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RESUM DE L'ANY

Hem dedicat el 88% del nostre pressupost a la 
recerca i a la sensibilització per a aconseguir 
més fons per als projectes de la nostra 
Acceleradora.

El nostre Projecte de Teràpia Cel·lular ha 
finalitzat la Fase I de seguretat en pacients i 
prepara la Fase II d'eficàcia en pacients per a 
2020.

Bionure va finalitzar la Fase I de la seva 
molècula BN201 i prepara la Fase II d'eficàcia 
en pacients per a 2020.

QMENTA ha continuat desenvolupant la seva 
plataforma de neuroimatge i ha preparat una 
important expansió als Estats Units.

En 2019, hem continuat consolidant l'àrea 
de fundraising de la Fundació, presentant la 
nostra campanya solidària Yo doy mis pasos 
al públic general, en múltiples esdeveniments 
esportius, i a diferents empreses i entitats. 

Hem desenvolupat un pla de contactes 
per donar a conèixer Fundació GAEM i les 
seves activitats en l'entorn empresarial i 
institucional.
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Hem creat la “Certificació GAEM Empresa de 
Valor”, destinada a reconèixer la contribució 
de nombroses entitats que ens acompanyen i 
donen suport als nostres projectes.

Nombrosos col·laboradors han proposat 
“Iniciatives Solidàries”, que ens han permès 
recaptar fons i portar el missatge de la 
importància de la recerca a diferents sectors 
socials.

En 2019 vam llançar la campanya “Manifest 
per la recerca”, que busca recollir signatures 
perquè la recerca en EM es multipliqui per 10 
en els Pressupostos Generals de l'Estat.  
 
En el Dia Mundial per l'Esclerosi Múltiple, vam 
organitzar un acte solidari amb la campanya 
Yo doy mis pasos i Almirall. La companyia i 
els seus empleats van donar suport a la tasca 
d'innovació i sensibilització necessària per a 
aconseguir una cura per a l’esclerosi múltiple.

Continuem participant en projectes 
internacionals de referència, com Lifebrain, 
que està realitzant una enquesta de salut 
cerebral a tota la població europea.

Hem reforçat la nostra presència en internet, 
la nostra web apareix en els primers llocs en 
les cerques sobre esclerosi múltiple i comptem 
amb més de 12.000 seguidors en les nostres 
xarxes socials.

https://fundaciongaem.org/ca/innovacio/
https://fundaciongaem.org/ca/nova-terapia-cel%c2%b7lular-em-nmo/
https://bionure.com/
https://www.qmenta.com/
https://yodoymispasos.es/
https://info854632.wixsite.com/empresadevalor
https://info854632.wixsite.com/empresadevalor
https://fundaciongaem.org/ca/participa/
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
http://www.almirall.com/
https://fundaciongaem.org/ca/que-es-la-esclerosis-multiple/
https://www.lifebrain.uio.no
https://nettskjema.no/a/119157#/page/1
https://nettskjema.no/a/119157#/page/1
https://fundaciongaem.org/ca/


D'esquerra a dreta, Cristina 
Espallargas, Vicens Oliver, 
Maribel Domènech; els 
patrons Katy Rey, Núria Ríos 
i Alfred Torres; Alce Coloma, 
Nora Martínez i Mari Carmen 
Rodrigo (patrona).
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2019 ha estat marcat per a nosaltres pel 
llançament, a finals de l’any anterior, de la 
nostra campanya solidària i inclusiva Yo doy 
mis pasos, que al desembre de 2019 comptava 
ja amb més de 22.000 persones inscrites. Amb 
Yo doy mis pasos estem aconseguint estendre 
el missatge de la importància d'impulsar entre 
tots la recerca a àmplies capes de la societat.

En aquesta missió de recaptar el suport de tots 
per empènyer la recerca, vam iniciar també 
un nou projecte, el “Manifest per la recerca”, 
amb l'objectiu d'aconseguir 500.000 signatures 
sol·licitant que augmenti la inversió pública en 
recerca.

Durant 2019 hem disposat de menys recursos 
econòmics per a l'àrea de recerca. Malgrat 
això, l'Acceleradora GAEM ha continuat 
impulsant prometedores innovacions. El 
projecte de Teràpia Cel·lular de Tolerància 
Immune es troba a les portes de la Fase II de 
comprovació de l’eficàcia en pacients; mentre 
que Bionure prepara el finançament i la 
realització de la Fase II de la molècula BN201.

BENVOLGUT AMIC, BENVOLGUDA AMIGA

Vicens Oliver
President

S'han incorporat dues recerques sobre 
biomarcadors, que poden ajudar a afinar 
el diagnòstic i el pronòstic de l'esclerosi 
múltiple.  
 
La nostra Comunitat s'està ampliant 
constantment, comptem amb nous 
socis i donants, així com amb ciutadans 
conscienciats que llancen iniciatives solidàries 
per ajudar-nos en la nostra cerca de fons per 
impulsar la recerca biomèdica.

