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La memòria 
del 2016 té 
un protago-
nista central 
que són els 
joves. Du-
rant el 2016 
la Fundació 
E s c l e r o s i 

Múltiple	va	continuar	fent	la	tasca	
que ens ha caracteritzat sempre 
i	 que	 és	 el	 nostre	 motiu	 de	 ser:	
millorar la qualitat de vida de les 
persones	amb	esclerosi	múltiple	i	
contribuir a canviar vides i fer-les 
més fàcils. 

Aquesta tasca, l’hem fet amb les 
eines que disposem: els nostres 
centres de neurorehabilitació, el 
Centre Especial de Treball (FEM-
CET) i els serveis d’informació, 
sensibilització, primera atenció, 
formació i orientació laboral. Ara 
bé, si un aspecte ha centrat el 
2016 és que tots els nostres ser-
veis	 han	 tingut	 els	 joves	 al	 focus	
de la seva acció i ha estat així per-
què	 l’esclerosi	 múltiple	 es	 diag-
nostica	en	persones	joves.		

Les dades són aclaparadores, un 
80% de les persones afectades 
es	diagnostica	abans	dels	40	anys	
i un 50% abans dels 30.  Tenint 
present	 que	 l’esclerosi	 múltiple	
és	una	malaltia	que	es	diagnosti-

ca principament en persones jo-
ves, la FEM ha iniciat nous serveis 
adreçats	a	aquest	col·lectiu.	

Així s’ha creat un punt de troba-
da	perquè	persones	 joves	puguin	
conèixer		altres	persones	amb	EM	
i	 compartir	preocupacions,	estra-
tègies,	 il·lusions	 i	 maneres	 de	 ti-
rar endavant. El punt de trobada 
ha	estat	un	èxit	i	es	manté	aquest	
2017. Igualment, durant el 2016 
vam iniciar les beques FEM-U, 
dirigides a potenciar el talent de 
joves amb discapacitat. És el pri-
mer cop que la Fundació impulsa 
beques de formació i ho ha fet en 
col·laboració amb el Grup Uriach. 

Si un aspecte ha centrat el 

2016 és que tots els nostres 

serveis	han	tingut	els	joves	

al focus de la seva acció

En aquest aspecte també s’ha im-
pulsat el programa ‘Believe and 
Achieve’, un programa de Forma-
ció i Inserció Laboral dirigit a do-
nar suport a les persones amb EM 
davant	 la	 continuitat	 de	 la	 seva	
activitat	 laboral	 o	 la	 possible	 re-
orientació de la seva trajectòria 
profesional amb una feina ade-

quada a les seves capacitats.

Des d’un punt de vista 
d’equipaments, la FEM ha acabat 
el 2016 amb un trasllat del centre 
Neurorehabilitador de Lleida en 
un espai més ampli, que permet 
més tractaments i del qual ens 
sentims	orgullosos.	

Una	 altra	 bona	 notícia	 del	 2016	
ha estat  l’estrena de la pel·lícula 
‘100 metros’, que protagonitzada 
per l’actor Dani Rovira ha fet que 
moltes persones s’interessin per 
l’esclerosi	múltiple	i	que	augmenti	
la	sensibilitat	i	l’interès	per	aques-
ta	 malaltia	 que	 sovint	 ha	 estat	
massa invisible.

Rosa Masriera
Directora	executiva

PRESENTACIÓ
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La	 Fundació	 Esclerosi	Múltiple	és	
una	 entitat	 privada	 sense	 afany	
de	lucre	nascuda	a	Barcelona	l’any	
1989.

MISSIÓ

La missió de la Fundació Esclero-
si	Múltiple	 és	millorar	 la	 qualitat	
de vida de les persones afectades 
per	la	malaltia	i	destinar	recursos	
a la recerca. La Fundació com-
pleix la seva missió des de diver-
sos àmbits: informació, atenció al 
pacient, serveis de neurorehabili-
tació i formació i inserció laboral. 

En l’àmbit laboral, la Fundació 
ha impulsat un Centre Especial 
de Treball (FEM-CET). Per donar 
a	 conèixer	 la	malaltia,	per	 captar	
fons i per sensibilitzar la societat, 
la Fundació du a terme campan-
yes	al	llarg	de	l’any,	com	el	Mulla’t.

La	 Fundació	 Esclerosi	 Múltiple	
manté	 una	 aliança	 estratègica	
amb el Centre d’Esclerosi Múl-
tiple	 de	 Catalunya	 (Cemcat),	 pol	
d’excel·lència	 internacional	 en	 la	
recerca	 a	 l’entorn	 de	 la	 malaltia.	
Des del Cemcat, situat al recin-
te de l’Hospital Universitari de la 
Vall d’Hebron, es treballa per una 

investigació	centrada	en	les	malal-
ties	neuroimmunològiques	i	en	la	
millora assistencial.

PATRONAT

El Patronat de la Fundació Esclero-
si	Múltiple	és	el	 seu	òrgan	rector	
i està format per un conjunt de 
persones compromeses amb la 
lluita	 contra	 l’esclerosi	 múltiple	 i	
les	seves	conseqüències,	que	han	
impulsat i promogut la FEM en el 
seu	afany	d’ajudar	a	 les	persones	
afectades	per	aquesta	malaltia.	

QUI SOM?

INTEGRANTS

Presidenta:
Sra.	Rosamaria	Estrany
Vicepresident:
Sr. Joaquín Uriach
Vicepresident: 
Dr. Xavier Montalban
Videpresidenta: 
Sra. Conxita Tarruella
Administrador:
Josep Maria Perelló

Vocals:                          
Sra. Ma. José Abella
Sr. Antoni Albaladejo
Sr. Ramon Balsells
Sr. Joan Bigorra
Sr.	Agustí	Bou
Sra. Teresa Campanera
Prof. Manel Peiró
Sr. Fco. J. Puig de la Bellacasa
Sra. Josefa Querol
Dr. Josep Santacreu

Directora	executiva:
Sra. Rosa Masriera
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SERVEIS DE LA FEM 

SERVEIS D’ORIENTACIÓ
PSICOSOCIAL

•	Servei Integral d’Atenció Psico-
social
•	Assessorament legal
•	Programació d’afrontament 
emocional

SERVEIS DE 
NEUROREHABILITACIÓ

•	Unitat de Neurorehabilitació 
Barcelona (Cemcat)
•	Hospital	 de	Dia	Miquel	Martí	 i	
Pol de Lleida
•	Hospital de Dia Mas Sabater de 
Reus
•	Atenció Domiciliària Girona

FORMACIÓ I INSERCIÓ
LABORAL

•	Servei d’Orientació Laboral
•	Cursos
•	Borsa de Treball
•	Centre Especial de Treball

RECERCA

•	Externa: Donem suport a les 
unitats	de	diagnòstic	 i	 de	 tracta-
ment	mèdic
•	Interna: En projectes de recerca 
en neurorehabilitació

FORMACIÓ DE 
PROFESSIONALS

•	Formació general
•	Formació	 específica	 en	 neuro-
rehabilitació
•	Participació	a	congressos
•	Acords de col·laboració amb 
universitats

SENSIBILITZACIÓ I
CAPTACIÓ DE FONS

•	Mulla’t	per	l’esclerosi	múltiple
•	Cursa	al	Circuit	de	Catalunya
•	Una Poma per la Vida

