
empresas@fcarreras.es

Muntaner, 383, 2n
08021 Barcelona
Tel. 93 414 55 66
info@fcarreras.es
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Carta del president

Benvolguda amiga, benvolgut amic,
El 2020 va ser un any complicat per a tots. La situació

Josep Carreras, que actualment compta amb més
de 35 grups de recerca científica.

cial a la comunitat d’IMPARABLES contra la leucèmia.
Parlo de tots els nostres socis i col·laboradors, de les

de crisi sanitària provocada pel coronavirus va impli-

El nostre programa REDMO també ha continuat

empreses que se sumen a la nostra causa, de les per-

car un gir en les nostres vides i l’adaptació a una

duent a terme una tasca encomiable, malgrat que el

sones que decideixen deixar-nos una herència o lle-

nova realitat.

80 % dels procediments de treball ja implantats van

gat i de totes aquelles altres que organitzen un acte

haver de ser adaptats al context de cada moment.

a benefici de la nostra entitat. Totes i cadascuna

Salvant totes les dificultats, el REDMO va fer 1.034

d’aquestes accions ens ajuden a continuar amb la

activacions de cerca de donant per a pacients es-

nostra visió: aconseguir que, algun dia, la leucèmia

panyols, superant per primera vegada la barrera

sigui curable per a tots i en tots els casos.

No obstant això, des de la Fundació Josep Carreras
hem continuat la nostra tasca amb la mateixa perseverança i esperit de superació, encara que la situació
excepcional viscuda ha comportat un canvi notable en
el desenvolupament de la nostra activitat.

dels 1.000 processos en un any, un 6 % més que el
2019. I encara més, el 93 % dels donants van ser lo-

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia va

calitzats en menys de 2 mesos, amb una mitjana de

néixer l’any 1988 amb l’objectiu de contribuir a trobar

26 dies des que es va iniciar la cerca.

una curació definitiva per a aquesta malaltia. Els esforços de la Fundació se centren en quatre àrees bàsiques: la recerca científica, que es porta a terme a
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras; la gestió del REDMO a Espanya; l’orientació al
pacient, i el programa de pisos d’acollida.
En aquesta memòria hi tenen cabuda, entre altres assumptes, els nous grups de recerca que es van incorporar el 2020 a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia

Gràcies per fer-nos IMPARABLES.
Afectuosament,

A les pàgines d’aquest dossier també informem
sobre el programa de pisos d’acollida, on es van allotjar 48 famílies al llarg de l’any passat, i sobre la nostra orientació al pacient. Pel que fa a aquesta última,
i entre altres aspectes, la Fundació va atendre 1.521
consultes mèdiques online i altres 4.334 sol·licituds
d’informació general.
Per acabar, em voldria referir de manera molt espe-

Josep Carreras, President
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Què i qui som
Som un grup de persones unides per
una missió: lluitar contra la leucèmia. I
no pararem fins a conèixer-la, curar-la i,
finalment, evitar-la, fins a trobar un donant
100 % compatible per a tots els pacients i
¡fins a aconseguir que els pacients.
Fins que la curem, no pararem.

Des de fa més de 30 anys,
moguts pel desafiament
d’aconseguir que la leucèmia
sigui, algun dia, una malaltia
100 % curable, des de la
Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia impulsem
de manera incansable tota
mena de projectes en benefici
dels pacients i de la ciència.

Institut de
Recerca contra la
Leucèmia Josep
Carreras
El 2010 vam crear el primer
centre d’Europa dedicat
exclusivament a estudiar les
malalties de la sang, per millorar
els tractaments, l’assistència i la
supervivència dels pacients.
Un equip de més de 250
investigadors nacionals i
internacionals, en 37 grups de
treball, investiga sobre tots els
tipus de càncers hematològics
i dedica recursos tant a les
malalties més freqüents com a
les menys comunes.

Registre de
Donants de Medul·la
Òssia (REDMO)
El trasplantament de donant no
emparentat és l’única solució
curativa per a bona part dels
malalts de leucèmia, ja que
només 1 de cada 4 disposa d’un
familiar compatible.

Programes
socials
Estem al costat dels pacients i les
seves famílies perquè se sentin
acompanyats durant tot el procés:
• Disposem de 6 pisos d’acollida
per a pacients que s’han de
sotmetre a tractament lluny de
casa.