I, finalment, però no per això menys 
important, el nostre equip de gestió s'ha 
enfortit amb la incorporació de nous i 
dinàmics membres, i l'assessorament de 
motivats experts en campanyes digitals.  
 
T'animo a seguir les nostres activitats i a fer 
els teus passos en aquesta gran tasca de 
tots que és impulsar la recerca i la innovació 
biomèdica.

CARTA DEL PRESIDENT

En el dia a dia de la fundació
Vicens Oliver  President
Maribel Domènech  Directora Fundraising
Cristina Espallargas  Directora de Comunicació
Alce Coloma  Comunicació Científica
Clara García  Community Manager
Elena Rovira  Comunicació i Administració
Nora Martínez y Martín Tribaldos   Projecte “Yo 
Doy mis Pasos”
Montse Figueras  Responsable de comptabilitat
Núria Artola  Responsable de captació de fons
Olga Albardané  Voluntària

El Patronat GAEM, presidit per Vicens Oliver, 
el formen:
Boi Ruiz  Vicepresident
Maria Rosa Capell  Vocal
Ivana Clemente  Vocal
Federico Grego  Vocal
Maria Reig  Vocal
Caterina Rey  Vocal
Enric Roche  Vocal
Mari Carmen Rodrigo  Vocal
Alfred Torres  Vocal
Santi Vila  Vocal
Fernando Panadero  Secretari (no patró)

El treball de Fundació GAEM en 2019 ha estat possible gràcies a la labor diària d'un equip 
professional i compromès amb la missió de l'entitat:

EQUIP GAEM

Agraïm a Marta Príncep, Directora fins a gener de 2019, la seva valuosa aportació al llarg de 
4 anys a la projecció de la Fundació GAEM i a la posada en marxa de la campanya Yo doy mis 
pasos.

www.yodoymispasos.es
www.yodoymispasos.es
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/grup-pacients-esclerosi-multiple-terapia-cel·lular/
https://fundaciongaem.org/ca/grup-pacients-esclerosi-multiple-terapia-cel·lular/
http://www.bionure.com/
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ACCELERADORA GAEM

PROJECTES ACCELERADORA GAEM

L’Acceleradora de Projectes és la raó de ser 
de la Fundació GAEM. Apropem els nous 
tractaments i tecnologies de diagnòstic als 
pacients, apostant per la innovació i l'eficàcia, 
un model de fundació únic a Europa.

L’Acceleradora GAEM agilitza el llarg 
procés de recerca de noves teràpies i eines 
de diagnòstic, portant-les del laboratori 
als pacients. La recerca biomèdica és 
extremadament llarga i costosa, i els 
projectes han de superar la denominada vall 
de la mort, el moment crític que moltes grans 

LUIS RUIZ
CEO de Leukos Biotech

JOAN BIGORRA
Director d’Innovació a ISGloblal

JESUS PURROY
Director del Comité Científic 

GAEM

ANDREU VEÀ
Digital Champion for Spain

(Comissió Europea)

MARTA PALICIO
Directora d’Innovació a 

Biokit

JOAQUIM TRIAS
Fundador de JTPS Consulting

ISIDRE FERRER
Departament de Patologia i 

Terapèutica Experimental, UB · 
CIBERNED, Hospital Universitari 

de Bellvitge-IDIBELL

COMITÈ
CIENTÍFIC

i prometedores innovacions no superen degut 
a les dificultats de finançament i suport.

Mitjançant la nostra Acceleradora, 
hem invertit més d'1.5 milions d'euros 
en recerca, en un total de 6 projectes 
d'innovació biomèdica, dos dels quals ja 
estan en fase clínica amb pacients. Els 
projectes són seleccionats per un Comitè 
Científic composat d’experts científics i 
bioemprenedors, que els avalua seguint 
criteris d'innovació, eficàcia, finançament i 
aplicació en pacients.

Projecte de Teràpia Cel·lular de Tolerància 
Immune “TolDEC" EM/NMO.
Aquesta recerca busca prevenir els atacs 
desmielinitzants del sistema nerviós gràcies 
a la medicina personalitzada. En 2019 s'han 
analitzat els resultats de la Fase clínica Ib, i 
per al 2020 es prepara l'inici de la Fase II.

Projecte sorgit d’IDIBAPS/Hospital Clínic de 
Barcelona:

Molècula BN201: Bionure va acabar la Fase 
I (seguretat en pacients) i es troba preparant 
la posada en marxa de la fase II amb pacients 
que hagin sofert episodis de neuritis òptica. 
Bionure ha ampliat el seu equip mèdic i de 
desenvolupament durant 2019 i ha finalitzat 
amb èxit una campanya de finançament.

Plataforma pionera d'imatges en 3D 
del cervell. Gràcies a la seva tecnologia 
d'Intel·ligència Artificial, QMENTA elabora 
mapes detallats del cervell que permeten 
identificar les àrees danyades i millorar el 
seguiment de l'evolució de la malaltia.

