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Resum de l’any       
 
El 2020, hem dedicat el 90% del nostre pressupost a complir la missió fundacional de la 
nostra entitat: impulsar la investigació, desenvolupar activitats de sensibilització i realitzar 
accions de fundraising per aconseguir més recursos.  
 
Les nostres investigacions han continuat el seu desenvolupament malgrat la pandèmia i, a 
més a més, hem afegit nous projectes a l'Acceleradora GAEM  
(https://fundaciongaem.org/ca/innovacio/). 
 
El nostre Projecte de Teràpia Cel·lular ha iniciat el 2020 la Fase II en pacients per 
demostrar la seva eficàcia, mentre que Accure Therapeutics va obtenir autorització per 
començar la Fase II d'eficàcia en pacients. QMENTA ha continuat desenvolupant la seva 
plataforma de neuroimatges i ha preparat una important expansió als Estats Units. A més 
a més, s'ha incorporat a la nostra Acceleradora el projecte d'Ala Diagnostics. 
 
En l'àrea de fundraising de la Fundació, rellancem, amb el nom "EMpodera’ns" 
(https://fundaciongaem.org/ca/signatures/), la campanya de recollida de signatures per 
aconseguir més fons en investigació.  
 
Hem continuat difonent informacions científiques contrastades d'interès per a les 
persones afectades d'esclerosi múltiple, mitjançant la publicació de notícies a la web i a 
xarxes socials, en què comptem ja amb més de 15.000 seguidors. 
 
El nostre curs online "NUTRIformate" (https://fundaciongaem.org/ca/) , amb un apartat 
específic dedicat a l'alimentació saludable de la persona afectada d'esclerosi múltiple, ha 
obtingut un gran èxit d'assistència, a més del premi de la Fundació Merck Salut.  

https://fundaciongaem.org/ca/innovacio/
https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/
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Carta del president     
 
 

Estimat amic, estimada amiga 
 
Vull expressar el meu orgull pels èxits del 2020, un any que es va presentar difícil gairebé 
en els seus inicis amb l'aparició de la pandèmia COVID-19, i en el que, no obstant això, i 
contra tot pronòstic, hem aconseguit mantenir i fer créixer la fundació en diversos 
aspectes. 
 
Hem consolidat i augmentat la nostra base de socis 582 a finals de 2020 (387 al 2019) -
gràcies, gràcies, a tots i totes per continuar confiant en nosaltres, per continuar llegint-nos 
i donant-nos suport-; hem prosseguit les nostres activitats informatives; hem desenvolupat 
noves propostes, com el curs NUTRInfórmate, i hem reprès, de manera virtual, la nostra 
clàssica jornada "Volem Saber". 
 
En aquesta missió per demanar el suport de tots per tal d’impulsar la investigació 
biomèdica, importància de la qual hem pres tots consciència amb aquesta pandèmia, hem 
comptat el 2020 amb el suport de nombrosos influencers que s’han subscrit al nostre 
“Manifest per la investigació” i han recolzat la campanya "EMpodera’ns" 
(https://fundaciongaem.org/ca/signatures/). 
 
L’Acceleradora GAEM ha continuat impulsant prometedores innovacions, amb 
investigacions en Fase II i nous projectes.  
 
S'ha incorporat al nostre equip de gestió un nou director, Marco Pugliese 
(https://www.linkedin.com/in/marco-pugliese-83697932/), que ha aportat un nou impuls a 
l'acceleradora GAEM i a les relacions de Fundació GAEM amb la comunitat científica i 
mèdica. 
  
Gràcies per la vostra resposta a les nostres activitats i propostes. La vostra presència i 
interès ens animen cada dia, i són la raó de ser del nostre esforç per informar i per 
impulsar la investigació perquè cada vegada ens acostem més a la curació de l'esclerosi 
múltiple. 
 
 
(firma Vicens) 
 
Vicens Oliver 
President 

  

https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://www.linkedin.com/in/marco-pugliese-83697932/
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Acceleradora GAEM 
 

Amb l'acceleradora GAEM (https://fundaciongaem.org/ca/innovacio/) volem apropar els 

nous tractaments i tecnologies de diagnòstic als pacients, accelerant el llarg procés de 

recerca de noves teràpies i eines de diagnòstic. Els projectes de l'Acceleradora estan 

seleccionats per un Comitè Científic independent (https://fundaciongaem.org/ca/qui-som/), 

compost d'experts científics i bioemprenedors, que els avaluen aplicant criteris d'innovació, 

eficàcia, finançament i benestar de pacients. 

