
· Afecta 1 de cada mil persones, més a dones que homes.

· És la segona causa de discapacitat en adults joves. 

· Provoca disfuncions motores i cognitives molt variades.

· No té cura, els tractaments actuals només actuen sobre els 
símptomes.

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia neurodegenerativa i crònica 
del sistema nerviós central, d’origen autoimmune, causada pel 
deteriorament de la mielina, substància que envolta i protegeix 
les neurones.

LA MALALTIA DE  
LES MIL CARES

La Neuromielitis Òptica (NMO) o Malaltia de Devic afecta 
el nervi òptic i la medul·la espinal, i pot produir ceguesa, 
paraplegia o tetraplegia. Afecta 1-5 de cada 100.000 persones, 
és una malaltia òrfena. No té cura ni tractaments específics.
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SUMA’T A NOSALTRES PER DIR  
ADÉU A L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

APORTACIÓ ECONÒMICA

La teva contribució ens ajuda 
a impulsar la innovació i la 
recerca en EM.

VOLUNTARIS GAEM

Pots ajudar-nos amb el teu 
treball solidari en esdeveniments, 
activitats de comunicació  
i tasques administratives.

INICIATIVES SOLIDÀRIES

Un repte esportiu, una celebració, 
són ocasions per difondre el 
missatge de GAEM i moure a la 
solidaritat als teus familiars i amics.

VOLEM DIR 

ADÉU A 

L’ESCLEROSI 

MÚLTIPLE

Accelerem 
la innovació 
biomèdica perquè 
les teràpies arribin 
abans als afectats

Parc Científic de Barcelona 
Torre R – 2ª planta Baldiri Reixac, 4
08028 Barcelona · Tel.: 93 519 03 00

www.fundaciongaem.org

info@fundaciongaem.org

@fundaciongaem

@fundaciongaem 
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Fullet produit gràcies a la seva col·laboració



L’Acceleradora GAEM selecciona projectes innovadors i els ajuda a créixer, 
perquè arribin com més aviat millor a ser solucions terapèutiques que 
contribueixin a la curació i la qualitat de vida de l’afectat d’EM.

Línies de treball de l’Acceleradora GAEM

INNOVEM

· Tècniques de gamificació en línia per a la rehabilitació
  neuromuscular i neurocognitiva.

· Teràpia basada en el tractament de cèl·lules del propi pacient.
· Molècules amb capacitat antiimflamatòria, neuroprotectora  
i / o remielinitzant.

Fàrmacs i tractaments innovadors

· Plataforma de neuroimatges 3D. 
· Recerca de nous biomarcadors.

Noves tècniques de diagnòstic

Dispositius i aplicacions per millorar la qualitat de vida
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AJUDEM A 
DIFONDRE 
CONEIXEMENT 
SOBRE 
L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE

Primera fundació creada per pacients amb l’objectiu d’impulsar 
la innovació en Esclerosi Múltiple. Constituïda el 2006, està 
ubicada al Parc Científic de Barcelona, un entorn empresarial, 
acadèmic i científic de referència.

A Fundació GAEM promovem un model de recerca innovador, 
potenciant el protagonisme del sector privat en el finançament 
d’investigacions independents.

Volem accelerar la innovació i la investigació biomèdica perquè 
les teràpies més eficaces arribin com més aviat millor als afectats.

INVERTIM 
MÉS DEL 70% 
DELS NOSTRES 
INGRESSOS EN 
PROJECTES DE 
RECERCA

IMPULSEM 
SOLUCIONS 
TERAPÈUTIQUES 
PER A LA CURACIÓ 
I LA MILLORA DE LA 
QUALITAT DE VIDA 
DELS AFECTATS

FUNDACIÓ GAEM INFORMEM

DIVULGUEM

SENSIBILITZEM

Organitzem trobades amb professionals per donar a conèixer l’actualitat en 
la innovació biomèdica en Esclerosi Múltiple.

Proposem eines i continguts per ajudar a entendre què és l’Esclerosi 
Múltiple.

Realitzem esdeveniments benèfics per sensibilitzar i recaptar fons per a la 
innovació i recerca biomèdica.

· Volem Saber. Conferències dirigides als afectats sobre els avenços en 
nous tractaments.

· Trobades professionals per compartir els coneixements més innovadors 
i disruptius, i per impulsar la innovació en biomedicina.

· EM en línia. Portal interactiu sobre el món de l’Esclerosi Múltiple.

· ”Una mirada al sistema nerviós des de l’Esclerosi Múltiple”. Programa 

de sensibilització i divulgació educativa per ajudar a entendre el 

funcionament del sistema nerviós.

· Xerrades divulgatives a empreses i centres educatius i socials.

Apliquem la màxima eficàcia i transparència a la nostra gestió econòmica. Els nostres 
comptes estan auditats i es poden consultar a la nostra web i Memòries Anuals.