Biomarcadors epigenètics: L'objectiu 
d'aquesta recerca de l’IDIBGI és detectar 
biomarcadors en sang que ajudin a entendre 
l'origen i l'evolució de l'esclerosi múltiple a 
través de l'epigenètica, l'estudi de la relació 
entre gens i medi ambient. Els biomarcadors 
en sang ajudaran la predicció de la malaltia i 
a afinar el seu tractament.

Biomarcadors d'imatge: FractalMed 
analitza la dimensió fractal de la ressonància 
magnètica per fer un millor diagnòstic de 
l'esclerosi múltiple i facilitar una detecció 
primerenca de la malaltia. 

Hem preparat 
el Manifest per 
la investigació, 
amb la finalitat de 

recollir signatures per demanar que la 
inversió en investigació per l’esclerosi 
múltiple es multipliqui per 10.

https://fundaciongaem.org/ca/innovacio#!/acceleradora
https://fundaciongaem.org/ca/qui-som/
https://fundaciongaem.org/ca/qui-som/
https://www.clinicbarcelona.org/ca/idibaps
https://www.qmenta.com/
http://www.idibaps.org/
https://obrasociallacaixa.org/ca/home
https://fundaciongaem.org/ca/biomarcadors-diagnostic-gaem/
https://fundaciongaem.org/ca/nuevo-biomarcador-aceleradora-gaem/
https://www.qmenta.com/
http://bionure.com
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
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MÓN EM

DÍA INTERNACIONAL DE 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
El 30 de maig, dia mundial de l’EM, els 
laboratoris Almirall es van sumar a la 
campanya Yo doy mis pasos. Els seus 
empleats i col·laboradors es van pujar a una 
bicicleta i, recorrent itineraris reproduïts en 
una pantalla, van donar les seves pedalades 
per l'esclerosi múltiple. L'escenari en 
cadascuna de les seus d’Almirall va estar 
dedicat a recordar els efectes invisibles de la 
malaltia. 

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL 
“LA PÉRDIDA DEL CUERPO”
Dirigit pel realitzador Marc Nadal, aquest 
documental, narra la història de dos afectats 
d'esclerosi múltiple i com s'enfronten a les 
dificultats que suposa la malaltia. Rodat 
a Rússia, sorprèn i cala per l'autenticitat 
de l'aproximació a les dificultats en la vida 
real dels seus protagonistes, d'altra banda 
idèntiques a les que experimenta qualsevol 
afectat en qualsevol part del món.

“La pérdida del cuerpo” es va presentar en el 
Cinema Catalunya de Terrassa, en una sessió 
comentada per Marc Nadal, Fundació GAEM, 
AVAN i el Dr. Javier Sotoca de Mútua Terrassa. 

UNA MIRADA AL SISTEMA NERVIÓS 
DES DE L’EM
Aquest programa d'eLearning ha rebut des 
del seu llançament més de 50.000 visites, i 
ha estat consultat per més de 320 escoles 
a Espanya. També ha tingut seguiment en 
països de Llatinoamèrica, entre els quals 
destaquen Mèxic i l'Argentina.

Més de 55.000 persones es veuen afectades 
per l'esclerosi múltiple, sent aquesta malaltia 
la segona causa d'incapacitat sobrevinguda en 
adults joves. 

Almirall va realitzar una donació a Fundació 
GAEM, donant suport d'aquesta manera a la 
tasca d'innovació i sensibilització necessària 
per a aconseguir una curació per a l'esclerosi 
múltiple.

FUNDACIÓ GAEM VA PARTICIPAR 
EN LA TROBADA LINKEM 2019
LinkEM, organitzada anualment per 
Esclerosis Múltiple España (EME), és una 
ocasió de trobada i intercanvi entre les 
diferents fundacions, associacions i altres 
entitats que formen part del món EM. Aquesta 
edició es va dedicar especialment a reflexionar 
sobre les necessitats d'atenció sociosanitària i 
psicològiques de les persones afectades en el 
moment del diagnòstic.

FUNDACIÓ GAEM, ASSESSORA DE 
MUTIPLE MS
Multiple MS és un consorci internacional 
format per universitats i empreses d'11 
països europeus i dels EUA, que han unit 
els seus esforços per a desenvolupar nous 
enfocaments de medicina personalitzada per a 
pacients amb esclerosi múltiple.

CORPORATE GAMES DE TERRASSA 
Fundació GAEM va participar com a entitat 
solidària en els Corporate Games de 
Terrassa 2019, l'esdeveniment poliesportiu 
més gran del món per a empreses, que es 
va celebrar per primera vegada a Espanya el 
mes de setembre passat.