El 1991 vam crear el Registre de
Donants de Medul·la Òssia, que
gestionem juntament amb el
sistema sanitari públic.

• Posem a la disposició dels
pacients la possibilitat de
fer consultes d’orientació i
consell mèdic.

Des d’aleshores hem localitzat
més de 10.000 donants de
medul·la òssia per a pacients
espanyols.

• Facilitem un servei d’orientació
al pacient sobre altres temes no
mèdics (laborals, socials, etc.).
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Les nostres xifres
Els nostres projectes són a les teves mans.
Aconseguim aquests resultats gràcies a
persones i empreses compromeses amb
la nostra missió i els nostres somnis.

Volem que ens coneguis millor

Cada any es diagnostiquen en
el món + 300.000 casos de
leucèmia, 1 milió de limfomes
i més de 600.000 malalties
malignes de la sang.
• La leucèmia és el càncer infantil més freqüent.
• Suposa un 30 % de tots els càncers pediàtrics.
• 2 de cada 10 nens no superen la malaltia.
• El 50 % dels adults no superen la malaltia.
• 3 de cada 4 persones necessiten un trasplantament de medul·la òssia, ja que no tenen un familiar compatible.

Els càncers de la sang en xifres.
Cada any es diagnostiquen a Espanya:

+ de 6.000

+ de 200
científics.
+ de 20 grups
de recerca.

LEUCÈMIES

+ de 10.000
LIMFOMES

+ de 3.000

+ de 9.000
donants localitzats
per a pacients.
+ de 10.000 m2.

MIELOMES MÚLTIPLES

+ de 2.000

SÍNDROMES MIELODISPLÀSTIQUES

+ de 20.000
consultes de
pacients ateses.

Des del 1994 fins al
desembre de 2020,
450 famílies s’han allotjat en
algun dels nostres pisos.
+ de 20 milions
d’adults han vist
els nostres anuncis.
+ de 5.000 persones en el
Dia dels Imparables. 10 anys
del Dia dels Imparables.

El nostre web el 2020

Xarxes socials el 2020

255.035

persones a qui agrada la nostra
pàgina de Facebook
www.facebook.com/fundacioncarreras
19.666 més que el 2019 (+8,4 %)

3.020.137
sessions
517.234 més que l’any passat (+20,6 %)

2.534.676
usuaris
564.740 més que el 2019 (+28,7 %)

mencions en premsa

seguidors a Instagram
@imparablescontralaleucemia
39.173 més que el 2019 (+72,4 %)

14.579

La nostra presència als mitjans de comunicació el 2020

429

93.285

1.600
mencions en mitjans digitals

seguidors del nostre Twitter oficial
www.twitter.com/fcarreras
541 nous seguidors (+3,9 %)

4.640

subscriptors del nostre canal de YouTube
www.youtube.com/fundacionjcarreras
1.080 nous seguidors el 2020 (+30 %)

El càncer ens pot afectar a tots i encara ens queda
molt per aprendre. És per aquesta raó que fundacions
com la de Josep Carreras marquen la diferència.
Com a companyia, especialment a Megacall,
creiem en el deure de retorn a la societat, ja que
Espanya ens ha donat molt, tant a mi, des del 1987,
quan vaig arribar aquí, com a l’empresa, des del 2008.
Ens enorgulleix donar visibilitat a la Fundació
amb l’esperança d’encoratjar altres empreses
a fer el mateix, perquè entre tots ajudem a
aconseguir grans avanços en la recerca
contra el càncer.
Anthony Kauffer
Director general de Megacall
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Els nostres resultats
Les donacions són la principal font d’ingressos de la
Fundació. Som una entitat 100 % privada.

Dades d’interès per tipus de
col·laboració durant el 2020:

La nostra tasca és possible
gràcies a les empreses i als
amics que s’hi han sumat i als
que s’han mantingut fidels en
la seva col·laboració en la lluita
contra la leucèmia. El vostre
suport és una aliança de valor
compartit, una aposta per la
solidaritat que ens permet dur a
terme la nostra feina.
A tots, GRÀCIES!

105.170

socis de la Fundació (donants regulars).

2.534.676
seguidors a tots els nostres canals online.