INFORMACIÓ

•	Jornades	informatives
•	Observatori de l’Esclerosi Múl-
tiple
•	Revista de la FEM
•	Web i xarxes socials
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SERVEIS D’ORIENTACIÓ
PSICOSOCIAL
SERVEI INTEGRAL D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL

La FEM disposa d’un servei inte-
gral d’atenció psicosocial per a 
les	persones	amb	esclerosi	múlti-
ple. Es tracta d’un equip d’atenció 
format per un psicòleg i un treba-
llador social, que proporcionen 
un assessorament personalitzat i 
permanent a aquells usuaris que 
necessiten atenció individualitza-
da. El servei inclou un gestor del 
cas,	 que	 és	 la	 figura	 responsable	
d’informar, assessorar i orientar 
els pacients d’EM i a les seves 
famílies	 sobre	 qüestions	 relacio-
nades	 amb	 la	 malaltia.	 El	 gestor	
del cas traça per a cada usuari un 
itinerari	de	suport	que	ha	d’ajudar	
el pacient a obtenir un major grau 
d’autonomia i integració social.
El servei d’atenció psicosocial es 

va	 posar	 en	 marxa	 fa	 tres	 anys	
després que es detectés a través 
d’un	estudi	que	existia	aquesta	ne-
cessitat.	L’EM	és	una	malaltia	que	
afecta de manera diferent a cada 
persona, la qual cosa fa que les ne-
cessitats de cadascú siguin espe-
cials i que requereixin una atenció 
a	mida	i	un	seguiment	exhaustiu.

El gestor del cas traça 

per a cada usuari un 

itinerari	 de	 suport	 que	

ha d’ajudar al pacient a 

obtenir un major grau 

d’autonomia i integració 

social

El	servei	acompanya	el	pacient	en	
tot el recorregut de la seva malal-
tia	i	li	busca	els	recursos	necessa-
ris, tant si es tracta de recursos 
que pot oferir la Fundació Escle-
rosi	Múltiple	 com	 si	 són	externs.	
En aquest cas, la FEM informa al 
pacient i, si s’escau, el posa en 

contacte amb el servei necessari.

El servei d’atenció psicosocial, 
que té el suport econòmic del De-
partament de Salut, l’Ajuntament 
de Barcelona i la Diputació, va 
atendre durant el 2016 un total 
de 97 pacients nous amb EM  i va 
fer	 405	 seguiments.	 Les	 deman-
des més habituals dels usuaris 
d’aquest servei, majoritàriament 
dones, van ser: informació ge-
neral, prestacions, recursos i va-
loració del grau de discapacitat.

PACIENTS NOUS ATESOS
97 persones amb EM 
3 familiars

SEGUIMENTS
405
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L’esclerosi	 múltiple	 té	 un	 impac-
te emocional. D’aquí va néixer el 
programa d’afrontament que ofe-
reix un tractament individualitzat 
per abordar l’impacte emocional 
associat als estressors més fre-
qüents relacionats amb l’esclerosi 
múltiple.	 Els	 objectius	 específics	
d’aquest programa, que es porta 
a terme a Barcelona i que durant 
aquest	 any	 ha	 atès	 13	 persones,	
són:

•	 Ajudar a les persones a iden-
tificar	els	motius	que	els	generen	
estrès	 i	 millorar	 la	 percepció	 de	
control sobre aquest.
•	 Reflectir	com	afronten	 l’estrès	
els afectats respecte a la població 
no afectada.
•	 Indicar la percepció de salut i 
qualitat de vida entre la mostra 

d’afectats respecte a la població 
no afectada, així com els índex de 
simptomatologia psicològica.
El procés d’intervenció compta 
amb	els	següents	objectius:
•	 Augmentar	 l’ús	 adaptatiu	 de	
les	 estratègies	 d’afrontament	 en-
front els estressors que presenten 
els usuaris.
•	 Incidir en la disminució de 
simptomatologia psicològica.
•	 Augmentar la percepció de be-
nestar i atorgar eines que perme-
tin	optimitzar	la	sensació	de	qua-
litat de vida.

ESTAT DE LES INTERVENCIONS

70% altes

30% en procés 

Han	 participat	 al	 programa	
d’afrotament	 d’esclerosi	 múltiple	
un total de 13 persones, majori-
tàriament dones amb una edat 
mitjana situada entre els 20 i els 
40	anys	que	patien	principalment	
esclerosi	 múltiple	 remitent-recu-
rrent. En el moment de la primera 
avaluació la meitat de les perso-
nes usuàries d’aquest servei es 
trobaven a l’atur.

RESULTATS

Els resultats del programa mos-

tren com hi ha una millora en 
l’afrontament dels símptomes 
psicològics i de percepció de sa-
lut.	Així,	aspectes	com	l’estrès,	el	
control o la descàrrega emocio-
nal són molt menors després de 
participar	al	programa	que	abans	
d’iniciar-lo. 
Les categories que més citen els 
usuaris	 són	 relatives	 a	 l’impacte	
de	 les	 limitacions	 físiques	 en	 el	
dia a dia dels pacients i que en-
vaeixen tant el desenvolupament 
de la funció social com la capaci-
tat	per	fixar	plans	a	curt,	mig	i	llarg	
temini. Seguidament, s’esmenta 
la manca de projecció de futur 
associada	 al	 pronòstic	 incert	 de	
la	 malaltia.	 La	 incertesa	 envaeix	
la pròpia construcció de la perso-
na i la seva capacitat de predir. La 
resta de categories presenten per-
centatges residuals.

NATURALESA DEL PROBLEMA

53% incertesa de futur

32% parella/familiar

10% laboral

5% gestió emocional

PROGRAMA D’AFRONTAMENT
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El servei d’assessorament legal 
de	 la	 Fundació	Esclerosi	Múltiple	
va atendre 53 consultes durant el 
2016. Aquest servei especialitzat 
i gratuït permet enviar consul-
tes legals, preguntes i dubtes via 
correu electrònic. Les preguntes 
més habituals són publicades a 
la	 web	 perquè	 puguin	 ajudar	 a	
d’altres persones.

El servei es va posar en marxa fa 
tres	 anys	 després	 que	 diverses	
persones amb EM s’adrecessin a 
la Fundació i demanessin assesso-
rament legal.  El sevei preveu que 
les persones amb EM puguin fer 
una primera visita gratuïta. Entre 
les preguntes més freqüents du-
rant el 2016 n’hi ha referents a la 
instal·lació d’ascensors en comu-

nitats de veïns, a més dels ajuts i 
prestacions als quals les persones 
amb EM tenen dret.

PACIENTS ATESOS
53 persones amb EM 

L’Observatori de l’Esclerosi Múl-
tiple	 és	 un	portal	 que	 impulsa	 la	
Fundació	des	de	 fa	quatre	 anys	 i	
que	 aglutina	 tot	 el	 coneixement	
de	 la	malaltia	amb	un	 llenguatge	
comprensible, senzill i, sobretot, 
allunyat	 de	 tecnicismes.	 	 Durant	
el 2016 s’ha fet un canvi d’imatge 
de l’Observatori adaptant la seva 
estètica	als	temps	actuals	i	sobre-
tot, adaptant la seva usabilitat a 

les noves tecnologies. Més del 
50% dels internautes accedeixen 
a l’Observatori a través de disposi-
tius	mòbils	pel	que	era	important	
que la navegació fos senzilla des 
de	 telèfons	 intel·ligents	 i	 tablets.	
A	més,	es	va	aprofitar	el	nou	estil	
per adaptar l’Observatori com a 
plataforma per poder fer cursos 
online, previstos pel 2017.

