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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.  



¿I L’ESCLEROCK’11? 

       
 L’any 2008 Esclerock va vendre 400 localitats. A la segons edició es van vendre 

600 localitats. Aquest any volem arribar a les 2.000.  ¿ 2.000 !!!?..... Siii,  perquè 

comptaren amb les actuacions de :  

  

 

 

                                            

 

 

 

• PATXI LEIVA  BOXETS                             MON SOGAS 

 



 

L’ESCLEROCK’11 

 

….. Els Catarres i Gossos !!!!!!!! 



L’ESCLEROCK’11 

 
      

Quan ?  11 DE NOVEMBRE DE 2011  

 

On? Sala Pau Casals de  

   L’Auditori de Barcelona 

 

   

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 



CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 

  

 Campanya de 15 dies d'emissió d’un espot en totes les estacions de metro de 

Barcelona. Emissió 150 cops al dia.  Visualització 2.000 milions de persones. 

 

 Campanya d’exteriors amb 4.000 cartells.. 

 

 Insercions en els principals suports: ràdio, premsa escrita.  

 

Roda de Premsa: presentació de l’acte 

 

Entrevistes amb els mitjans 

 

Banners 

 

 Xarxes socials 

              