15.970

amics i col·laboradors puntuals de la Fundació.

102

empreses i organitzacions que han col·laborat el 2020.

285

iniciatives gestionades el 2020.

566

persones jurídiques a la base de dades de la Fundació.

Els comptes clars.

Cada any, la Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia se sotmet a una extensa auditoria
externa per part de l’empresa Auditing.
Origen dels recursos durant l’exercici de 2020
Ingressos financers
Donacions i altres ingressos
Donacions de socis
Ingressos per a la cerca de progenitors* hematopoètics per a pacients estrangers
Ingressos per a la cerca de progenitors* hematopoètics per a pacients espanyols
Càrrec a reserves per a finançament i inversió de l’Institut
Altres
Total

57.032,26 €
610.575,04 €
12.755.309,04 €
4.318.628,37 €
10.889.972,06 €
6.572.925,48 €
40.308,97 €
35.244.751,22 €

Destinació dels recursos durant l’exercici de 2020
Sensibilització
Abonament a reserves per a la construcció i l’equipament de l’IJC
Administració i captació de fons
Estructura del REDMO
Despeses per a la cerca de progenitors* hematopoètics per a pacients estrangers
Despeses per a la cerca de progenitors* hematopoètics per a pacients espanyols
Suport a la recerca científica i altres programes docents i de serveis socials
Total

979.646,24 €
7.355.754,12 €
2.348.973,57 €
3.217.549,40 €
3.725.998,38 €
9.952.010,36 €
7.664.819,16 €
35.244.751,22 €

(*) Medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical.
IJC: Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Pots consultar els nostres comptes anuals a la pàgina web www.fcarreras.org

Som l’entitat que
transmet més
confiança entre
els seus socis i
la que més socis
recomanarien a
familiars i amics.

Som per tercer
any consecutiu
els primers en
el rànquing de
transparència.

Ens financem de manera 100 % privada, gràcies a les
aportacions dels nostres socis i donants (particulars
i empreses), a les herències i llegats, a les iniciatives
solidàries i, molt especialment, gràcies als concerts
benèfics que fa cada any el nostre president, el tenor
Josep Carreras.
Segons l’estudi La colaboración de los españoles con
las entidades no lucrativas 2020, fet per l’Associació
Espanyola de Fundraising (AEFr), la Fundació Josep
Carreras és una de les entitats més ben valorades
pels seus socis.
A més, vam rebre les millors valoracions en aspectes
com la reputació, la transparència i la professionalitat,
entre d’altres.
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Ser una
empresa sòcia
Les empreses i les entitats solidàries
amb els projectes de la Fundació Josep
Carreras fan un paper fonamental en la
nostra lluita contra la leucèmia.

Per què col·laborar?

Perquè ser una empresa o entitat IMPARABLE et permet
contribuir a salvar vides i al mateix temps:

Perquè la teva empresa o
entitat pot treballar per la vida

Perquè fa més de 30 anys que
som al costat dels pacients

Perquè ens trobem davant
d’un repte enorme

Cada any es diagnostiquen 6.400
nous casos de leucèmia a Espanya,
i és el càncer més freqüent en la
infància. Encara avui, un de cada 10
nens i la meitat dels pacients adults
no la poden superar.

Som una entitat de referència en el
camp de la lluita contra la leucèmia.
Per continuar investigant de manera
rigorosa i oferint més suport als
pacients, necessitem recursos a
llarg termini, persones i empreses
solidàries que se sumin a aquest
somni i ens ajudin a fer-lo possible.
Volem un equip d’IMPARABLES que
sigui cada cop més ampli i estigui
més present en la societat.

El nostre Institut de Recerca és l’únic
centre europeu, i dels pocs al món,
dedicat exclusivament al camp de
les malalties malignes de la sang. La
posada en marxa de l’Institut suposa
una inversió de 20 milions d’euros.
La seva activitat científica és un pas
decisiu cap a la curació.

L’única oportunitat per a tots ells es
troba en la ciència i la solidaritat.

Exercir la teva
responsabilitat social
i els teus valors com
a empresa

Potenciar la teva
imatge institucional
vinculada a una
entitat prestigiosa

Distingir-te de la
competència

Obtenir incentius fiscals:
Llei 49/2002

Atreure, motivar
i retenir talent
Accedir a nous
públics i mercats
Fidelitzar els teus
grups d’interès

Per continuar amb
el nostre objectiu,
et necessitem
al nostre costat.

