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BBVA AMB TERRITORIS SOLIDARIS 
 “L’esclerosi múltiple és també la malaltia de les mil cares: 
no hi ha dos afectats amb els mateixos símptomes“ 

La Fundació GAEM (Grup d’Afectats 

per l’Esclerosi Múltiple) ha rebut 

10.000 euros del programa Terri-

toris Solidaris de BBVA CX que serviran 

per impulsar la recerca sobre la malaltia.  

Amb quins objectius neix la Fundació? 
La Fundació GAEM la vam crear ara fa 11 

anys un grup d’afectats d’esclerosi múlti-

ple que volíem participar més directament 

en la recerca de tractaments per curar la 

malaltia. La missió és impulsar la innova-

ció biomèdica amb bons projectes per fer 

arribar els tractaments tan aviat com es 

pugui al pacient.  

Les condicions de vida dels pacients 
han millorat al llarg dels anys? 
Els tractaments actuals han alentit el pro-

grés de la malaltia, tot i que en alguns ca-

sos hi ha més efectes secundaris. L’escle-

rosi múltiple és també la malaltia de les 

mil cares: no hi ha dos afectats amb els 

mateixos símptomes. Per sort, hem avan-

çat molt en la detecció, però queda molt 

per fer en diagnòstic i tractaments.  

Què seria fonamental per accelerar 
la investigació de la malaltia? 
Conèixer profundament la malaltia i bus-

car projectes disruptius i innovadors i ta-

lent que els faci avançar cap a l’aprovació 

de les agències. Dels tractaments, la clau 

seria trobar-ne un que protegís les neu-

rones i la capa de mielina dels atacs del 

propi sistema immunitari de l’afectat. I si 

volem ser més agosarats, un tractament 

que evités que els  gens que inicien el 

procés s’activin disfuncionalment. 

Teniu una acceleradora de projectes 
sobre esclerosi múltiple, un model 
únic a Europa. En què consisteix? 
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ajudar a impulsar els projectes a 
través de Territoris Solidaris? 
Estem molt emocionats i agraïts. La res-

posta de col·lectius com els treballadors 

del BBVA ens dona força per continuar i 

és un senyal que anem pel bon camí. 

Arran d’aquesta iniciativa, rebreu un 
ajut de 10.000 €. A què es 
destinaran? 
Als projectes de la nostra acceleradora: 

una teràpia basada en cèl·lules extretes 

del mateix afectat, que s’està desenvolu-

pant a l’Idibaps / Hospital Clínic; dos pro-

jectes amb molècules –un amb un doble 

mecanisme d’acció per prevenir la infla-

mació del sistema nerviós i la desmielinit-

zació (Ankar Pharma) i l’altre que suposa 

un nou mecanisme d’acció no provat fins 

ara, amb efectes neuroprotectors i remie-

linitzants (Bionure)–; una plataforma de 

neuroimatge que desenvolupa imatges 

en 3D del cervell per detectar nous mar-

cadors per millorar diagnòstic i tracta-

ment; i una apli amb tècniques de gami-

ficació en línia per a la rehabilitació neu-

romuscular i neurocognitiva. 

El temps és vital per a un malalt 
d’esclerosi múltiple? 
El temps és el nostre principal enemic. 

Els tractaments actuals endarrereixen la 

neurodegeneració, per tant, com més 

aviat s’iniciï el tractament, millor. Però 

no són eficaços per a totes les formes de 

la malaltia. Hi ha tractaments de prime-

ra línia, els immunomoduladors, que in-

tenten alentir la malaltia. Quan no fun-

cionen, es passa als medicaments de se-

gona línia, més agressius i amb més 

efectes secundaris, i on s’ha d’aplicar la 

balança risc/benefici.