Des del 2006, hem invertit a prop de 2 milions d'euros a diversos projectes d'innovació 

biomèdica, seleccionats pel nostre Comitè Científic independent. 

 

 

Projectes Acceleradora GAEM 
 

<Logo Accure Therapeutics>  

Projecte AT01 

 

Accure Therapeutics (https://accure.health) (abans Bionure) va acabar amb èxit la fase I 

d'investigació de la Molècula ACT-01, amb prometedores capacitats neuroprotectores i 

remielinitzants, i ha preparat la posada en marxa de la fase II ACUITY, per pacients amb 

neuritis òptica aguda (NOA). 

 

 

<Logo Idibaps> 

Projecte de Teràpia Cel·lular de Tolerància Immune "TolDEC EM / NMO” 

 

Aquesta investigació, centrada a trobar un mecanisme per prevenir els atacs 

desmielinitzants del sistema nerviós, ha preparat el 2020 l'inici de la fase II, dedicada a 

avaluar l'eficàcia. 

Un projecte impulsat i suggerit sota la iniciativa de Fundació GAEM, amb el suport del 

IDIBAPS/Hospital Clínic de Barcelona (https://www.clinicbarcelona.org/ca/idibaps), l'Obra 

Social La Caixa (https://fundacionlacaixa.org/ca/) i l'Institut de Recerca Carlos III 

(https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundaciongaem.org/ca/innovacio/
https://fundaciongaem.org/ca/qui-som/
https://accure.health/
https://www.clinicbarcelona.org/ca/idibaps
https://fundacionlacaixa.org/ca/
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
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<Logo QMENTA>  

Plataforma de Neuroimatges en 3D 

 

QMENTA (https://www.qmenta.com), start-up pionera en la creació, a partir de 

neuroimatges en 3D del cervell, de mapes detallats del cervell on s’identifiquen les àrees 

malmeses, va tancar el 2020 una ronda d'inversió d’1,4 milions d'euros.  

QMENTA va posar la seva innovadora tecnologia al servei de la recopilació i anàlisi de 

dades de pacients de la COVID-19. 

 

 

<Logo Ala Diagnostics> 

Kit de diagnòstic 

 

Projecte incorporat el 2020, es basa en un biomarcador en sang específic, una proteïna 

recombinant que s’ha patentat, i que, combinada amb el seu algoritme diagnòstic permet 

accelerar el procés de detecció d’esclerosi múltiple. 

Ala Diagnostics (https://aladiagnostics.com) està preparant la comercialització d'aquest kit 

de diagnòstic de l’EM més econòmic, menys invasiu i de fàcil implementació en la rutina 

clínica de qualsevol consulta mèdica, pública o privada. 

 

 

<Logo IDIBGI>  

Biomarcadors epigenètics 

 

Els biomarcadors en sang ajuden a entendre l'origen i l'evolució de l'esclerosi múltiple a 

través de l'epigenètica, l'estudi de la relació entre gens i ambient.  

Mitjançant una senzilla extracció de sang, el biomarcador que desenvolupa IdIBGi 

(https://idibgi.org) pot predir l'evolució del pacient i permet avançar en el disseny de 

tractaments farmacològics personalitzats. 

 

 

  

https://www.qmenta.com/
https://aladiagnostics.com/
https://idibgi.org/
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Volem saber 
 

El 15 d'octubre vam celebrar la VII edició del cicle de conferències "Volem Saber" 

(https://fundaciongaem.org/ca/volem-saber-vii-un-exit-de-continguts-i-audiencia/), creat per 

Fundació GAEM fa 16 anys amb l'objectiu d'apropar la ciència i els avenços científics a les persones 

afectades d'esclerosi múltiple. 

 

El concepte "El Pacient com a Motor de la Innovació”, va centrar les ponències i intervencions 

de l'esdeveniment, organitzat conjuntament amb BIOCAT, entitat dedicada a maximitzar l'impacte 

econòmic i social de la ciència i la salut a Catalunya. 

 

Destacats metges i científics van compartir amb un públic molt interessat les últimes tendències i 

actualitzacions en la investigació i en models d’intervenció del pacient. 