Quins models de
col·laboració tenim?
Fes-te empresa o entitat
sòcia. Formar part del
Pla d’empreses sòcies
de la Fundació Josep
Carreras és una aliança
a llarg termini en la lluita
contra la leucèmia. És un
vincle estratègic, un segell
de compromís social que
perdurarà en el temps.
El Pla d’empreses sòcies de la nostra
organització planteja possibles aliances
mitjançant tres nivells de col·laboració a
partir de 125 € al mes (1.500 € anuals).

Regala solidaritat

Fes màrqueting social
Finança un projecte
La teva empresa o entitat es pot vincular amb alguna de les línies d’acció i projectes de la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia, sumant
forces i recursos amb objectius i valors compartits.

Col·laborar amb la Fundació Josep
Carreras és apostar pel màrqueting
solidari i la responsabilitat social corporativa de la teva empresa, sigui
amb accions a través de productes,
promocions o esdeveniments solidaris, o bé amb patrocini de campanyes de la Fundació.
Les empreses que col·laboren amb
aquest tipus d’accions de màrqueting amb causa amb la Fundació
milloren la seva imatge i motiven els
seus empleats i clients, ja que és un
plus treballar o comprar productes
en una empresa que destina part
dels seus beneficis a causes com la
lluita contra la leucèmia.

Hi ha moments de l’any en què fer un regal es pot convertir també
en un gest solidari cap als teus clients o treballadors. Dates tan assenyalades com Nadal, algun esdeveniment especial per a la teva
empresa, un aniversari o alguna celebració de la teva entitat poden ser motiu de compromís amb la lluita contra la leucèmia. Una
ocasió per recordar que entre tots continuarem imparables contra
aquesta malaltia.

Implica el teu equip
La implicació conjunta de l’empresa o l’entitat i els seus empleats
en un projecte solidari amb un objectiu comú és plena d’avantatges: reforça els llaços de pertinença dels treballadors, genera satisfacció personal i col·lectiva, incrementa la motivació i la cohesió
interna dels empleats i fomenta una cultura de solidaritat.
Aquí tens algunes possibles opcions: sensibilització a empleats a
través dels canals de comunicació interna, un donatiu compartit o
matching gift, iniciatives solidàries d’empresa o 1 euro de la nòmina.

Des dels nostres inicis col·laborem activament amb
diferents organitzacions sense ànim de lucre en
iniciatives vinculades amb la recerca mèdica per a
la millora de la salut. Apostem per col·laboracions
estratègiques, que es poden desenvolupar a llarg
termini i aporten més impacte en la societat.
Arianne Muñoz de Wolf
Directora de Màrqueting
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El nostre pla:
Pla d’empreses
sòcies
Quan una empresa es fa sòcia de la
curació de la leucèmia a través d’una
aportació periòdica, manifesta el seu
compromís amb un futur millor per a
tots els pacients de leucèmia.

En què consisteix ser
part del Pla
d’empreses sòcies?
Formar part del Pla d’empreses sòcies
permet donar a conèixer el compromís
d’una empresa o entitat amb la curació
de la leucèmia, tant a la societat com al
seu públic intern (empleats, proveïdors,
accionistes...).
La Fundació Josep Carreras ofereix a aquestes empreses o entitats,
si ho desitgen, la possibilitat d’obtenir un reconeixement especial
i de comunicar aquesta solidaritat de diverses maneres. La
Fundació fa lliurament d’un segell digital per poder posar-lo a la
pàgina web de l’empresa i un diploma acreditatiu amb la signatura
del conveni de col·laboració entre l’empresa i la Fundació.

Et sumes a aquesta aliança?

