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ser monogràfic, és a dir dedicat a malalties
com la leucèmia i altres malalties malignes
de la sang i, també multicampus. És a dir
no podia tancar-se en un sol hospital, sinó
anar posant els peus a diferents centres
hospitalaris amb molta potència hemato-
lògica.

fa quatre anys i, ara mateix, funciona per-
fectament amb el pilot automàtic posat i a
tota màquina, en recerca i experimenta-
ció. A més a més, enguany contribuirem a
construir, dins del mateix Hospital Clínic,
l’Àrea de Recerca Clínica Josep Carreras,
amb una aportació d’un milió d’euros.

Així doncs, l’edifici que tenen a punt
d’inaugurar a Badalona, serà l’edifici
mare de tot l’Institut Josep Carreras
contra la Leucèmia?
Si, i a més hi hem reservat dues plantes
senceres pel nou director científic quan
arribi. Ara mateix jo ho soc, però en fun-
cions. Sempre he dit, però, que estem fent
un institut pel futur, no per nosaltres, i,
per tant, cal cercar un director científic de
molt nivell arreu el mon. Cal saba nova i
un director jove té tot el futur al davant.
No fa gaire, en el debat que hi ha al respec-
te sobre les característiques del nou direc-
tor, els patrons americans de la Fundació
Carreras ens deien que cal, sobretot, un
perfil que sàpiga captar diners per l’insti-
tut, més enllà de la ciència. Tenim uns 20

que ja no creixeria més.

Com s’ha complert aquest pacte?
Doncs la FIJC ho ha fet en escreix, ja por-
tem compromesos 21 milions d’euros en el
projecte. Però la Generalitat, per proble-
mes de caixa i de la crisi, es va aturar als
600 m€ l’any. Això si, ara ens prometen
que la situació canviarà a partir de l’any
2018 i, nosaltres creiem el que ens diuen

Dins el concepte multicampus, treba-
llen també amb l’Hospital Sant Pau?
I tant, ara mateix estem negociant amb els
Directors de les Institucions Assistencials i
de Recerca de l’Hospital de Sant Pau. La
ubicació ens agradaria que pogués ser en
un dels quatre edificis modernistes, que
ara mateix tenen per ocupar. Allà, hi esta-
ria molt bé un campus de l’Institut Carre-
ras Research Institut.

Algun altre campus?
També, a l’Hospital Clínic, a la Facultat de
Medicina hi vam invertir prop de tres mi-
lions d’euros en una àrea de laboratoris, ja

candidats, tots molt bons, tant d’aquí, com
de fora. Clar que si es d’aquí es guanyarà
temps, bàsicament pel coneixement de
com funcionem.

Cal esmerçar molt temps cercant fons?
Efectivament. Si fem cas al ja contrastat
criteri i directrius de l’exconseller Andreu
Mas-Colell, per sobreviure un institut
d’aquests, li cal que un terç del diner sigui
d’aportació pública i els altres dos terços
de fons competitius. És a dir diner públic i
privat, que t’has d’anar a buscar. Un insti-
tut d’aquests, per poder funcionar bé, cal
disposar a l’any, com a mínim d’uns sis
milions d’euros captats de forma competi-
tiva. Ara mateix hi ha cent-quaranta per-
sones i n’acabaran sent unes tres-centes.
Un centre de gran envergadura.

Quan es resoldrà la leucèmia?
En part ja s’està resolent en molts casos.
Molts malalts ja es curen i fan una vida ab-
solutament normal. Quan jo estudiava, ai-
xò era impensable. La pregunta que fa en
realitat seria, quan es resoldrà al 100%? Jo
ja he llegit en alguna de les revistes cientí-
fiques més prestigioses del mon, com Na-
ture, que algun valent s’atreveix a dir, per
exemple, que a l’any 2050 del càncer ja no
en parlarem perquè ja estarà resolt al mon.
Enguany estem molt lluny de les quimio-
teràpies anteriors on ho arrasaven tot. Ac-
tualment, fem tractaments absolutament
personalitzats, molt poc invasius, i dispo-
sem de tècniques per mesurar la malaltia
mínima residual, on podem arribar iden-
tificar una única cèl·lula maligna entre
milers de cèl·lules normals. Els tant per
cent de curacions creixin dia a dia i són
ara mateix molt alts en algunes leucèmies i
d’altres hemopaties malignes. Podria ser
que en aquestes dates que diuen, d’aques-
tes malalties ja ni en parlem.