 

“Volem saber VII” va comptar amb més de 100 persones assistents a l’esdeveniment online, i les 

ponències han tingut més de 2.000 visualitzacions posteriors” 

 

ABLE Human Motion (https://www.ablehumanmotion.com/es/home-es/) va presentar el seu 

innovador i espectacular tecnologia d'exoesquelet robòtic, de la mà d'Iván Camps, afectat de lesió 

medul·lar. 

 

 

NUTRInfórmate    
 

La clau d'una nutrició saludable resideix en el balanç entre el qual ingerim i la nostra despesa 

energètica. En el manteniment d'aquest equilibri participen el sistema digestiu, el sistema nerviós i 

també el sistema endocrí. L'esclerosi múltiple pot afectar aquests sistemes i, per tant, dificultar 

aquest equilibri. 

 

Amb l'objectiu d'ajudar a entendre com funcionen els sistemes implicats en la nutrició (digestiu, 

nerviós i endocrí), compartir la informació científica sobre el paper de la nutrició en l'esclerosi 

múltiple, i facilitar les eines necessàries per prendre decisions informades sobre estratègies 

nutricionals, la Dra. Mireia Sospedra ha ofert a partir de setembre 2020, NUTRInfórmate 

(https://fundaciongaem.org/nutrinformate-en-esclerosis-multiple/) un curs online que ha tractat en 

vuit sessions aquests temes: 

Conceptes clau en nutrició. La complexitat del tracte digestiu y les seves alteracions en EM. 

Nutrients més enllà de l'absorció. 

L'intestí, el nostre segon cervell també en EM. 

La microbiota intestinal en EM, més que innocents comensals. 

Mecanismes patogènics en EM i nutrició. 

Alimentació en EM. 

 

NUTRInfórmate ha tingut un gran èxit d'audiència, amb una mitjana de 50 assistents en línia i prop 

de 8000 visualitzacions, i ha estat reconegut amb el V Premi Solidari 

(https://www.fundacionmercksalud.com/defensa-de-la-salud/premios-solidarios/) de la Fundació 

Merck Salut a la Categoria d'Acció Social.  

https://fundaciongaem.org/ca/volem-saber-vii-un-exit-de-continguts-i-audiencia/
https://www.ablehumanmotion.com/es/home-es/
https://fundaciongaem.org/nutrinformate-en-esclerosis-multiple/
https://www.fundacionmercksalud.com/defensa-de-la-salud/premios-solidarios/
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EM en línea  
 

El portal interactiu Esclerosi multiplicador en línia (https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-

en-linea) ofereix peces de vídeo amb informació i coneixement sobre els tractaments mèdics, les 

noves línies d'investigació, recursos per millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones 

afectades d'esclerosi múltiple. 

 

 

<LOGOS> 

Amb la col·laboració de Novartis y Merck 

 

 

Ponències 

2020: 6  

2019: 11 

2018: 10 

 

 

Visites web 

2020: 51.161 

2019: 57.183 

2018: 38.973 

2017: 19.000 

 

Youtube visualitzacions 

2020: 3.057 

2019: 5.597 

2018: 5.624 

2017: 4.483 

<foto doctor> Biomarcadores epigenéticos en sangre (https://fundaciongaem.org/esclerosis-

multiple-en-linea/biomarcadores-epigeneticos-en-sangre/) 

Dr. Jordi Tomàs Roig, Investigador sènior a l'IdIBGi i professor associat en la Universitat de Vic.  

Febrer 2020 

 

<foto doctor> Esclerosis múltiple y estrategias individuales de adaptación social. 

(https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-estrategias-

individuales-adaptacion-social/) 

Dr. Félix Bravo, Membre de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Esclerosis 

múltiple de Andalucía (FEDEMA) i Doctor en Sociologia per la Universidad de Granada. 

Març 2020 

 

<foto doctor> EMSP: definición, epidemiología – Factores predictivos del paso de EMRR a 

EMSP y evolución. (https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/emsp-definicion-

epidemiologia-factores-predictivos-del-paso-emrr-emsp-evolucion/)  

Dr. Óscar Fernández, Investigador Sènior al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 

(IBIMA) – Hospital Regional Universitario de Málaga.  