L’Observatori ha adaptat 

aquest	any	 la	seva	 imatge	

als temps actuals 

Tota la informació que conté  
l’Observatori està supervisada 
per professionals de la Funda-
ció	 Esclerosi	Múltiple	 i	 el	 Centre	
d’Esclerosi	 Múltiple	 de	 Catalun-
ya	 (Cemcat),	 compta	 també	 amb	
l’aval	 del	 Col·legi	 Oficial	 de	Met-
ges de Barcelona i a més compleix 
els principis d’Honcode.

L’Observatori es va posar en fun-
cionament atesa la necessitat 
d’un espai amb informació con-
trastada	sobre	la	malaltia.	Des	del	
seu	 naixament	 fins	 ara,	 el	 portal	
ha	tingut	un	creixement	sostingut.	
L’any	2015	va	obtenir	471.000	visi-
tes	i	540.000	l’any	2016.	
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CENTRES DE
NEUROREHABILITACIÓ 

Els Centres de Neurorehabilitació 
de	 la	 Fundació	Esclerosi	Múltiple	
ofereixen un servei especialitzat  
diürn. Aquests centres, on les 
persones	 amb	 Esclerosi	 Múltiple	
reben tractament rehabilitador, 
compten amb un equip interdis-
ciplinari ampli  format per infer-
meres,	 rehabilitadors,	 fisiotera-
peutes, terapeutes ocupacionals, 
metges, logopedes, psicòlegs, tre-
balladors socials, personal cuida-
dor i personal de serveis generals. 
L’activitat	 terapèutica	 del	 centre	
té	en	compte	les	discapacitats	físi-
ques,	les	dificultats	de	relació	amb		
l’entorn i les de reinserció social 
satisfactòria.	

Els centres de la FEM s’acullen al 
model de serveis sociosanitaris 
propugnat pels departaments de 
Salut i Treball, Afers Socials i Fa-
mílies.  Són centres proveïdors del 
CatSalut i de la Direcció General 
de Protecció Social que contrac-
ten un nombre determinat de 
places de servei sociosanitari per 
centre i dia.

MISSIÓ DELS
CENTRES

Millorar	 la	 limitació	en	 l’activitat,	

la	 participació	 social	 i	 la	 qualitat	
de vida de les persones afectades 
d’esclerosi	múltiple	i	altres	malal-
ties	 neurològiques	 discapacitants	
progressives.

OBJECTIUS DELS 
CENTRES

El	 principal	 objectiu	 dels	 centres	
de neurorehabilitació és aconse-
guir	 la	màxima	 autonomia	 física,	
psíquica i social de les persones 
amb	una	malaltia	neurològica	dis-
capacitant	 en	 les	 activitats	 de	 la	
vida diària.
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QUI POT FER NEURO-
REHABILITACIÓ?

Són candidates a fer neuroreha-
bilitació als Centres de la FEM 
les	 persones	 diagnosticades	
d’esclerosi	múltiple	o	d’altres	pa-
tologies neurològiques discapa-
citants progressives amb algun 
tipus	 de	 restricció	 en	 la	 seva	 ac-
tivitat	 o	 limitació	 en	 la	 seva	 par-
ticipació	 en	 la	 societat,	 que	 sigui	
susceptible	 de	 millora.	 Aquestes	
persones venen derivades, ma-
joritàriament, des dels serveis de 
neurologia dels hospitals, des dels 
centres d’atenció primària, o des 
d’altres recursos sanitaris. 

El nombre de dones ateses 

gairebé duplica el d’homes

Al	llarg	del	2016	s’han	atès	un	total	
de	724	persones	als	nostres	hospi-
tals de dia. En total, 272  homes i 
452		dones.	La	xifra	evidencia	que	
l’esclerosi	múltiple	és	una	malaltia	
que afecta més a les dones que als 
homes. 
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724
PACIENTS

IMMA OJER. 30 anys
Portava temps sense poder fer esport i gràcies a la neurorehabilitació 
que faig al centre Miquel Martí i Pol puc tornar a gaudir aquella sensació 

que havia quedat oblidada.



Els centres de la FEM disposen de 
serveis de medicina, infermeria, 
auxiliar clínica, psicologia, neu-
ropsicologia,	 fisioteràpia,	 treball	
social, teràpia ocupacional, logo-
pèdia,	i	atenció	domiciliària,	entre	
d’altres.

CENTRE 
NEUROREHABILITADOR 
DE REUS
Directora:	Cinta	Zabay
Adreça:	Ceferí	Olivé	n.4	Reus
Telèfon:	977	128	024
Mail: hdiareus@fem.es
Nombre de places: 23 diàries

UNITAT DE 
NEUROREHABILITACIÓ 
DE BARCELONA
Adreça: Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron. Passeig de 
la Vall d’Hebron 119-129. 
Edifici	Cemcat	
Telèfon:	931	751	555
Mail: cem-cat@cem-cat.org
Nombre	de	places:	48	diàries

CENTRE MIQUEL 
MARTÍ I POL 
DE LLEIDA
Directora: Mónica Nieves
Adreça: Passeig Onze de Se- 
tembre, num. 10  Lleida
Telèfon:	973	70	12	27
Mail: fem.lleida.ics@gencat.cat 
Nombre de places: 25 diàries
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ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

El servei d’atenció domiciliària 
ofereix la possibilitat de rebre a 
domicili alguns dels tractaments 
que s’ofereixen a l’hospital de dia. 
Poden acollir-se a aquest servei 
les persones que pateixen disca-
pacitat neurològica progressiva i 
compleixen alguns dels següents 
criteris d’inclusió: impossibilitat 
o	 greus	 dificultats	 per	 sortir	 del	

domicili, no disposar de transport 
adaptat per accedir a l’hospital 
de dia i/o quan la valoració mul-
tidiciplinar	 inicial	 determini	 que	
l’atenció domiciliària és la millor 
opció	terapèutica.		Un	total	de	20	
professionals s’ocupen de donar 
servei	 a	 les	 4	 demarcacions,	 mi-
tjançant el  suport de metges, tre-
balladors	 socials,	 fisioterapeutes,	

auxiliars de clínica, logopedes, te-
rapeutes ocupacionals, infermers 
i neuropsicòlegs.  La Fundació ofe-
reix atenció domiciliària des de fa 
més	de	25	anys.	El	servei	compta	
amb	el	finançament	del	 	Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad  i el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalun-
ya.

46

17 21
120

PACIENTS
ATESOS
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La Unitat de Neuroimmunologia 
i	 Esclerosi	Múltiple	 Territorial	 Gi-
rona,	 que	 pertany	 al	 Servei	 de	
Neurologia de l’Hospital Univer-
sitari Dr. Josep Trueta, va estrenar 
a	finals	de	juliol	nous	espais	assis-
tencials	al	Parc	Hospitalari	Martí	i	
Julià	de	Salt,	a	l’edifici	de	La	Repú-
blica. 

Aquest	 canvi	 constitueix	 un	 pas	
important en la reorganització 
de l’atenció al pacient neurològic 
arran de l’aliança IAS-ICS Girona, 
de manera que s’ha centralitzat 
a l’Hospital Universitari de Giro-
na Dr. Josep Trueta l’atenció al 
pacient agut i al Parc Hospitalari 
Martí	i	Julià	 l’atenció	a	la	majoria	
de	 les	 malalties	 neurodegenera-
tives.	 L’última	 acció	 en	 aquesta	
reorganització va ser el trasllat de 
la Unitat de Neuroimmunologia i 
Esclerosi	Múltiple	Territorial	Giro-
na	al	Parc	Hospitalari	Martí	i	Julià	

de Salt, canvi que va ser possible 
gràcies a la col·laboració i acom-
panyament	de	la	Fundació	Escle-
rosi	Múltiple.