EMPRESA SÒCIA

EMPRESA VIP

EMPRESA SÒCIA D’HONOR

Entre 1.500 i 2.999 €/any

Entre 3.000 i 5.999 €/any

A partir de 6.000 €/any

1
Nom de l’empresa en una llista,
amb enllaç al seu web
2
Segell digital
d’empresa sòcia de l’any
en curs per posar
al web de l’empresa
3
Diploma amb la signatura
del gerent de la
Fundació Josep Carreras

1
Logotip amb enllaç
al web de l’empresa
2
Segell digital
d’empresa sòcia VIP
per posar al web de l’empresa
i a la seva memòria anual
3
Diploma emmarcat
amb la signatura original
de Josep Carreras

1
Logotip amb enllaç a
segon nivell al web, on hi pot haver
text, enllaços i imatges
2
Segell digital
d’empresa sòcia d’honor
per posar al web de l’empresa,
signatura de correus electrònics
i a la seva memòria anual
3
Diploma emmarcat
amb la signatura original
de Josep Carreras

Ja en formen part
La nostra aliança amb la Fundació Carreras reforça el
nostre compromís amb els pacients, que són el centre
de la nostra activitat. Permet també la participació
dels nostres empleats, que decideixen cada any a
quina entitat es destina l’import de l’arrodoniment de
nòmina, un projecte en el qual els treballadors donen
part del seu salari a alguna associació i que ja fa uns
quants anys que es destina a la Fundació.
Aquesta col·laboració és, a més, un clar
exemple de com treballar alineats amb
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, que promou
aquelles aliances que permetin
aconseguir objectius comuns i
compartits com és, en aquest cas,
per a la Fundació i per a Kern Pharma
la lluita contra la leucèmia.
Anna Llopis
Coordinadora RSE de Kern Pharma

Volem donar les
gràcies a les empreses
i les organitzacions que
ens han donat suport
al llarg del temps.
Tant a les empreses que s’hi han sumat com a les
que s’han mantingut fidels en la seva col·laboració
en la lluita contra la leucèmia. El vostre suport és
una aliança de valor compartit, una aposta per la
solidaritat que ens permet dur a terme la nostra feina.
A totes, GRÀCIES!

ALLIANZ
BRISTOL MYERS SQUIBB
CELGENE
CHOPARD
JANSSEN
NOVARTIS
ROCHE
WÜRTH
PFIZER

ALUMINIOS SECADES
ALZAMORA
BODEGAS MAURO
CAFF
CENTRAL DE CATERING SERVICATERING
CONSUM
DISID
ERRA
FRESCO SYSTEM
FRUTOS SECOS IBIZA
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS
FUNDACIÓN SUSANA MONSMA
GAIA COMMERCIUM
GEDESCO
HARRY BROKERS
INGECAL
INGENIEROS EMETRES
JOSE SALCEDO SORIA
LAMBERTS
LERRASA HIDRÁULICA
MON PIRINEU
ON TECNIA
PAVIMARSA
PHOENIX SOLUTIONS, MEGACALL
PILGRIM REST PROJECT
PINOS DEL RASO
PLAGUES ESSER VIU
UNAS 1
URBINIUM
VELLERINO SDI
VILASECA
VITOGAS ESPAÑA
VOE

AYUDAS TECNO DINÁMICAS
AUXADI
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS
EUROEMBALAJE
GUARRO CASAS
MAY COURIER
RAFESA
VIVE ENERGÍA

ABET
ENAGAS
KERN PHARMA
NACEX
FUNDACIÓN ASISA
FUNDACIÓN CANARIA SATOCÓN JUANGAL

Per què triar-nos?

1

>>> Perquè podem aconseguir la
curació definitiva
Les leucèmies, juntament amb altres
hemopaties malignes, són un 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 són curables
en una gran proporció de malalts siguin la
leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) infantil i el
limfoma de Hodgkin.
Encara que els subtipus de leucèmia són
molt nombrosos, s’estan desenvolupant nous
mètodes per perfeccionar aquesta classificació
i, per consegüent, establir tractaments nous i
menys invasius. Aquest és un dels objectius
que persegueix l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, ja que, dit de manera
col·loquial, coneixent a fons els noms i cognoms
de la malaltia aconseguirem progressar en el seu
tractament diferenciat.

2

3

El nostre Pla d’empreses sòcies t’està esperant.

>>> Perquè el problema afecta moltes
persones
Un dels factors que prenen importància a l’hora
de plantejar un institut de recerca centrat
específicament en les hemopaties malignes és
la incidència que tenen en la població general.
La incidència de la leucèmia aguda suposa
uns 5.000 nous casos anuals a Espanya. D’altra
banda, altres hemopaties malignes, com
els limfomes o els mielomes, afecten 7.000 i
2.000 nous pacients cada any al nostre país,
respectivament. Finalment, és important tenir
en compte que la leucèmia és el càncer infantil
més freqüent, ja que representa el 30 % dels
càncers pediàtrics.