Junio 2020 

 

<foto doctor> El largo, arriesgado y costoso camino del desarrollo de un nuevo fármaco 

(https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/largo-arriesgado-costoso-camino-del-

desarrollo-nuevo-farmaco/)  

Dr. Luis Ruiz, CEO de Leukos Biotech i membre del Comité Científic de Fundació GAEM  

Setembre 2020 

 

 

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-estrategias-individuales-adaptacion-social/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-estrategias-individuales-adaptacion-social/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/emsp-definicion-epidemiologia-factores-predictivos-del-paso-emrr-emsp-evolucion/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/emsp-definicion-epidemiologia-factores-predictivos-del-paso-emrr-emsp-evolucion/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/largo-arriesgado-costoso-camino-del-desarrollo-nuevo-farmaco/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/largo-arriesgado-costoso-camino-del-desarrollo-nuevo-farmaco/
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<foto doctora> COVID 19 y esclerosis múltiple (https://fundaciongaem.org/esclerosis-

multiple-en-linea/covid-19-y-esclerosis-multiple) 

Dra. Lucía Romero, Neuròloga i investigadora en la Unitat d’Esclerosis Múltiple de l’Hospital 

Universitari de Bellvitge– EMXarxa.  

Novembre 2020 

 

<foto doctor> Transformación digital en época COVID-19 

(https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/covid-19-y-esclerosis-multiple-2/) 

Dr. René Robles, Neuròleg expert en Esclerosi Múltiple. Grup investigador en neurodegeneració i 

neuroinflamació (IDIBGI). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Girona. Coordinador dels sistemes informàtics (SAP-ARGOS) a Girona. 

Desembre 2020 

 

  

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/covid-19-y-esclerosis-multiple
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/covid-19-y-esclerosis-multiple
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/covid-19-y-esclerosis-multiple-2/
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Yo Doy mis Pasos  

 
 

2020 

Inscrits: 34.419 

Visites web: 719.332 

2019 

Inscrits: 21.324 

Visites web: 200.000 

KM recorreguts: 10.026.820 

 

 

 

#yodoymispasos és una campanya que uneix la salut, l'esport i la recerca mitjançant la proposta 

de registrar els passos fets en caminades, entrenaments, sortides en bici, etc. i donar-los a la web 

www.yodoymispasos.es.  

 

L'objectiu d'aquesta campanya és sensibilitzar sobre les dificultats que suposa conviure amb 

esclerosi múltiple, promoure un estil de vida saludable i captar fons per seguir finançant els 

projectes d'investigació. 

 

 

#yodoymispasos i la Covid-19 

 

Encara que a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 es van cancel·lar els 

esdeveniments esportius, no hem deixat de sumar inscrits i donants de passos. De manera que la 

comunitat solidària de #yodoymispasos ha superat els 34.000 inscrits. 

 

<Foto clara> (https://fundaciongaem.org/emtrevista-a-clara-ruiz-yo-doy-mis-pasos/)  

Clara Ruiz s’adhereix a Yo Doy mis Pasos mentre continua la seva aventura a Quilòmetres per al 

món. 

 

 

  
Campanya publicitària 
 
Durant el primer trimestre del 2020, l'espot publicitari de la campanya solidària #yodoymispasos 
es va poder veure en nombrosos canals televisius com els de el grup AtresMedia - Antena3 TV, 
la Sexta, ... - i en diferents canals radiofònics aconseguint una visibilitat que ha atret a molts 
donants de passos. 
 
<Vídeo> https://www.youtube.com/watch?v=XIBQAv4C4fw  

http://www.yodoymispasos.es/
https://fundaciongaem.org/emtrevista-a-clara-ruiz-yo-doy-mis-pasos/
https://www.youtube.com/watch?v=XIBQAv4C4fw
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EMpodera’ns 

 
<La teva firma ens dona poder> (https://fundaciongaem.org/ca/signatures/)   

 
"EMpodéra'ns" per vèncer l'esclerosi múltiple és una campanya pensada per donar 
visibilitat a l'esclerosi múltiple i recollir signatures per aconseguir un increment de la 
inversió pública en recerca transnacional. 
 
Al món, més de 2,5 milions de persones pateixen esclerosi múltiple i a Espanya, el cost 
estimat anual ronda els 46.000 € per pacient. L'absència de tractaments efectius 
comporta que tant serveis públics com famílies tinguin dificultats per cobrir les necessitats 
de les persones afectades. 
 