La Fundació Esclerosi 

Múltiple	 disposa	 d’un	

equip d’atenció domici-

liària a Girona

La	Fundació	Esclerosi	Múltiple	va	
posar en marxa un Hospital de Dia 
a	Girona	 l’any	 2002.	 Aquest	 hos-
pital, situat a Salt, tenia 18 places 
diàries i va funcionar en diferents 
emplaçaments	fins	que	a	l’octubre	
del	 2009	 va	 passar	 a	 ser	 gestio-
nat	 per	 l’Institut	 d’Assistència	
Sanitària de Girona (IAS), situat 
a l’hospital Santa Caterina. Avui, 
l’IAS té un conveni de col·laboració 
amb	la	FEM,	per	donar	continuïtat	
al projecte. 
 
La	FEM	continua	aportant	serveis	
a Girona. D’una banda, disposa 
d’un equip d’atenció domiciliària 
a la ciutat que està format per un 
fisioterapeuta	i	una	auxiliar	de	clí-
nica que es desplacen al domicili 
del pacient. Aquest servei atén a 
persones	que	per	motius	de	trans-
port i/o barreres arquitectòniques 

no	poden	anar	fins	 al	 seu	 centre	
de	 rehabilitació	 de	 referència.	 Al	
llarg	 de	 l’any	 2016	 des	 d’aquest	
servei	s’han	atès	21	pacients.	

Activitat aquàtica adaptada

L’activitat	 aquàtica	 adaptada	 és	
un altre dels serveis que es pres-
ta a Girona. Ateses les seves pro-
pietats, presenta un complement 
terapèutic	important	en	persones	
amb	 dèficits	motors	 i	 funcionals.	
Els	 objectius	 de	 l’activitat	 que	 és	
conduïda	 per	 un	 fisioterapeuta	
de la Fundació i que es porta a 
terme a la piscina de Palau amb 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Girona han estat: treball de la po-
tenciació muscular, disminució de 
l’espasticitat	i	millora	de	l’equilibri.	
En total, 7 persones s’han acollit a 
activitats	 aquàtiques	 adaptades	 i	
fisioteràpia.

PERSONES ATESES AL SERVEI
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
21 pacients
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TRASLLAT DEL 
CENTRE DE LLEIDA

El Centre Neurorehabilitador Mi-
quel	Martí	i	Pol	de	Lleida	va	tras-
lladar-se	a	finals	d’any.	Va	deixar	
l’espai de l’Hospital Arnau de Vi-
lanova,	que	en	els	últims	anys	ha-
via	quedat	petit,	per	ocupar	una	
planta sencera al CAP Onze de Se-
tembre,	que	té	una	superfície	de	
500 metres quadrats.

El trasllat permet poder aten-
dre	 més	 pacients	 -fins	 ara	 se	
n’atenien 300 anualment- i que 
es puguin fer teràpies que re-
quereixen més espai amb l’ús de 
les noves tecnologies. Una de les 
principals novetats del nou espai 

és que fa possible l’ús de platafor-
mes	 digitals,	 informatitzades	 per	
a	 l’estimulació	 cognitiva	 i	 entre-
naments amb videoconsoles.

El trasllat permet atendre 

més	pacients	i	guanyar	espais	

per a les noves tecnologies

Els nous espais compten amb un 
equipament	 d’última	 generació	
per a l’aplicació de tractaments 
més	 efectius	 que	 permeten	 una	
millora en la qualitat d’atenció al 
pacient. Igualment, possibiliten 
millorar les condicions de treball. 

El centre disposa ara de la 
instal·lació	 d’un	 bany,	 una	 cuina	
i una grua de sostre com a ele-

ments primordials a l’hora de 
realitzar	 tractaments	 destinats	 a	
augmentar l’autonomia de les per-
sones amb discapacitat. El trasllat 
també	 va	 anar	 acompanyat	 de	
l’adquisició d’una llitera ginecolò-
gica amb la que es contribueix a 
aplicar de manera més acurada i 
ergonòmica el tractament contra 
la	incontinència	urinària.

D’altra banda, el centre també 
disposa	 d’un	 espai	 destinat	 a	 hi-
droteràpia que s’estrenarà aquest 
any	 i	que	 farà	possible	 	un	abor-
datge	 terapèutic	 i	 lúdic	 comple-
mentari al procés de neuroreha-
bilitació del pacient.
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PROJECTES DE 
RECERCA I 
ASSISTÈNCIA. REUS

PREVENCIÓ DE LA 
SOBRECÀRREGA I 
AÏLLAMENT DEL 
CUIDADOR

Aquest programa compta amb 15 
usuaris	i	la	participació	d’un	equip	
multidisciplinari	 que	ofereix	 acti-
vitats per donar suport i propor-
cionar un espai de respir als cui-
dadors de famílies amb esclerosi 
múltiple.	 Entre	 les	 accions	 més	
destacades que s’han dut a ter-
me hi ha les sessions adreçades 
a cuidadors sobre com tenir cura 
de l’esquena així com sessions 
d’educació sanitària. Aquest pro-
jecte,	 realitzat	 durant	 l’any	 2016	
ha	estat	cofinançat	pel	Ministerio	
de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales.

PREMI FUNDACIÓ 
AGRUPACIÓ, ÀMBIT
DISCAPACITAT

La	incontinència	urinària	és	per	la	
seva	 gravetat,	 freqüència,	 reper-
cussió i magnitud, un greu pro-
blema de les dones amb esclerosi 
múltiple.		Deteriora	la	qualitat	de	
vida, limita l’autonomia i provoca 
problemes psicològics i socials. A 
més, predisposa per una major 
morbiditat i provoca una enorme 
despesa econòmica. 

Per	aquest	motiu,	 la	FEM		va	 ini-
ciar un estudi per millorar la qua-
litat de vida de 15 dones afecta-
des d’EM que presenten clínica 
vèsico-esfinteriana	mitjançant	un	
programa conservador de rehabi-
litació	esfinteriana	dirigit	a	dones	
amb	 diagnòstic	 d’EM	 i	 presència	
de	 disfunció	 vesico-esfinteriana	
irritativa,	obstructiva	o	mixta.		Els	
resultats de l’estudi suggereixen 
que un tractament conservador 
per les disfuncions vesicals en EM 
que	 inclogui	 canvis	 en	 l’estil	 de	
vida, miccions programades, elec-
troteràpia, biofeedback o neu-
romodulació	 perifèrica	 millora	
la	 pol·laciúria,	 el	 grau	 d’urgència	
miccional,  redueix l’impacte de la 
simptomatologia a nivell social i 
laboral, millora la qualitat de vida 
i	modifica	els	hàbits.	L’anàlisi	dels	

resultats demostra una afecta-
ció	 positiva	 a	 l’escala	 de	 qualitat	
de vida ICIQ i en l’impacte de la 
simptomatologia sobre la dimen-
sió social, laboral, familiar i de pa-
rella.