VICENS OLIVER 
és president de la 
Fundació GAEM. 
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És el vehicle per fer innovació biomèdica 

i accelerar el procés que va del laboratori 

al pacient. Ho fem en tres fases: identifi-

cació de projectes, selecció i acceleració, 

on donem suport en la creació del pla de 

negoci, recerca de finançament i creació 

d’aliances. Som la primera fundació de pa-

cients que ha impulsat aquest model, for-

ça comú a l’Amèrica del Nord. 

Com vau rebre que treballadors de 
BBVA us tinguessin en compte per 

L’opositor Leopoldo 
López surt de la presó 

Edith López Gil, tieta de l’oposi-
tor, va assegurar ahir que el seu ne-
bot es troba bé i està content de ser 
a casa. El dissident havia denunci-
at tortures, però la seva tieta va ex-
plicar als mitjans reunits a les por-
tes del domicili familiar que l’home 
no presentava senyals d’haver pa-
tit maltractaments físics i que li ha-
vien “respectat tots els drets”. Ho-
res més tard, López es va deixar veu-
re [foto] i es va fer públic un comu-
nicat seu, on assegura: “Si seguir 
lluitant per la llibertat implica el 
risc de tornar a la presó, l’accepto fe-
liç”. També explicava: “Em va per-
metre aguantar saber que el que pa-
tia no era res comparat amb el que 
pateix el nostre poble”.  

Crisi política i social 
L’alliberament coincideix amb un 
moment de gran tensió política i so-
cial al país. Des de fa tres mesos hi ha 
enfrontaments al carrer entre parti-
daris i detractors del govern, amb 89 
morts i episodis com l’assalt violent 
de simpatitzants de Maduro al Par-
lament, fa quatre dies, o l’atac anti-

chavista d’un policia contra el Tri-
bunal Suprem i el ministeri de l’In-
terior, en fa onze. Elías Jaua, un dels 
representants del govern de Nicolás 
Maduro en el diàleg amb l’aliança 
opositora Taula de la Unitat Demo-
cràtica (MUD), va demanar ahir que 
el partit antichavista assumeixi amb 
“maduresa” l’arrest domiciliari con-
cedit al seu líder i “aturi la violència”.  

Que López sortís de la presó era 
un dels principals reclams de la 
MUD a les taules de negociacions, 
que van fracassar perquè l’oposició 

considerava que el govern estava in-
complint els acords pactats. 

El president colombià, Juan Ma-
nuel Santos, va celebrar la sortida de 
la presó de l’opositor: “És una bona 
notícia que Leopoldo López estigui 
de nou amb la seva família. Insistim 
que Veneçuela ha d’avançar en el di-
àleg i buscar una solució pacífica”. 
El president de l’Argentina, el con-
servador Mauricio Macri, i el presi-
dent espanyol, Mariano Rajoy, tam-
bé van enviar ahir missatges de su-
port a López.e

Leopoldo López 
es va deixar 
veure des de 
casa seva ahir 
mateix, davant 
la concentració 
de seguidors 
antichavistes. 
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El líder antichavista, en arrest domiciliari 
oficialment per “problemes de salut” 

VENEÇUELA 

El líder antichavista Leopoldo Ló-
pez va sortir ahir de la presó militar 
de Ramo Verde, on ha estat més de 
tres anys. L’advocat Javier Crema-
des, que forma part de la defensa, va 
confirmar que López havia sigut alli-
berat i traslladat a casa seva, a Cara-
cas, on quedarà sota arrest domicili-
ari. El Tribunal Suprem de Justícia 
de Veneçuela va explicar que la “me-
sura humanitària” s’ha aplicat per 
“problemes de salut” del polític.  

López va ser condemnat a 14 anys 
de presó el 10 de setembre del 2015 
–era entre reixes des del febrer del 
2014– per haver instigat la violència 
durant una manifestació antigover-
namental. La sentència va arribar 
després d’un procés judicial que la de-
fensa va qualificar d’“injust” i el Tri-
bunal Suprem va considerar “d’acord 
amb la llei”. Se li va aplicar la condem-
na més alta possible pels delictes 
d’instigació, associació per delinquir, 
danys a la propietat i incendi. 
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