Molt més que esport, els Corporate Games 
aposten pel valor de la cultura corporativa, 
combinant la responsabilitat social, la cultura 
corporativa, la solidaritat, la promoció 
empresarial i l'amistat en la pràctica de 
l'esport.

www.almirall.es/es
www.yodoymispasos.es
http://www.marcnadal.com/
https://youtu.be/AJ-kme0f-V8?list=PLa0MYmZCj0Vv0Tf1IezNSfWQTjZ3w9Oy6
https://youtu.be/AJ-kme0f-V8?list=PLa0MYmZCj0Vv0Tf1IezNSfWQTjZ3w9Oy6
https://www.mutuaterrassa.com/
https://fundaciongaem.org/ca/afectats/#!/una-mirada-al-sn
https://fundaciongaem.org/ca/fundacio-gaem-va-celebrar-dia-mundial-lesclerosi-multiple-amb-almirall/
https://fundaciongaem.org/ca/fundacio-gaem-va-celebrar-dia-mundial-lesclerosi-multiple-amb-almirall/
https://linkem.esclerosismultiple.com/ediciones-anteriores/
https://www.esclerosismultiple.com/
https://www.multiplems.eu/
https://fundaciongaem.org/ca/yo-doy-mis-pasos-de-fundacion-gaem-en-los-corporate-games-de-terrassa/
https://fundaciongaem.org/ca/yo-doy-mis-pasos-de-fundacion-gaem-en-los-corporate-games-de-terrassa/
(https://fundaciongaem.org/yo-doy-mis-pasos-de-fundacion-gaem-en-los-corporate-games-de-terrassa/)
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El portal interactiu Esclerosis Mútiple en 
línea ofereix informació i coneixement sobre 
els tractaments mèdics, les noves línies de 

VISITES WEB

YOUTUBE  VISUALITZACIONS

PONÈNCIES

11 10

57.183
2019

2019

2019
5.597

19.00038.973
2017

2017

2018

2018

2018
4.4835.624

Dr. Boi Ruiz, Doctor en medicina, Director Càtedra de 
Gestió i Polítiques de Salut de la UIC i Vicepresident de 
Fundació GAEM
Perspectivas de la medicina personalizada en 
esclerosis múltiple
Abril 2019

Dr. Luís Querol, Responsable de la Clínica de Neurologia 
Autoimmune· Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple y su 
tratamiento
Maig 2019

Dr. Jordi Barquinero, Investigador responsable del 
Grup Terapia Gènica i Cel·lular · Hospital Vall d’Hebron
Terapia celular en esclerosis múltiple, una visión 
desde la investigación
Juny 2019

Carmen Arana, Presidenta de l'Associació TEMYQUE
El ocio, herramienta de mejora de la calidad de vida 
en las personas con esclerosis múltiple
Juliol 2019

Dr. Pablo Villoslada, Professor Adjunt a la Universitat 
de Stanford (EE.UU.) · Director d'Equip a l’IDIBAPS 
(Hospital Clínic de Barcelona)
El futuro de la esclerosis múltiple: nuevas terapias
Setembre 2019

Dr. Félix Bravo, Membre de la junta directiva de 
FEDEMA · Doctor en Sociologia per la Universitat de 
Granada
Esclerosis múltiple y género: aspectos sociales
Octubre 2019

Dr. Javier Sotoca, Responsable de la Unitat d’Esclerosi 
Múltiple i de la Unitat de Malalties neuromusculars de 
l’Hospital Mútua Terrassa
Esclerosis mútiple y dolor
Novembre 2019

Dra. Thaís Armangué, Neuropediatra. Cap de la Unitat 
de Neuroimmunología Pediàtrica, Hospital Sant Joan 
de Déu
Esclerosis múltiple pediátrica
Desembre 2019 

Dra. Núria Virgili, Doctora del Servei d’Endocrinologia i 
Nutrició · Hospital Universitari de Bellvitg
El rol de la nutrición en la esclerosis múltiple
Febrer 2019

Dr. Luis Brieva, Neuròleg · Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida
Biomarcadores en esclerosis múltiple
Març 2019

Mª Teresa Anguix, Infermera Gestora de Procés EM · 
Hospital Universitari de Bellvitge
Esclerosis múltiple y el rol de la/el enfermero/a
Gener 2019

EM EN LÍNEA recerca, recursos per a millorar el benestar i 
la qualitat de vida de les persones afectades 
d'esclerosi múltiple.

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-rol-enfermera/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/rol-nutricion-esclerosis-multiple/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/10207-2/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/medicina-personalizada-esclerosis-multiple/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/sintomas-invisibles-esclerosis-multiple/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/terapia-celular-esclerosis-multiple-investigacion/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/ocio-mejora-calidad-vida-esclerosis-multiple/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/futuro-esclerosis-multiple-nuevas-terapias/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-pediatrica/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-dolor/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-genero-aspectos-sociales/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
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YO DOY MIS PASOS
Yo Doy mis Pasos és una campanya solidària 
que uneix salut, investigació i solidaritat 
gràcies a un senzill gest: registrar els passos 
donats, entrenaments, curses o caminades i 
donar-los al web yodoymispasos.es.

Mitjançant aquesta campanya, la fundació 
pretén sensibilitzar sobre l’esforç extra que 
suposa viure amb esclerosi múltiple, fomentar 
un estil de vida saludable i recaptar 1 milió 
d’euros per impulsar la investigació. 

Llançada a finals de 2018, Yo Doy mis Pasos 
va sobrepassar al 2019 els 21.000 inscrits i 
s’han recaptat més de 20.000€ pels projectes 
de la Fundació, gràcies a col·laboracions amb 
empreses, donacions particulars i iniciatives 
solidàries. 