>>> Perquè volem apropar la recerca
al pacient
L’evolució de l’hematologia com a àrea mèdica
al nostre país és una altra de les explicacions
que podríem oferir per avalar la necessitat de
crear l’institut. L’hematologia és una de les

4

especialitats de la medicina que han tingut un
desenvolupament espectacular, tant en l’àmbit
clínic com en el bàsic. Si hi ha una àrea mèdica
capaç d’adaptar-se i aprofitar els reptes que
suposa la recerca translacional, és l’hematologia.
Necessitem una recerca translacional:
començant pels estudis de l’ADN, l’atenció a les
manifestacions clíniques del malalt i els assajos
clínics, i viceversa.

>>> Perquè disposem de bons
precedents
Els avanços aconseguits en els darrers anys en
el coneixement de les diferents hemopaties
malignes també suposen una oportunitat
fantàstica. Per exemple, la utilització de
protocols pediàtrics en adults joves, l’aplicació
dels trasplantaments de sang de cordó
umbilical i els trasplantaments haploidèntics,
o l’ús de nous fàrmacs, com l’imatinib o l’àcid
retinoic en la leucèmia mieloide crònica i la
leucèmia promielocítica aguda, respectivament,
subtipus de leucèmia que abans tenien un
pronòstic desfavorable.
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>>> Perquè sabem com fer-ho
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras s’erigeix com el primer centre d’Europa
i un dels pocs en el món que estan focalitzats
exclusivament a fomentar la recerca sobre
les hemopaties malignes. Les dimensions del
centre permeten optimitzar l’eficiència de
tal manera que els diversos grups de treball
dedicats a les diferents línies de recerca estan
íntimament interrelacionats.

>>> Perquè no ens rendirem mai
Finalment, és fonamental destacar que Josep
Carreras és un exemple de lluita i supervivència.
És una persona que ha dedicat la seva vida a
aconseguir un gran repte: que la leucèmia sigui,
algun dia, una malaltia curable per a tots i en
tots els casos, i aquest Institut ha nascut amb la
ferma vocació d’aconseguir-ho.

Testimonis que us apropen a la nostra realitat

Fa set anys, en Pablo i jo vam venir a Madrid
perseguint un somni. Aquesta ciutat ens va obrir
un camí de reptes i d’oportunitats i és aquí on vam
començar a formar la nostra pròpia família. El juny
del 2019 va néixer en Paolo.
Ara ens trobem vivint una situació que posa a prova
la nostra paciència, la nostra adaptabilitat i la nostra
resiliència. El diumenge 15 de desembre el vam dur
a urgències pensant que patia una bronquiolitis;
el diagnòstic ens va glaçar el cor: leucèmia
limfoblàstica aguda pro B. I l’única manera de
curar-la era amb un trasplantament de medul·la.
No perdríem energia retraient al destí aquesta
malaltia, vam acceptar la por i el dolor i ens vam
prometre lluitar amb força i amor. I ho vam fer
acompanyats sempre d’un equip de professionals
mèdics i infermers meravellós.
El camí ha estat dur. Vam estar dues vegades a
l’UCI per pneumònia i una crisi sèptica. No havíem
tornat a casa des d’aquell diumenge.

A més, t’oferim avantatges fiscals per a la teva empresa

Finalment, després de set mesos ingressats i
un mes d’UCI domiciliària va arribar el moment
esperat: gràcies a una mare que havia donat el
cordó umbilical del seu bebè, el nostre Paolo
rebia una segona oportunitat per seguir aquí,
amb nosaltres.

Les quimios i bestioles diverses, les vaig superar
amb èxit, encara que no sabien quants cicles
caldrien fins a arribar al dia anhelat. I finalment
van arribar aquelles paraules que s’havien fet
pregar tant: «Victoria, hem trobat un donant
per a tu».

Paolo, IMPARABLE contra la leucèmia

La por, l’esperança i totes les emocions que us
pugueu imaginar recorrien el meu cos davant
del desconegut. Em posava en bones mans i
rebria la meva nova medul·la el 23 d’aquell mateix
mes, la qual cosa em salvaria la vida, però encara
quedava un camí molt llarg per recórrer.

