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GAEM: ¿QUI SOM? 

• Fundació GAEM (Grup d’afectats d’esclerosi múltiple) va ser creada el 10 

de novembre de 2006 per una associació de malalts d’aquesta dolença 

neurodegenerativa. 

• Fundació sense ànim de lucre totalment independent. 

• Actualment compta amb el suport de més de 200 membres de tot l’estat 

espanyol. 

• La presideix en Vicens Oliver Muñiz, i el seu vicepresident és el  Dr. 

Fernando Albericio, Director General del Parc Científic Barcelona.  



¿QUÈ FEM? 
 

• OBJECTIU GENERAL: impulsar treballs d’investigació biomèdica independents 

amb la esperança de trobar solucions terapèutiques per a l’esclerosi múltiple. 

 

• GAEM organitza tres activitats anuals: 

a) VOLEM SABER: conferència de divulgació científica i ciutadana entre 

investigadors, metges especialistes, administració, indústria i pacients, amb 

l’objectiu de divulgar coneixements i aproximar punts de vista. 

b) ESCLEROCK: concert benèfic per divulgar el coneixement sobre la malaltia 

i recaptar fons per a la investigació.  

c) SETMANA UNIVERSITÀRIA SOLIDÀRIA PER LA EM: per 

donar a conèixer aquesta malaltia entre la comunitat universitària 



FULLA DE RUTA CAP A LA CURACIÓ DE 

L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 

• La Fulla de Ruta cap a la curació de l’Esclerosi Múltiple és una iniciativa que 

impulsa la Fundació Gaem amb l’objectiu de promoure un programa innovador, 

que té com a finalitat finançar projectes d’investigació que cobreixen totes les 

etapes cap a la curació, basat en projectes originals i capaços de dinamitzar aquesta 

àrea d’investigació.  

 

• En aquest sentit, llança un nou portal d’apadrinament de 4 línies d’investigació, 

que seran objecte de convocatòria pública amb l’objectiu principal de buscar la 

solució a aquesta malaltia.  

 

• Els projectes presentats seran avaluats per Talència-AGAUR (Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca). 

 



¿QUÈ ÉS L’ESCLEROSI MÚLTIPLE? (EM) 

•  Una malaltia degenerativa, crònica i inflamatòria del sistema nerviós central. 

Concretament malmet la mielina, substancia encarregada d'aïllar els nervis i permetre 

que els impulsos nerviosos es transmetin amb rapidesa.  

• L’afectat veu reduïda la seva mobilitat, arribant a la invalidesa en els casos més 

severs.  

• Es manifesta entre la gent jove (20-40 anys). 

• És la segona causa de discapacitat entre els adults més joves després dels 

accidents de trànsit.  

• Es desconeix la causa que provoca aquesta malaltia, malgrat alguns estudis 

suggereixen que la genètica i els virus puguin jugar un paper determinant (entre altre 

factors). 

• Actualment hi ha 40.000 persones afectades a Espanya, de les quals 6.000 són a 

Catalunya. En el món trobem 2.500.000 de casos 



¿QUÈ ÉS L’ESCLEROCK? 

.  ESCLEROCK: MÚSICS I ROCK PER 

L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 
 

Esclerock és un concert benèfic que es va celebrar per primer cop l’any 2008 i la 

segona edició a l’octubre de 2010, amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar a 

finançar un projecte pioner d’investigació, que s’està desenvolupant a l’Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.  

El projecte s’anomena TOLERVIT MS, investigació clínica en immunoteràpia 

cel·lular que es  porta a terme des de l’any 2007 i que té com a objectiu, intentar 

aturar el desgast de la mielina en els pacients afectats.  



RESUM ESCLEROCK 2010 

  

 

Va tenir lloc el 27 d’octubre de 2010, a la Sala 

Luz de Gas de Barcelona. 

Van actuar:  Víctor Electrik Band, Lidia 

Guevara, Lucas Masciano, La Porta dels 

Somnis y Monica Green.  

Presentat per l'escriptor Matthew Tree, el 

periodista Xavier Graset, la periodista Ainhoa 

Arbizu i l’actriu Roser Tapias. 

Van assistir 600 persones. 

Es va fer publicitat a ràdio,  premsa i Internet. 

Gran repercussió mediàtica a premsa, ràdio, 

televisió i Internet. Emissió d’un vídeo a les 

estacions de metro. 

 

 

 



¿S’HO DEMOSTREM? 



DÍPTIC 

 

  

Per a l’acte es van realitzar 3.000 díptics informatius, repartits per les principals 

empreses de Barcelona, líders d’opinió, mitjans de comunicació, pacients, familiars i 

afectats. 



ENTRADES 

  

Es va arribar a un acord amb Servicaixa, Ticketmaster i Atrápalo,  els 
principals portals de vendes, per a que distribuïssin les entrades de l’acte 
sense cap cos per a la Fundació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PUBLICITAT EXTERIOR 

• Realització de 4.000 cartells. 

• Els cartells van ser repartits per tendes 

i penjats pels carrers de  Barcelona. 

 Marc Martí, empresa en la 

 distribució de cartelleria 

 publicitària a nivell  

 nacional els van col·locar. 

Vostè 



  

PUBLICITAT INTERIOR 

Vostè 

Projecció pantalla sala 

Roll-up 



VÍDEO PROMOCIONAL 

2.200 milions de persones van veure el vídeo d’Esclerock en totes les 
estacions de metro de Barcelona. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0luuYHpl02w 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0luuYHpl02w


PUBLICITAT EN PREMSA 

  

Suport a:  

              



  

PUBLICITAT EN RÀDIO 

Suport Data 
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MENCIONS A RÀDIO 
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