El tractament conservador de la 
incontinència	urinària	mitjançant	
diferents	tècniques	ha	de	ser	con-
siderat conjuntament amb el trac-
tament farmacològic com una via 
terapèutica	 eficaç	 i	 segura	 per	 a	
abordar les alteracions urinàries 
en dones afectades d’EM. Igual-
ment és important evitar tracta-
ments protocol·litzats o estandar-
ditzats. És més adient la proposta 
d’un programa rehabilitador em-
píric	i	personalitzat	que	s’adapti	a	
les necessitats de cada pacient.

SERVEI HIPOTERÀPIA

L’equinoteràpia o hipoteràpia 
és la teràpia que es realitza amb 
cavalls.	 S’inclouen	 diverses	 tèc-
niques orientades al tractament 
rehabilitador de persones amb 
discapacitat, en les que l’element 
central és el cavall: Aquest projec-
te del Centre Neurorehabilitador 
de Reus compta amb 1 grup de 
tractament de 7 persones i super-
visat	 per	 un	 fisioterapeuta	 espe-
cialitzat.
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PROJECTES DE       
RECERCA I 
ASSISTÈNCIA LLEIDA

PROGRAMA 
RESERVA
COGNITIVA-PREM 

L’avanç en el deteriorament 
cognitiu	 serà	més	 ràpid	 o	més	
lent en funció de diferents 
factors que els experts encara 
desconeixen i que s’estan inves-
tigant.	 Un	 d’aquests	 factors	 és	
l’anomenada	 ‘Reserva	 Cogniti-
va’,	definida	com	l’enriquiment	
intel·lectual que una persona 
ha acumulat al llarg de la seva 
vida	a	través	de	diferents	activi-
tats	formatives,	culturals,	d’oci,	
etc. La recerca actual indica que 
les persones amb un major ni-
vell	 de	 reserva	 cognitiva,	 grà-
cies	a	un	estil	de	vida	saludable	
i intel·lectualment enriquidor, 
tenen uns nivells de protecció 
més elevats davant l’aparició 
del	 dèficit	 cognitiu.	 Per	 això	 la	
FEM, des de Lleida i conjunta-
ment	 amb	 les	 entitats	 de	 Bil-
bao, Madrid i Mallorca, a través 

d’Esclerosis	 Múltiple	 Espanya,	
ha realitzat un programa pilot 
assistencial d’atenció als tras-
torns neuropsicològics a través 
d’un abordatge integral, amb 
perspectiva	biopsicosocial	 i	 te-
nint en compte les dimensions 
de la qualitat de vida.  

RESULTATS

Els resultats han sigut molt 
positius.	 	 S’han	 beneficiat	 del	
programa 16 persones amb 
EM amb deteriorament cogni-
tiu	lleu.	A	més,	el	programa	ha	
permès	aconseguir	noves	eines	
per al tractament neuropsicolò-
gic de l’EM.

PROJECTES DE       
RECERCA I 
ASSISTÈNCIA. 
BARCELONA

COL·LABORACIÓ 
PROGRAMA DE 
DESHABITUACIÓ 
DEL TABAC EN PA-
CIENTS AMB EM 

Estudis recents mostren que el 
tabaquisme augmenta el risc 
de	patir	brots,	progressió	i	dis-
capacitat en els pacients amb 

EM,	així	com	més	activitat	a	ni-
vell	de	ressonància	magnètica	i	
major probabilitat de co-morbi-
ditat	en	la	malaltia.
 
Deixar	de	fumar,	fins	i	tot	quan	
ja	està	establerta	la	malaltia,	té	
un	 impacte	 positiu	 en	 la	 seva	
progressió i la qualitat de vida  
percebuda en els pacients. 
Els programes de deshabituació 
al	 tabac	 milloren	 l’adherència	
als tractaments per deixar de 
fumar i n’augmenten les proba-
bilitats	d’èxit.

Tenint en compte aquests as-
pectes, des del Cemcat (des 
del servei d’infermeria de la 
Unitat de Neurorehabiltació) 
es fomenta la deshabituació 
a l’hàbit del tabac fomentant 
els aspectes saludables de 
l’individu i realitzant la coor-
dinació/derivació al servei de 
medicina	preventiva	del	Hospi-
tal Vall d’Hebron.

RESULTATS

El nombre de pacients que es 
van detectar i atendre van ser 
36, dels quals 20 van ser deri-
vats a la Unitat deshabituació al 
tabac de l’’hospital.
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PUBLICACIONS, JORNA-
DES, CONGRESSOS

CENTRE MAS SABATER

CICLE DE CONFERÈNCIES SARQUAVI-
TAE. 
“¿Cómo abordar los problemas que 
plantea la EM  en Fase Avanzada?” 
Residència	Sarquavitae	
Dolors	Sans	i	Cinta	Zabay.	
16	juny	de	2016

CONFERÈNCIES NEUROCIÈNCIA I BE-
NESTAR (ASSOCIACIÓ EM AGRUPEM) 
Influència	de	l’alimentació.	
Cinta	Zabay.	11	novembre	2016.	Sala	
d’Actes de la FUB – Manresa

CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA NEUROLÓGICA (SEDE-
NE)
“¿Cómo disminuir el riesgo cardio-
vascular en personas con esclerosis 
múltiple?”
Cinta	Zabay	i	Noemí		Martínez.
16 de noviembre de 2016

 XII CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATA-
LANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA. 
“Mejora	de	la	fatiga	en	personas	con	
EM	a	través	del	ejercicio	físico“

Póster. 26 novembre 2016. 

CENTRE M. MARTÍ I POL 

Article	publicat:	‘’A	study	to	evaluate	
the	effect	of	ultrasound	treatment	on	
nodules	in	multiple	sclerosis	patients’.	
International	Journal	of	Neuroscience	
ISSN:	0020-7454	(Print)	

Autors: Anna Gil Sánchez, Eugenia 
Lacasa Andrade, Joan Valls Marsal, 
Lourdes	Assens	Tauste,	Cristina	Gon-
zález Mingot, Jorge Lecina Monge, 
Margarita Casalilla Puértolas, Nuria 
Sáez Calero, Albert Sacristán Argemí, 
Blanca Guiu Badia, Silvia Peralta Mon-
cusí, Hugo Gonzalo Benito, Lara No-
gueras Peñabad, Marta Lordan Pujol, 
Mónica Nieves i Collado & Luis Brieva 
Ruiz

UNITAT D’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE BARCELONA

“Prevalence of Walking-Related Mo-
tor	Fatigue	 in	Persons	With	Multiple	
Sclerosis: Decline in Walking Distance 
Induced	by	the	6-Minute	Walk	Test”.	
Leone	 C,	 Severijns	 D,	 Doležalová	 V,	
Baert I, Dalgas U, Romberg A, Bethoux 
F,	Gebara	B,	Santoyo	Medina	C,	Maa-
mâgi H, Rasova K, Maertens de Noor-
dhout B, Knuts K, Skjerbaek A, Jensen 
E,	 Wagner	 JM,	 Feys	 P.	 Neurorehabil	
Neural Repair. 
Maig de 2016 

	 “The	 organisation	 of	 physiothera-
py	for	people	with	multiple	sclerosis	
across	 Europe:	 a	 multicentre	 ques-
tionnaire	survey.”	Rasova	K,	Freeman	
J,	Martinkova	P,	Pavlikova	M,	Cattaneo	
D,	 Jonsdottir	 J,	Henze	T,	Baert	 I,	Van	
Asch	P,	Santoyo	Medina	C,	Smedal	T,	
Beiske AG, Stachowiak M, Kovalewski 
M, Nedeljkovic U, Bakalidou D, Gue-
rreiro JM, Nilsagård Y, Dimitrova EN, 
Habek M, Armutlu K, Donzé C, Ross E, 
Ilie	AM,	Martić	A,	Romberg	A,	Feys	P.	
BMC Health Serv Res. 
Octubre de 2016.