Gràcies a la col·laboració de diferents personalitats, la campanya ha obtingut gran 
visibilitat en xarxes socials i ens ha permès recollir més 7.000 firmes que seran lliurades 
als organismes competents per demanar una major inversió en investigació. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
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Comunicació i sensibilització 
 
Fundació GAEM aposta per la informació de qualitat i científicament contrastada per les persones 
afectades i el seu entorn. El 2020 s’ha registrat un increment notable en les audiències de les 
xarxes socials de la fundació.  
 
Web Fundació GAEM 

2020 – 616.890 

2019 - 767.984 

 

Facebook (m’agrada) 

2020 – 7.207 

2019 – 6.453 

 

Twitter (seguidors) 

2020 – 3.211 

2019 – 3.000 

2018 – 2.646 

 

Instagram #yodoymispasos (seguidors) 

2020 – 2.611 

2019 – 1.482 

 

Instagram Fundació GAEM (seguidors) 

2020 – 1.524 (Seguidores) 

- Al setembre de 2020, s'ha activat el perfil de Fundació GAEM a Instagram. 

 

Campanya publicitària en mitjans 

TV: 180 espots 

Ràdio: 150 falques 

Cine: 80 espots 

Premsa: 5 anuncis 

- Fundació GAEM ha aparegut en 20 articles als mitjans. 

 

Butlletí mensual 

2020 – 3.803 subscriptors 

2019 – 2.461 

 

 

<Subscriu-te al butlletí> (https://fundaciongaem.org/ca/butlleti/) 

 

<Foto de notícies> (https://fundaciongaem.org/sala-de-prensa/)  

 

<Foto post “Instagram: @yodoymispasos, #lahistorioadeemm> 

(https://www.instagram.com/p/CAZ996AoVyn/)  

https://fundaciongaem.org/ca/butlleti/
https://fundaciongaem.org/sala-de-prensa/
https://www.instagram.com/p/CAZ996AoVyn/
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Memòria econòmica 

 
Recursos 2020    
 

Durant l'any 2020, la fundació ha tingut uns ingressos totals de 169.095 euros, pràcticament igual 

que el 2019 (168.742 euros).  

 

En aquest exercici es constata un canvi en la fórmula de col·laboració del donant particular. Hi ha 

un augment considerable dels ingressos per quotes de socis, el que significa ingressos 

recurrents i estables, que han ascendit a prop de 62.000 euros, un 37% dels ingressos totals, 

quan el 2019 van suposar el 21%, és a dir, un augment del 76%. Mentre que les donacions han 

passat del 32% al 19%.  

 

Al mateix temps, les subvencions públiques han augmentat –tot un èxit en l'any de la pandèmia-, 

passant del 27% al 30%, i pràcticament el mateix percentatge és el que han perdut les 

subvencions privades, que s'han reduït a la meitat (del 8% al 4%).  

 

L'augment de les quotes de socis es deu a una activa campanya de captació de socis, i també a la 

gran sensibilització per la importància de la investigació durant l'any de la pandèmia. 
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Memòria econòmica 

 
Despeses 2020 
 

El 2020, Fundació GAEM ha gastat 187.376 euros, reduint les pèrdues, que han passat de 22.905 

euros el 2019 a 18.281 euros. El 2020 hem continuat invertint a l'àrea de fundraising, en 

comunicació i sensibilització, així com en recursos humans i assessories externes per potenciar la 

tasca de la fundació. 

 

Inversió ponderada 
 

Analitzant la inversió ponderada per projectes, Fundació GAEM ha dedicat el 2020 el 88% del seu 

pressupost a la seva missió fundacional: finançament dels projectes de recerca i accions de 

sensibilització. Incloem en aquest capítol els esforços dedicats a fundraising per finançar les 

àrees esmentades. 

 

El suport a la investigació continua sent la missió principal de Fundació GAEM, per això l'entitat 

està invertint considerables recursos, tant humans com econòmics, a la recerca de fonts de 

finançament per continuar impulsant els projectes de la seva acceleradora biomèdica.  

 

Així doncs, la inversió ponderada a 

fundraising ha augmentat fins al 40% (26% 

el 2019), la inversió en comunicació i 

sensibilització ha passat del 25% al 22%, i la 

inversió en 

estructura s'ha mantingut al 12%. En 

aquesta àrea, si bé es va realitzar un ERTE 

parcial, alhora es va incorporar a un nou 

director.  