Tot va començar el desembre de l’any
passat, quan em va sortir un bony sota la
clavícula dreta i de sobte el cansament es feia
més notable dia rere dia. El gener van arribar
les febres i les infeccions inexplicables, mentre
jo continuava planejant els meus trenta com el
que seria l’any de la meva vida.
Després de diverses proves i de traslladar-me a
un altre hospital de la zona on m’havien de fer
una biòpsia per confirmar que era un limfoma,
l’endemà al matí ens van donar el diagnòstic
final: tenia leucèmia mieloide aguda. Eren les
11.15 h i només érem a l’habitació la doctora, el
meu pare i jo, asseguda al llit. La meva reacció
va ser ajupir el cap, respirar fondo mentre dues
llàgrimes em queien a plom per les galtes i dir:
«Ens ha tocat, així que anem a totes». La por, la
ràbia, la incredulitat i la incertesa s’apoderaven
de mi, i dels meus.
El dilluns 9 de març, en plena pandèmia,
em van traslladar a l’Hospital Universitari
d’Albacete, on em tractarien els tres mesos
següents. Allà vaig trobar la que seria la meva
família durant tot aquest temps, a més de
grans amigues que encara mantinc.

Avui, dia 138 des que vaig tornar a néixer, em
sento menys jo i, alhora, més viva que mai. M’ha
canviat el color dels cabells i la manera de veure
la vida, també. Alguns somnis es podran complir
quan això acabi i uns altres quedaran truncats
per sempre, perquè això et canvia la vida, com
diria qualsevol IMPARABLE.
Gràcies a tots els qui formeu i heu format part
d’aquest camí. Gràcies a la Fundació Josep
Carreras per aquest paper tan important que té
en la nostra lluita.
Victoria, IMPARABLE
contra la leucèmia

Ser IMPARABLE contra la
leucèmia, ara té
+ avantatges.

35%

deducció de la quota íntegra
de l’impost sobre societats
per a donatius purs i simples
de qualsevol import*

40%

deducció addicional
per a donatius purs i simples
a la mateixa entitat durant
almenys 3 anys*

* Amb el límit del 10 % de la base imposable.
A partir del mes de març enviem els certificats fiscals
corresponents a la vostra aportació.

La Fundació Josep Carreras és una entitat no lucrativa
acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
reguladora del règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.
Articles 17, 18 i 20. Quan l’empresa fa un donatiu (donacions
i aportacions irrevocables, pures i simples, que no són
comunicades per l’empresa), es beneficia d’una deducció de
fins a un 35 % en la quota íntegra de l’impost sobre societats,
amb un límit del 10 % sobre la base imposable. Les quantitats
corresponents al període impositiu no deduïdes es poden
aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que
concloguin en els 10 anys immediats i successius.
Article 25. Quan una empresa signa un conveni de
col·laboració empresarial per a activitats d’interès general,
la quantitat donada es considera una despesa deduïble
de la base imposable de l’impost sobre societats, sense
límit de quantitat. Les quantitats corresponents al període
impositiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidacions
dels períodes impositius posteriors. És una activitat no
subjecta a IVA i permet la comunicació de l’acord segons el
que s’estipuli en el conveni.
Article 6. Contractes de patrocini publicitari. Els ajuts
econòmics fets a una entitat no lucrativa en virtut d’aquests
contractes (definits a l’article 24 de la Llei 34/1998, general
de publicitat) es consideren despesa deduïble de la
base imposable de l’impost sobre societats, sense límit
de quantitat. És una activitat subjecta a IVA pel fet de
considerar-se prestació de serveis, deduïble íntegrament per
l’empresa excepte en casos especials.

La teva ajuda i la de la teva empresa
us impliquen amb els projectes en pro dels
nostres pacients i les seves famílies.

Et necessitem!
Gràcies per fer-nos
IMPARABLES.
Pots sol·licitar informació personalitzada
al 93 414 55 66 o al 633 79 50 72 o escriure un correu
electrònic a regina.diez@fcarreras.es
empresas@fcarreras.es

Muntaner, 383, 2n
08021 Barcelona
Tel. 93 414 55 66
info@fcarreras.es