COMUNICACIÓ ORAL ECTRIMS.
	 “A	 standardized	 outpatient	 physical	
rehabilitation	program	improves	wal-
king	in	people	with	multiple	sclerosis	
presenting	with	different	levels	of	di-
sability:	a	retrospective	cohort”.	
Londres, Setembre 2016.

POSTER ECTRIMS/RIMS.
“Physiotherapy	 and	 steroids	 in	 the	
management of motor relapses in 
multiple	sclerosis:	a	combined	thera-
py”.		
Londres, Setembre 2016. 

EDUCATIONAL PROGRAM IN MS. 
Octubre 2016

COMUNICACIÓN ORAL SEN 2016. “Fi-
sioterapia	y	esteroides	en	el	manejo	
de los brotes motores en EM: una te-
rapia combinada”. 
Valencia, Novembre 2016

“Visió	multidisciplinar		de	l’	EM”.	Hos-
pital del Mar, 6 de Maig
“MS and gender”. Cemcat, 3 Octubre
“RHB	and	symptom		management	at	
Cemcat”,	4	Octubre
Réadapation	 at	 Cemcat.	 Trobades	
franco-catalanes, 
Octubre 2016
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ACTIVITAT FORMATIVA UNER BARCELONA

TÍTOL DATA D’INICI DATA DE FI LLOC

Marxa nòrdica per la prevenció de caigudes 05/04/16 06/04/16 Hospital San Rafael 
(Bcn)

Productes de suport i impressió en 3D 15/01/16 23/01/2016 Escola Universitària  
Teràpia Ocupacio-
nal (UAB)

Curs bàsic de metodologia de la Recerca 03/06/16 17/06/2016 Cemcat
Curs teòric pràctic bomba de baclofeno 21/12/16 21/12/16 Cemcat
Prevenció Riscos Laborals 19/10/16 19/10/16 Cemcat
68ª Reunió Primavera de la SCNPS 10/06/2016 10/06/2016 Societat Catalana 

de Neuropsicologia
ECTRIMS 14/09/16 16/09/2016 London
Jornada Grup Expert en Infermeria 19/02/16 20/02/16 Almirall Barcelona
SEN / SEDENE 15/11/16 19/11/2016 València
Dignitat i personal, el nou model social 09/11/16 09/11/16 Consorci de Salut 

de	Catalunya
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ÀREA DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ LABORAL

FORMACIÓ

L’àrea de Formació i Inserció Labo-
ral	de	la	Fundació	Esclerosi	Múlti-
ple forma i recicla coneixements  
de les persones amb discapacitat 
per a  consolidar llocs de treball 
o per aconseguir noves  oportu-
nitats  laborals. La FEM entén la 
formació com a vehicle indispen-
sable per a  la inserció laboral. És 

per	 això	 que	 les	 accions	 formati-
ves s’adapten a les demandes dels 
usuaris.

Les eines 2.0 i les noves tecnolo-
gies han estat la principal novetat 
en quan a formació realitzada du-
rant el 2016. 

Al	 llarg	 de	 l’any	 s’han	 organitzat	
cursos	 d’ofimàtica,	 telemàrque-
ting	 i	 anglès	 entre	 d’altres.	 	 Tots	

els cursos van adreçats a persones 
amb	EM	o	alguna	discapacitat	físi-
ca i/o sensorial.
Una altra de les novetats dels 2016 
han estat les beques per a perso-
nes	amb	discapacitat.	Durant	l’any	
s’han	 impulsat	 dos	 tipus	 de	 be-
ques	 per	 dos	 tipus	 d’estudiants:	
una	de	pràctiques	laborals	i	5	més	
de formació per a persones amb 
discapacitat. 
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CURS DE GESTIÓ 

ADMINISTRATIVA

Aquesta formació de 300 hores 
es va organitzar després de de-
tectar una demanda tant d’aquest 
tipus	de	formació	com	de	 la	seva	
extensió. El curs inclou aspectes 
com la comunicació empresarial, 
l’atenció al client, els sistemes 
d’arxius,	 la	 	 tècnica	 comptable	 i	
el	 tractament	 informàtic	de	 la	 in-
formació	 (Microsoft	Outlook,	Ofi-
màtica	i	Internet),	així	com	l’anglès	
tècnic.

CURS DE  

TELEMÀRQUETING

El	 telemàrqueting	 és	 un	 perfil	
professional molt apropiat per a 
persones que no poden fer esfor-
ços	 físics	 continuats,	 com	 carre-
gar pes o estar moltes hores dre-
tes. Aquest és el cas dels afectats 
d’esclerosi	 múltiple.	 Per	 aquest	
motiu,	 des	 de	 fa	 uns	 anys	 es	 re-
alitzen formacions per millorar 
l’ocupabilitat. Al curs, que té una 
durada de 150 hores, es tracten 
aspectes	 com	 els	 diferents	 tipus	
de	comunicació,	 l’escolta	activa	o	
les	 tècniques	de	comunicació	per	
a enquestes telefòniques.

ORIENTACIÓ 

PERSONAL I 

PROFESSIONAL

A través de professionals es-
pecialitzats s’ofereix un servei 
d’assessorament en formació i es 
proporcionen recursos a l’hora de 
buscar	 feina.	Es	tracta	d’una	acti-
vitat coordinada per un equip de 
psicòlegs a través d’entrevistes in-
dividuals i de grups de treball en 
els	 quals	 hi	 participen	 persones	
amb	perfils	similars	i	que	aprenen	
a buscar ofertes laborals i a afron-
tar els processos de sel·lecció i les 
entrevistes laborals. 

CURS D’EINES 2.0

El curs impulsa la recerca de feina 
a través d’Internet i les xarxes so-
cials. Té una durada de 6 sessions i 
inclou entrevistes personalitzades, 
tallers presencials i seguiment on-

line	 amb	 l’objectiu	 que	 l’alumne	
adquireixi habilitats i desimbol-
tura en l’ús de les xarxes socials i 
pugui elaborar una candidatura de 
qualitat que li atorgui més oportu-
nitats a l’hora de trobar feina. El 
curs	 compta	 amb	 el	 finançament	
de Fundación Vodafone.

CURS D’OFIMÀTICA

Aquest curs de 150 hores presen-
cial que inclou els principis bà-
sics i més comuns com el sistema 
operatiu		 i	 internet	(Windows),	el	
processador	 de	 textos	 (Microsoft	
Word)	i	el	full	de	càlcul	(Microsoft	
Excel), a més de base de dades, 
gestió	del	correu	i	presentacions.

PARTICIPANTS ALS CURSOS

55 PERSONES
-----------------------------------------
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BORSA DE TREBALL

 
La Borsa de Treball de la Fundació 
Esclerosi	Múltiple	té	inscrites	339	
persones	 amb	 discapacitat	 física	
i/o	 sensorial.	 El	 perfil	 de	 la	 per-
sona candidata és, en general, el 
d’una persona adulta jove amb un 
nivell	d’informàtica	bàsic,	bilingüe.	
En molts casos, es tracta d’una 
persona que ha cursat estudis pri-
maris i/o un mòdul professional. 
En segon lloc, trobem un gruix de 
població que ha realitzat estudis 
primaris i formació no reglada. En 
un nombre força menor es troben 
representats els individus que han 
cursat estudis universitaris. 