VISITES WEB:

200.000
USUARIS WEB: VISUALITZACIONS YOUTUBE:

78.028 12.910

INSCRITS:

21.324

Taula de conversió d'Esforç GAEM 
Aquesta taula permet calcular l'esforç 
realitzat per una persona afectada d'EM i 
comparar-la amb l'esforç que realitza en el
mateix recorregut una persona sana.

Hem estat presents a algunes proves de la 
mà de desinteressats esportistes i amics de 
GAEM, que han donat els seus passos i han 
difós la campanya activament. 

Entre ells, Juanjo Amate amb el seu 
repte solidari “10 años con EM, 25.000km 
corriendo”, amb el qual ha recollit fons per a 
les nostres investigacions.

L’equip ConEMsepuede, format per Borja 
García (afectat) i David Olivares, va córrer 
l’exigent Transvulcania a l’illa canària de la 
Palma. Una ultramarató de 74 km i 8.400 m 
de desnivell, a la qual participen més de 3.500 
corredors internacionals.

St. Miquel Xperience, Sant Feliu de Codines (Barcelona). 
I Duatló Viladecans (Barcelona).
Ultra Trail Montnegre-Corredor, Vallgorgina (Barcelona).
XII Duatló de El Prat de Llobregat - CNC EQUIPS. 
Duatló de Girona “Tradeinn” Sprint.
Entre Castells, Cap de Creus (Girona). 
99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya 2019. 
Oxfam Trailwalker Girona.
Trail Vall de Ribes, Ribes de Freser (Girona).
15à Marxa de resistència 24 hores del Cap de Creus (Girona)
Sherry Maratón Jerez de la Frontera (Cadis).

Yo Doy mis Pasos ha estat present a 
nombrosos esdeveniments esportius al voltant 
del país amb estands informatius -comptant 
amb la col·laboració activa i desinteressada 
dels nostres voluntaris-, i/o amb la distribució 
de fullets sobre la campanya. 

CORREDORS

Caminada per l’esclerosi múltiple, Taradell (Barcelona).
Festival La vida sin límites, Empuriabrava (Girona). 
Fem el camí, Manresa (Barcelona).
Transvulcania, La Palma (Canàries) .
BTT memorial Jesús Negro, Urueña (Valladolid).
Vigia Trail, Santa Coloma (Barcelona). 
Oxfam Trailwalker, Madrid. 
Caminata solidaria SEAT, Barcelona. 
Vuelta a la Olla en BTT, Llanada Alavesa.
Corporate Games, Terrassa (Barcelona).
Non stop Madrid Lisboa. 
Camí de Santiago con AELEM. 
Bilbao Night Marathon.
Fan Pin Race, Cadis. 
Cursa del Club Natació Sabadell (Barcelona).
Jornada Sport Woman Barcelona 2019.
27a Mitja Marató + 10 Km Ciutat de Tarragona.
Media Maratón el Prat (Barcelona).
Cursa CEC Collserola (Barcelona).

CARRERES

La Taula d'Esforç GAEM s'ha fet arribar a
prop de 2.000 neuròlegs espanyols, de la
mà d'Almirall.

http://www.yodoymispasos.es
https://yodoymispasos.es/conversion-de-esfuerzo/
https://www.youtube.com/watch?v=pceegDmiKjs&feature=youtu.be
https://yodoymispasos.es/2020/01/15/repaso-al-2019-de-yodoymispasos/
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ESMORZAR SOLIDARI AGRUPACIÓ
Agrupació, empresa d’assegurances,  va 
organitzar mitjançant la seva fundació un 
Esmorzar solidari per recaptar fons per a la 
investigació.

CORDONS SOLIDARIS OFERTIA!
Ofertia!, empresa d’agrupació de catàlegs 
online, va adquirir els cordons solidaris pels 
membres de la seva filial a Barcelona.  

BODA SOLIDÀRIA
Al 2019 hi ha hagut vàries bodes solidàries 
amb donacions a la Fundació GAEM. Una de 
les parelles, Alejandro i Susana, van portar 
la samarreta de Yo Doy mis Pasos durant 
el seu viatge de noces al camp base de 
l’Everest.

INICIATIVES SOLIDÀRIES

MENÚ SOLIDARI UNIVERSITAS
Té lloc el segon dijous de cada mes al 
restaurant Fifteen i la Cafeteria del Parc 
Científic de Barcelona, gràcies al grup 
Universitas.

DONATIU SOLIDARI D’AISLA VIDA
Aquesta empresa, especialitzada en eficiència 
energètica, dóna el 100% dels beneficis de 
part dels seus serveis a la investigació.

JORNADA SOLIDÀRIA A CASTELLBISBAL
En solidaritat amb el seu germà Nicolás, Eva 
Roca va organitzar una Jornada solidària a 
Castellbisbal, que es va materialitzar amb 
un xec de 3.500€ per donar suport a les 
investigacions de Fundació GAEM.