Justament acaben d’iniciar una campa-
nya en aquest sentit, oi?
Efectivament, aquest mes de juny, des de
la Fundació Josep Carreras contra la Leu-
cèmia hem desenvolupat una campanya
de sensibilització anomenada “Poseu-li
data” que justament planteja la pregunta
de quina seria la data de la curació de la
leucèmia. El principal objectiu d’aquesta
campanya era conscienciar. Volem expli-
car a la societat la realitat de la leucèmia i
poder generar un debat social sobre la se-
va data de curació perquè mogui cons-
ciències i cridi a fer donacions per a conti-
nuar investigant. Els fons obtinguts es de-
dicaran als programes de recerca de l’Ins-
titut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras (IJC), únic centre a Europa que
investiga monogràficament la leucèmia i
els altres càncers de la sang. Animo a tot-
hom a que visiti la pàgina web d’aquesta
campanya (www.ponlefecha.org) on po-
dran veure quinze testimonis que podrien
ser, de forma simbòlica, l’elenc de la lluita
contra la leucèmia.”

ras una gran i especial estima i adora-
ció professional i, probablement, aquest
fet ho ha facilitat molt. Allà a més, hi ha
una Fundació Carreras pròpia. Voldria
observar que cada any, des de en fa més de
vint, hi fan una gala especial a la televisió
alemanya, que presenta el propi Josep
Carreras, i on hi participen artistes de pri-
mera línia.

I accions de serveis socials?
Tenim pisos d’acollida distribuïts i a prop
de cada hospital de Barcelona on fem tras-
plantaments i d’altres tractaments intensi-
us per les malalties malignes de la sang.
Així, ja que els tractaments són llargs, els
malalts que venen de fora amb les seves fa-
mílies per un o dos mesos, s’hi poden es-
tar. Ah, i ho tenen tot pagat. També tenim
conveni entre l’Hospital Sant Joan de Déu
i NH Hotels, de forma que l’hotel facilita
una habitació a l’hotel NH Porta de Barce-
lona a pacients i familiars desplaçats lluny
del seu domicili. Finalment oferim els
trasplantaments domiciliaris de l’Hospital
Clínic, de forma que els pacients de Barce-
lona poden sortir de l’hospital l’endemà
del trasplantament i rebre una o dues ve-
gades al dia visites d’infermeria.

Quins són els grans números de la fun-
dació?
Mes de 260 milions d’euros destinats a fi-
nançar projectes de recerca, mes de 8.000
trasplantaments de progenitors hemato-
poètics de donants no emparentats; mes
de 80.000 socis i 8.000 contribuents espo-
ràdics; prop de 300.000 donants de proge-
nitors hematopoètics registrats i mes de
65.000 unitats de sang de cordó umbilical
emmagatzemades.

A partir d’aquesta situació, com es va
gestar, l’Institut Josep Carreras contra
la Leucèmia (IJC)?
El Sr. Josep Carreras, l’any 2006 volia fer
un pas més i ens va suggerir que més enllà
de donar diners per fer recerca, calia crear
un institut que ho fes. Un institut centrat
en la leucèmia i altres malalties malignes
de la sang, que fos un referent nacional i
internacional. Un present per a la societat,
representada per l’administració, els cien-
tífics i els ciutadans. En vam parlar amb el
Professor Rozman, llavors vicepresident
de la Fundació Josep Carreras i ambdós
ens vam posar a treballar per veure com
podríem materialitzar la idea.

Quins van ser els pactes entre la FIJC i
la Generalitat?
La FIJC, privada, es comprometia a posar
fins a 14 milions euros. L’Institut havia de

I que hi havia de posar la Generalitat?
Inicialment molt poquet diner públic, 40
mil euros el primer any (era l’any 2010), i
aniria pujant progressivament a 200 m€,
400 m€, 600m€, 1 milió, 1,5 milions fins
arribar als 3 milions d’euros, tot plegat un
diner estructural públic, fins l’any 2020,
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Evarist Feliu és director científic de la
Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia. ORIOL DURAN
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