El candidat és una perso-

na adulta amb un nivell 

d’informàtica	bàsic.

Les persones inscrites a aquest 
servei tenen majoritàriament 
edats compreses entre els 20 i els 
55	anys	i	un	55%	del	total	són	dones.

CLUB FEINA

Durant	el	2016	 	s’ha	donat	conti-
nuïtat al projecte Club Feina, que 
va adreçat a aquelles persones 
que	 tenen	 dificultats	 a	 l’hora	 de	

trobar un lloc de treball.  El Club 
Feina està dotat  amb els recursos 
materials necessaris i compta tam-
bé	 amb	 un	 tècnic	 amb	 l’objectiu	
de poder iniciar un procés de re-
cerca	 activa	 d’ocupació	 de	 forma	
autònoma. El fet de ser un espai 
flexible	 i	 obert	 facilita	 la	 implica-
ció dels usuaris en el procés de 
recerca. Durant el 2016 s’han fet 
sessions individualitzades amb 20 
persones.

PROGRAMA 

INCORPORA 

FUNDACIÓ 

BANCÀRIA “la Caixa”

La	 FEM	 va	 signar	 l’any	 2009	 un	
conveni de col·laboració amb la 
Fundació Bancària “la Caixa” per 
adherir-se al programa Incorpora, 
que	es	va	renovar	l’any	2014.	

Aquesta	iniciativa,	desenvolupada	
per “la Caixa”, empara a més de 80 
entitats	de	 la	demarcació	de	Bar-
celona que treballen en xarxa per 
afavorir la inserció laboral de les 
persones amb discapacitat i/orisc 
d’exclusió social i es desenvolupa 
en el marc del programa de fo-

ment de l’ocupació de la Fundació 
Bancària “la Caixa”.

El programa Incorpora pretén 
implicar el teixit empresarial en 
la	 pràctica	 de	 la	 responsabilitat	
social	 corporativa.	 Les	 entitats	
adherides, com la FEM, oferei-
xen a l’empresariat un servei 
d’intermediació laboral que inclou 
assessorament	 sobre	 bonifica-
cions	i	avantatges	fiscals	previstos	
en	 la	 normativa	 vigent	 per	 a	 la	
contractació de treballadors i tre-
balladores amb discapacitat reco-
neguda, suport i seguiment en la 
contractació.

Participants al 
programa

169

Participants nous 81

Insercions 29

Empreses visitades 93
Empreses
visitades noves

49

Empreses 
contractants

13

Ofertes 
gestionades

71
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CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL

L’any	 1999	 es	 va	 crear	 el	 Centre	
Especial de Treball (FEM-CET) 
que ocupa persones amb escle-
rosi	múltiple	i	altres	discapacitats	
físiques	 i/o	 sensorials	 en	 tasques	
administratives,	 de	 telemàrque-
ting	i	manipulats.	El	centre	facilita	
la formació, professionalització i 
integració d’aquestes persones a 
l’empresa ordinària. Ho fa en un 
marc	de	treball	productiu,	profes-
sional	i	competitiu.

Durant el 2016, un total de 90 per-
sones	van	 integrar	 la	plantilla	del	
FEM-CET, que funciona amb uns 
nivells de qualitat equiparables a 
l’empresa ordinària i té consoli-
dada una cartera de clients. El va-
lor afegit del FEM-CET es basa en 
conjugar	el	valor	humà	amb	l’ètica	
social	i	mercantil	com	a	elements	
de suport a les persones amb dis-
capacitat.

Un	 dels	 objectius	 del	 Centre	 Es-
pecial de Treball és contribuir a la 
creació d’ocupació estable per a 
persones amb discapacitat, acon-
seguint	una	doble	finalitat:	d’una	
banda	 integrar	 aquest	 col.lectiu	
amb	dificultats	d’inserció	laboral	i	
d’altra banda, que les empreses i 
institucions	públiques	 afavoreixin	
les oportunitats d’ocupació per a 
aquestes persones.
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TRES ÀREES DE PRODUCCIÓ

Estudis de mercat
Enquestes d’opinió i satisfacció
Atenció al client
Emissió i recepció
Actualització de base de dades
Concertació de visites

Mailings mecanitzats i manuals
Magatzem i control d’estocs
Manipulació de ginys i promocions 
d’empreses
Arxiu i documentació
Gestió de comandes

Sel·lecció i inserció de personal
Formació contínua
Gestió de suplències

TELEMÀRQUETING

SERVEIS ADMINISTRA-
TIUS I MANIPULATS

SERVEIS 
OUTSOURCING
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CALL CENTER

El FEM-CET ofereix serveis conven-
cionals	de	telemàrqueting	(emissió	
i recepció de trucades) i actua com 
a call center per solucionar qualse-
vol necessitat avançada, fonamen-
tada en metodologies de treball 
i processos que donen un servei 
personalitzat a cada client. La pla-
taforma està basada en Asterisk 
amb	 aplicació	 CATI,	 per	 gestionar	
campanyes	 d’emissió	 i	 recepció,	
amb	capacitat	per	 configurar	 cues	
d’espera, vectorització, quotes, 
integració de diversos canals i en-
registrament de trucades. Disposa 
d’un equipament redundat per ga-
rantir	la	continuïtat	del	servei,	amb	
una capacitat de tres primaris (90 
canals),	 i	 45	 posicions	 de	 treball,	
adequades per la supervisió i la 
monitorització.

Emissió de trucades
Enquestes sociològiques, políti-
ques, de satisfacció del client
Concertació de visites
Gestió i actualització de bases de 
dades
Captació de socis
Subscriptors
Estudis de mercat
Reactivació de clients

SERVEIS
Telèfons de reclamacions 
i incidències
Atenció al client
Help Desk

SERVEIS 

ADMINISTRATIUS

Es dóna suport als processos de 
tractament de la informació ne-
cessaris per a l’empresa, però que 
suposen un inconvenient, ja sigui, 
pel	volum	de	paper	que	cal	gestio-
nar, o pel temps de treball que això 
suposa.
El FEM-CET diposa del personal 
qualificat	 i	 de	 les	 eines	 tecnològi-
ques que li permeten treballar en 
dos grans blocs:

1.			Gestió	de	bases	de	dades
2.   Digitalització. El FEM-CET dispo-
sa de la tecnologia per digitalitzar 
la	documentació	física	i	realitzar	la	
indexació i tractament de les da-
des.

SERVEIS
Data Entry
Digitalització
Impressió digital
Gestió documental
Tractament de dades 

SERVEIS DE 

MANIPULATS

Aquesta àrea està integrada per 
una	 plantilla	 de	 treballadors	 amb	
perfectes capacitats manuals per 
garantir	alts	nivells	d’especialització	
de manipulats de qualitat. Disposa 

també de maquinària que permet 
oferir uns preus ajustats en la ma-
nipulació	massiva	de	gestió	postal:	
ensobradora, plegadora, direccio-
nadora	i	retractilats.	