 

Fundació GAEM està compromesa amb 

l'eficàcia i la transparència a la seva 

gestió econòmica. Per això els nostres 

comptes, auditats per CBC Auditores, 

estan disponibles a la nostra web. 
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Comunitat GAEM  
 

El 2020 ha estat molt important per nosaltres continuar comptant amb cadascuna de les nostres 

sòcies i socis, donants, mecenes particulars i corporatius. Ens hem bolcat a oferir-los informació 

pertinent durant la pandèmia, i també a conèixer de primera mà com l’estaven vivint. 

 

Hem augmentat en més de 200 socis i donants la nostra comunitat, que ha subscrit el nostre lema 

de sempre, més cert que mai en aquest 2020 de pandèmia:  

 

"La investigació biomèdica és la clau del nostre benestar futur"  

 

Continuem comptant amb el suport dels nostres voluntaris, en espera de poder materialitzar la 

col·laboració en actes i trobades presencials.  

 

 

Hem comptat amb el suport de:  

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament Barcelona 

Obra Social La Caixa 

Iniciativa d’Ocupació Juvenil  

Novartis 

Diputació de Barcelona 

Fundació Once 

Teva 

Servei d’Ocupació de Catalunya 

Idibaps 

Merck 

Agencia Co 

BioCat 

@jordiblancafort_photographer 

 

 

 

Empreses i entitats solidàries: 

Acer 

AEFR 

Caf 

Ecom 

Institut Guttman 

Cadena Movitel 

UIC 

Atresmedia 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

Grup Godó 

TMB  

Onda Cero 

Radio marca 

RTVE 

Parc Científic de Barcelona

 

En xarxa amb: 

 

Asociación Española de Fundraising 

Migranodearena.org 

Esclerosi Múltiple España 

Teaming 

Inicio Solidario 
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Equip GAEM  
 
 
El treball de Fundació GAEM el 2020 ha estat possible gràcies a la tasca diària d'un equip 
professional i compromès amb la missió de l'entitat, que es va poder adaptar als temps de 
teletreball durant els mesos de confinament per la pandèmia de la COVID-19. 
 
En el dia a dia de la fundació 
Vicens Oliver President 
Marco Pugliese Director 
Cristina Espallargas Directora de Comunicació 
Clara García Community Manager 
Elena Rovira Comunicació i Administració 
Martín Tribaldos Projecte “Yo Doy Mis Pasos” 
Montse Figueras Responsable de comptabilitat 
Núria Artola Responsable de captació de fons 
Olga Albardané Voluntària 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicens Oliver, president. Cristina Espallargas, 
directora de comunicació. Marco Pugliese, 
director. Elena Rovira, comunicació i 
administració. 

 
 

 
El Patronat de la Fundació GAEM, presidit per Vicens Oliver, el formen: 
Boi Ruiz, vice-president 
Maria Rosa Capell, vocal 
Ivana Clemente, vocal 
Federico Grego, vocal 
Maria Reig, vocal 
Enric Roche, vocal 
Mari Carmen Rodrigo, vocal 
Alfred Torres, vocal 
Santi Vila, vocal 
Fernando Forner, secretari (no patró) 
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Fundació GAEM 
 

Primera fundació privada a Espanya constituïda per pacients dedicada a impulsar la investigació 

biomèdica. GAEM compta amb una acceleradora de Projectes biomèdics l'objectiu és impulsar la 

investigació translacional i escurçar els temps entre el descobriment de mecanismes innovadors 

i potencialment prometedors i la seva arribada als pacients.  

 

Fundació GAEM està també compromesa amb la difusió d'informació científica contrastada pels 

afectats i el seu entorn; i amb la conscienciació i sensibilització de la societat sobre l'esclerosi 

múltiple, i amb la importància de contribuir tots a empènyer el desenvolupament científic. 

 

 

Què és l’esclerosi múltiple 
 

És una malaltia autoimmune, neurodegenerativa i crònica que afecta el sistema nerviós central i 

que no té cura. La varietat i multitud de símptomes que presenten els afectats ha donat lloc que se 

la conegui com "la malaltia de les mil cares".  

 

Els tractaments actuals han permès millorar el curs clínic i la qualitat de vida dels afectats i 

afectades, però no són efectius en totes les persones, i tenen efectes secundaris que es deuen 

considerar. Hi ha més de 55.000 persones afectades a Espanya, el 75% de les quals són dones. 

Cada any se'n diagnostiquen 1.800 de nous casos, el 25% en menors de 20 anys. 

 

 
 
 
 

La investigació biomèdica d’avui és la clau del nostre benestar futur. 