ARTISTES AMB EM CREEN ART SOLIDARI
Lucrecia García Bueno, afectada d’EM, i un 
grup d’artistes afectats de l’associació ‘‘La 
Llar’’ han donat les seves obres per impulsar 
la investigació.

LLIBRES EMPIEZA A VIVIR 
AHORA
El seu autor i afectat, Luis 
García Ruíz, dona part dels 
beneficis de la seva venda. 

RIFA SOLIDÀRIA ACER
ACER va organitzar pels seus empleats una 
rifa solidària d’un dels seus ordinadors i va 
entregar la recaptació a Fundació GAEM. 

Alejandro i Susana al camp base Everest en la seva lluna de mel

El nostre agraïment a totes les 
persones que, mitjançant les iniciatives 
solidàries, donen suport des del cor 
a la lluita contra l’esclerosi múltiple, 
ajudant-nos a donar visibilitat a 
aquesta malaltia, i a aconseguir fons 
per a la investigació.

https://www.agrupacio.es/
https://fundaciongaem.org/ca/agrupacio-esmorzar-solidari-yodoymispasos/
https://fundaciongaem.org/ca/ofertia-aposta-per-doy-mis-pasos-i-els-cordons-solidaris/
https://fundaciongaem.org/ca/boda-solidaria-em-alejandro-susana/
https://fundaciongaem.org/ca/menu-solidari-esclerosi-multiple/
http://restaurantesuniversitas.com/
https://fundaciongaem.org/ca/ahorro-energia-solidario-esclerosis-multiple/
https://fundaciongaem.org/ca/doy-mis-pasos-castellbisbal-jornada-solidaria/
https://fundaciongaem.org/ca/doy-mis-pasos-castellbisbal-jornada-solidaria/
https://fundaciongaem.org/ca/artistes-amb-esclerosi-multiple-creen-art-solidari/
https://fundaciongaem.org/ca/artistes-amb-esclerosi-multiple-creen-art-solidari/
https://fundaciongaem.org/ca/rifa-solidaria-acer-esclerosi-multiple/
https://fundaciongaem.org/ca/empieza-vivir-ahora-libro-solidario-la-esclerosis-multiple/
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-gaem-por-la-esclerosis-multiple--e152183
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COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Fundació GAEM aposta per la informació 
de qualitat a través dels seus webs i les 
seves xarxes socials. Aquest esforç s’ha 
vist reconegut pel continu increment de les 
seves audiències als seus diferents canals de 
comunicació. 

Les visites al web de la Fundació GAEM s’han 
multiplicat per 3,7 durant el 2019. Aquesta 
xifra correspon al nombre total de visites al 
conjunt de la web, sense tenir en compte 
els usuaris únics. El gran creixement del 
web acredita el treball d’informació, difusió i 
sensibilització que fa la fundació. 

WEB FUNDACIÓ GAEM

767.984
2019

206.298
2018

FACEBOOK

6.453
2019 2018

5.125

TWITTER

3.000
2019 2018

2.646

INSTAGRAM

1.483
2019 2018

525

Gràcies a la participació a multitud 
de curses, la difusió i el contingut de 
qualitat lligat a la campanya Yo Doy 
mis Pasos, hem aconseguit gairebé 
2.000 seguidors en un any. 

BUTLLETÍ MENSUAL

3.451
2019

SUBSCRIPTORS 2.461
2018

MITJANS DE COMUNICACIÓ

84
07
02

PREMSA 

RÀDIO 

TELEVISIÓ

Campanya publicitària gener-febrer 
2019:
Premsa, TV i ràdio - 93 aparicions. 

(www.fundaciongem.org)
https://fundaciongaem.org/ca/butlleti/
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8%
13.000€

Subvencions privades

12%
19.833€
Activitats recaptació

21%
35.360€
Quotes associats

27%
45.980€

Subvencions públiques

32%
54.567€

Donacions

MEMÒRIA ECONÒMICA
RECURSOS 2019

Durant l'any 2019 la fundació ha tingut uns 
ingressos totals de 168.740 euros, un 58% 
inferior als ingressos obtinguts l'any anterior 
(291.778 euros). Aquesta disminució es deu a 
un factor principal, la finalització, amb èxit, de 
la Fase I del projecte de Tolerància Immune de 
l'Acceleradora. Amb ella, s’ha acabat l'aportació 
de l'Obra Social la Caixa, fet que ha afectat 
el conjunt dels ingressos per subvencions 
privades.

En canvi, les altres fonts d'ingressos de la 
fundació han experimentat increments notables, 
una bona notícia que confirma que l'entitat 
avança amb pas ferm en el canvi del seu model 
de finançament, iniciat en els dos exercicis 
anteriors.

Cal destacar que la fundació segueix molt 
activa en la recerca i obtenció de subvencions 
públiques, que han doblat el seu import, 
totalitzant el 2019 la quantitat de 45.980 euros. 
Aquest èxit demostra la qualitat de les propostes 
presentades. La resposta positiva de les 

administracions públiques locals, autonòmiques 
i estatals ens anima a continuar presentant 
projectes que siguin d'utilitat per als nostres 
afectats i que tinguin un elevat impacte social.