Ajuda’ns a vèncer l’esclerosi múltiple. 

(https://fundaciongaem.org/ca/signatures/)  

 

https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
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Impulsa amb nosaltres la investigació! 
 

Uneix-te a nosaltres per impulsar la investigació a esclerosi múltiple i 

forma part de la comunitat GAEM! 

 

Com a particular 
 

Firma el manifest per la investigació i 

#EMpodéranos 

(https://fundaciongaem.org/ca/signatures/)  

Per demanar més inversió pública a investigació, 

la teva signatura ens dona poder.  

 

Fes-te soci 

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

Amb una donació periòdica o realitza una donació 

puntual (https://fundaciongaem.org/ca/colabora/).  

 

Uneix-te al Teaming 

(https://www.teaming.net/yodoymispasos) 

Amb tan sols 1 € al mes pots contribuir a impulsar 

la investigació de biomarcadors i ajudar 1.800 

persones cada any a millorar-ne la qualitat de 

vida.  

 

Iniciatives Solidàries GAEM 

(https://fundaciongaem.org/ca/participa/)   

Organitza la teva pròpia iniciativa solidària -

carrera, esdeveniment, casament 

(https://www.bodas.net/detalles-de-

bodas/fundacion-gaem-por-la-esclerosis-multiple--

e152183), aniversari- per recollir fons per a la 

investigació. 

 

Participa a Yo Doy Mis Pasos 

(https://yodoymispasos.es/)  

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. 

Fes-te voluntari 

(https://fundaciongaem.org/participa/)  

Acompanya'ns durant el teu temps lliure a 

difondre Jo Dono els meus Passos a les activitats 

presencials de la campanya. 

 

Herències i llegats 

(https://fundaciongaem.org/colabora/)  

Aposta per un futur millor i deixa la teva 

empremta donant suport a la innovació. 

 

 

Com a empresa o institució 
 

Dona suport a les nostres activitats mitjançant 

donatius i patrocini: 

 

Activitats informatives i de sensibilització 

Portal EM en línia 

(https://fundaciongaem.org/esclerosis-

multiple-en-linea/)  

EMCafé con... 

(https://fundaciongaem.org/ca/)  

Jornades Volem Saber 

(https://fundaciongaem.org/ca/volem-saber-

vii-un-exit-de-continguts-i-audiencia/)  

Campanya Yo doy mis pasos 

(https://yodoymispasos.es/)  

 

Projectes d’investigació 

(https://fundaciongaem.org/ca/innovacio/)  

Inverteix en desenvolupament d’un dels projectes 

de l’Acceleradora GAEM. 

 

Certificació GAEM Empresa de Valor 

(https://info854632.wixsite.com/empresadevalor)  

Com empresa, fes la teva aportació social 

impulsant la innovació i la investigació mitjançant 

una contribució economia anual.  

 

 

 

https://fundaciongaem.org/ca/signatures/
https://fundaciongaem.org/ca/colabora/
https://fundaciongaem.org/ca/colabora/
https://www.teaming.net/yodoymispasos
https://fundaciongaem.org/ca/participa/
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-gaem-por-la-esclerosis-multiple--e152183
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-gaem-por-la-esclerosis-multiple--e152183
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-gaem-por-la-esclerosis-multiple--e152183
https://yodoymispasos.es/
http://www.yodoymispasos.es/
https://fundaciongaem.org/participa/
https://fundaciongaem.org/colabora/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/ca/
https://fundaciongaem.org/ca/volem-saber-vii-un-exit-de-continguts-i-audiencia/
https://fundaciongaem.org/ca/volem-saber-vii-un-exit-de-continguts-i-audiencia/
https://yodoymispasos.es/
https://fundaciongaem.org/ca/innovacio/
https://info854632.wixsite.com/empresadevalor
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Facebook: https://www.facebook.com/FundacioGaem  

Youtube: https://www.youtube.com/c/fundaciongaem   

Twitter: https://twitter.com/FundacionGAEM  

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/fundaci-gaem  

Instagram YDMP: https://www.instagram.com/yodoymispasoss/  

Instagram GAEM: https://www.instagram.com/fundaciongaem/  

Correu electrònic: info@fundaciongaem.org  

 

 

Fundació GAEM 

Parc Científic de Barcelona 

Baldiri Reixac, 4 

Torre R 2a planta 

08028 Barcelona 

Tel. +34 935 190 300 

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