Un altre fet destacable en els ingressos és que les 
donacions puntuals també s'han multiplicat per 
dos, amb un resultat de 54.567 euros, mentre que 
les quotes d'associats s'han incrementat en un 
59%, ascendint a un total de 35.360 euros el 2019.
 
Aquests resultats molt positius demostren, d'una 
banda, que la societat segueix sensibilitzada en 
donar suport a la investigació mèdica; de l'altra, 
que les nostres activitats de difusió, comunicació i 
sensibilització han arribat a un públic cada vegada 
més ampli i d'àmbit nacional.

Finalment, en el capítol corresponent a les 
activitats directes de recaptació, també s'ha 
registrat un augment notable dels ingressos. 
Aquestes activitats, referides a campanyes 
específiques, han aportat a les arques de la 
fundació 19.833 euros, un 85% més que el 2018.
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ECONOMÍA: INVERSIÓN E
INVERSIÓN PONDERADA

DESPESES 2019

En 2019, Fundació GAEM ha gastat 191.646 
euros, un 59% menys que en 2018, en 
consonància amb la forta contenció de 
despeses de l’entitat, la qual cosa ha permès 
reduir les seves pèrdues, que han passat de 
31.754 euros al 2018 a 22.906 euros el 2019. 
Durant el 2019, i a causa de l’aposta pel 
desenvolupament de l’àrea de fundraising, 
s’ha invertit considerablement en aquest 
concepte, així com en recursos humans i 
assessories externes per reforçar la tasca de 
la Fundació. 

INVERSIÓ PONDERADA

Analitzant la inversió ponderada per projectes, 
Fundació GAEM ha dedicat el 2019 el 88% 
del seu pressupost a la missió fundacional: 
finançament dels projectes de la seva 
Acceleradora i accions de sensibilització i 
fundraising. 

El suport a la investigació segueix 
representant l’aposta més important de 
la inversió de GAEM. La disminució de la 
inversió ponderada en investigació s’ha vist 
compensada pel percentatge que la fundació 
ha dedicat a tasques de sensibilització (25%) 
i, paral·lelament, al desenvolupament de 
l’àrea de fundraising (26%). Aquesta inversió 
representa una aposta estratègica de la 
fundació i permetrà l’atracció en el futur 
d’inversió i col·laboradors estratègics per 
finançar els nostres projectes d’investigació. 

37%
70.900€
Investigació

26%
49.088€
Fundraising

12%
22.912€

Estructura

25%
48.746€

Sensibilització

88%
Missions 

fundacionals

Fundació GAEM està compromesa amb 
l’eficàcia i la transparència en la seva 
gestió econòmica. 
Consulteu aquí els comptes auditats, la 
política de transparència i el codi ètic.

https://fundaciongaem.org/ca/qui-som/#!/compromis
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En 2019 la nostra comunitat ha continuat 
creixent, gràcies a les nostres sòcies i socis, 
donants i mecenes particulars i corporatius, 
l’aportació dels quals fan possible que 
Fundació GAEM desenvolupi la seva feina. Tots 
ells ens proporcionen l’energia per renovar 
el nostre compromís amb l’impuls a la 
investigació i amb la informació/sensibilització 
de la societat sobre l’esclerosi múltiple. 

COMUNITAT GAEM 

VOLUNTARIS I COL·LABORADORS GAEM
Els voluntaris han participat en multitud 
d'activitats i esdeveniments, impulsant les 
nostres accions de sensibilització. Hi han estat 
presents, representant i difonent el missatge de 
la fundació en diversos actes i curses solidàries.

El nostre especial agraïment als voluntaris 
GAEM: Olga, Nico, Rebeca, Alfred, Eulàlia, Joana, 
Mònica, Rosa i Emy, entre altres, per la vostra 
desinteressada col·laboració.

Nº SOCIS I DONANTS

2019
387

2018
200

Nº PERSONES VOLUNTÀRIES

2019
23

2018
7

Hem comptat amb el suport de:

Amb l’impuls a la investigació de:

Empreses i entitats solidàries: 

En xarxa amb:

Som la primera fundació privada 
constituïda per pacients dedicada a 
impulsar la investigació biomèdica, 
mitjançant una Acceleradora de Projectes 
biomèdics, l’objectiu de la qual és agilitzar 
el procés de transferència de potencials 
productes i tecnologies innovadores dels 
laboratoris a les empreses, i d’aquestes a 
la societat. 

A més, contribuïm a fer difusió 
d’informació científica i contrastada pels 
afectats i el seu entorn, i a sensibilitzar a 
la societat sobre la malaltia i la necessitat 
d’impulsar el desenvolupament científic 
entre tots. 

FUNDACIÓ GAEM

https://fundaciongaem.org/ca/colabora/


És una malaltia neurodegenerativa, 
autoimmune i crònica que afecta el sistema 
nerviós central. La pateixen més de 55.000 
persones, 75 % d’elles dones, a Espanya, 
8.000 a Catalunya. Acostuma a aparèixer a 
la primera joventut i es diagnostiquen 1.800 
nous casos cada any. 

Els símptomes de l’esclerosi múltiple 
són variables depenent de la localització, 
l’extensió, la gravetat i el nombre de les 
lesions. Són diferents per a cada persona, per 
això s’acostuma a conèixer com a ‘‘la malaltia 
de les mil cares’’. 

Es desconeix la seva causa, els estudis 
actuals indiquen que pot tenir un doble 
origen, un component genètic associat a 
factors ambientals. 

Els tractaments actuals milloren el curs 
clínic, però no són efectius a totes les 
persones, i en alguns casos tenen efectes 
secundaris importants que s’han de valorar 
conjuntament amb el metge.

A l’esclerosi múltiple existeixen zones 
de mielina destruïdes pel propi sistema 
autoimmune, cosa que impedeix la 
correcta transmissió dels impulsos 
nerviosos des del cervell.

L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

L'esclerosi múltiple és una malaltia 
del sistema nerviós central que afecta 
el cervell, la medul·la espinal i el nervi 
òptic.

AJUDA’NS A IMPULSAR LA 
INVESTIGACIÓ 

Signa el Manifest per la investigació i 
#EMpoderans 
Per demanar més inversió pública en 
investigació, la teva signatura ens dóna poder.

Fes-te soci
Amb una donació periòdica o realitza una 
donació puntual. 

Uneix-te al Teaming
Amb tan sols 1€ al mes pots contribuir a 
impulsar la investigació de biomarcadors i 
ajudar a 1.800 persones cada any a millorar
la seva qualitat de vida.

Participa a Yo Doy mis Pasos
Amb un gest tan senzill com donar els teus 
passos pots ajudar que altres puguin tornar
a donar-los impulsant la innovació
biomèdica. 

Uneix-te a aquesta iniciativa solidària pujant 
els teus passos a www.yodoymispasos.es, i 
difonent la campanya. 

El teu suport i col·laboració són essencials 
per seguir impulsant la investigació i 
innovació en esclerosi múltiple. Uneix-te a 
la Comunitat GAEM!
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Fes-te voluntari
Acompanya’ns durant el teu temps lliure a 
difondre Yo Doy mis Pasos a les activitats 
presencials de la campanya.

Iniciatives solidàries GAEM
Organitza la teva pròpia iniciativa solidària 
-carrera, esdeveniment, boda, aniversari- per 
recollir fons per a la investigació. 

Patrocini
Com a empresa, fes la teva aportació social 
impulsant la innovació i la investigació.

Herències i llegats
Aposta per un futur millor i deixa la teva 
empremta donant suport a la innovació.

Aparador solidari
Pots adquirir material de Yo Doy mis Pasos 
(samarreta, cordons, polseres), així com la 
taula d'esforç GAEM, i quadres i llibres creats 
per artistes amb EM.

Certificació Gaem Empresa de valor
Hem creat aquesta certificació per reconèixer 
el suport proporcionat per les  nostres 
empreses col·laboradores. És una distinció 
pensada per a les empreses que: 

• Tenen la innovació en el seu ADN.

• Treballen per un futur millor.

• Promouen hàbits saludables i la millora de 
la qualitat de vida.

• Creuen i creen un futur millor, ple 
d’oportunitats i benestar per les persones.

• Són solidàries i compromeses amb la 
sostenibilitat.

Per a qualsevol mena de col·laboració, 
pots posar-te en contacte amb nosaltres 
trucant al 93519030 o escrivint a
info@fundaciongaem.org

Ja comptem amb 14 empreses 
certificades:

ACER
Aisla Vida
Almirall
Ankar Pharma
Bionure
Cadena Movitel
Dallant
La Balear

La Nansa
Lead to win
Nervión Agencia 
de Valores
QMENTA
Safework
Vinca Equipos 
Industriales

https://fundaciongaem.org/ca/que-es-la-esclerosis-multiple/
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/colabora/#!/soci
https://fundaciongaem.org/ca/colabora/#!/donacions
https://fundaciongaem.org/ca/colabora/#!/donacions
https://www.teaming.net/yodoymispasos
https://www.yodoymispasos.es
http://www.yodoymispasos.es
https://fundaciongaem.org/ca/participa/#!/voluntari
https://fundaciongaem.org/ca/participa/#!/iniciatives
https://www.yodoymispasos.es/patrocinio/
(https://info854632.wixsite.com/empresadevalor)
https://fundaciongaem.org/ca/colabora/#!/herencies
https://fundaciongaem.org/ca/participa/
https://info854632.wixsite.com/empresadevalor


PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
08028 Barcelona
Tel. +34 935 190 300

Baldiri Reixac, 4
Torre R 2ª planta

https://www.linkedin.com/company/fundaci-gaem
mailto:info@fundaciongaem.org
https://twitter.com/fundaciongaem
https://www.youtube.com/user/fundaciogaem
https://www.facebook.com/FundacioGaem/
https://www.instagram.com/yodoymispasoss/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-gaem/
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