Mailings mecanitzats i manuals
Control de qualitat
Manipulació de ginys
Promoció d’empreses
Preparació de carpetes
de congressos
Revistes
Preparació de lots i obsequis

MÉS INFORMACIÓ:
www.femcet.com
93 228 96 99
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REGISTRES

L’Associació Catalana d’Esclerosi 
Múltiple	 J.M.Charcot,	 que	 con-
juntament amb la FEM impulsa el 
Centre Especial de Treball FEM-
CET,	va	obtenir	l’any	2009	la	decla-
ració	d’Utilitat	Pública	del	Govern	
de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya	
promovent	 finalitats	 i	 activitats	
d’interès	 general,	 obertes	 a	 be-
neficiar	a	persones	no	associades	
i	anant	més	enllà	del	benefici	ex-
clusiu dels seus membres.

El	 FEM-CET	 figura	 inscrit	 en	 el	
Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores del Departament 
d’Economia i Finances de la Ge-
neralitat	 de	 Catalunya.	 Té	 ator-
gades	 les	 Classificacions	 Empre-
sarials L1B, L3B, U7C i V1A de la 
Junta	 Consultiva	 de	 Contractació	
Administrativa	 del	 Departament	
d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat	 de	 Catalunya.	 Així	 mateix,	
també	té	atorgades	les	Classifica-
cions Empresarials L1C, L3D, U7A 
i	 V1A,	 de	 la	 Junta	 Consultiva	 de	
Contratación	 Administrativa	 del	
Ministerio	de	Economía	y	Hacien-
da.

El	FEM-CET	té	per	objecte	garantir	
i protegir el tractament de dades 
personals, les llibertats públiques 
i els drets fonamentals de les per-
sones	 físiques	 i	 especialment	 de	
l’honor	i	intimitat	personal	i	fami-
liar (LOPD).

El Centre Especial de Treball actua 
segons la norma ISO 9001:2008, 
amb	l’objectiu	de	millorar	la	quali-
tat	i	satisfacció	del	client	necessari	per	
romandre en l’exigent mercat actual.

A més, el FEM-CET forma part, des 
del 2013, de les empreses recone-
gudes	a	l’Estratègia	2011-2014	de	
Responsabilitat Social Empresarial 
de la Comissió Europea pel seu 
potencial d’impacte.

El FEM-CET disposa de clients 
particulars	 amb	 els	 que	 treballa	
a través de contractes privats i és 
adjudicatari de diverses licitacions 
públiques a les quals hi accedeix 
a través de concursos públics amb 
l’administració.

SERVEIS ADREÇATS ALS TRE-
BALLADORS DEL CENTRE

Des del Centre Especial de Treball 
s’ofereix un ampli catàleg de ser-
veis als treballadors:

Serveis d’Orientació

•	 Orientació sobre tràmits legals, 
sobre	com	es	tramita	un	certificat	
de discapacitat, les prestacions 
existents, informació sobre possi-
bles ajudes.
•	 Orientació	 del	 perfil	 profes-
sional, suport en l’elaboració del 
currículum,	 valoració	 del	 perfil	 i	
preparació d’entrevistes laborals 
i seguiment en la inserció laboral.

Serveis de Formació

S’ofereix formació a aquelles per-
sones a qui manquen algunes ha-

bilitats i/o eines per executar les 
feines que demanda el mercat la-
boral	com	ofimàtica,	atenció	tele-
fònica o administració.

Serveis d’Inserció Laboral

Es porta a terme un servei 
d’inserció laboral al Centre Es-
pecial de Treball, a l’empresa or-
dinària i es fa seguiment de les 
insercions. Des del FEM-CET es fa-
cilita que les persones puguin for-
mar-se i reciclar-se per treballar 
al centre i fora d’aquest. Un cop 
la persona s’ha adaptat al Centre 
Especial de Treball, si s’escau,  es 
promou la seva inserció laboral a 
l’empresa ordinària.

PLANTILLA DEL
FEM-CET

El FEM-CET està format per una 
plantilla	 de	 85	 treballadors	 i	 tre-
balladores de les quals un 90% 
són	persones	amb	algun	tipus	de	
discapacitat	física	i/o	sensorial.	Un	
part important del personal es de-
dica	al	servei	de	telemàrqueting.		
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Barcelona	Activa
Teatre	Nacional	de	Catalunya
Romauto
Volkswagen
Seat
Banco Mediolanum
Col·legi	 de	 Farmacèutics	 de	 Cata-
lunya
ICAB
Netboss
Lavola
Educaweb
DEP
Crossadata
Edas
J3B3
Consultora MIT
Angelini
Leti
Aldeas	Infantiles
Fundació Josep Carreras
Fundació Pasqual Maragall

Fundesplai
Obertament
Mutual Salus
Clínica Marco
Hospital Esperit Sant
Sternalia
Ralarsa
FGC
Barcelona Turisme
MACBA
Museu	Marítim
Mussap
Zurich
la Caix
API
AMG
Deloitte
Saatchi & Saatchi Healthcare
Signum MK
Escoles Gimbernat
Bayer
Uriach

Isdin
Lundbeck
Novartis
Sanofi
Obra Social Sant Joan de Déu
Mútua	d’Enginyers
Aki
nadalux
Jung
Maxchief
Innovalocal
Manpower
Sickstal
Teterum
Edebe
SGAE
Zurich
Agència	de	la	Salut	Pública
Mútua de Terrassa
Mutuam

CLIENTS DEL FEM-CET

MARIA NIETO -Responsable Call Center-

 M’agradaria destacar la competència, el compromís i la 
transparència dels nostres col·laboradors del FEM-CET.

 RAMON VERDAGUER -Director d’Organització, Qualitat i 
Control intern-

 Proximitat, implicació i fins i tot entusiasme són les sensa-
cions que es deriven de la nostra col·laboració amb el FEM-
CET. La nostra mútua continuarà enfortint els seus llaços 

amb el FEM-CET.



SENSIBILITZACIÓ I 
COMUNICACIÓ

MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Més	 de	 100.000	 persones	 i	 640	
piscines van prendre part de 
la XXIII edició del Mullat per 
l’esclerosi	múltiple	el	diumenge	10	
de juliol.  L’acte central del Mulla’t 
va	 comptar	 amb	 la	 presència	 del	
conseller de Salut, Antoni Comin; 
el Secretari d’Atenció Sanitària i 

Participació	 del	 Departament	 de	
Salut, David Elvira, Sor Lucia Ca-
ram i representants del món de 
l’espectacle com Roger Berruezo, 
Miquel Sitjar i Lloll Bertran. Tots 
ells i moltes altres persones es 
van capbussar per lluitar contra la 
malaltia	a	les	dotze	en	punt.	
El Mulla’t va coincidir com cada 
any	amb	diverses	activitats	que	es	
van celebrar paral·lelament com 
la Ruta del Pa amb Tomàquet i la 
Tapa Solidària que es dedicava a la 
lluita contra l’EM.

PARTICIPANTS
100.000 persones
-----------------------------------------
PERSONES VOLUNTÀRIES
1.200
-----------------------------------------
PISCINES
640
-----------------------------------------
RECAPTACIÓ
300.000€ bruts
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L’OLI DEL MULLA’T

Per	 tercer	 any	 consecutiu,	 l’oli	
va	 compartir	 protagonisme	 amb	
l’aigua. Durant tot el mes de ju-
liol, es va poder comprar l’Oli del 
Mulla’t,	 elaborat	 per	 petits	 pro-
ductors catalans sota la marca 
Olis	 de	 Catalunya,	 en	 1.000	 esta-
bliments de les cadenes Condis, 
Bon Preu-Esclat, Caprabo,  Sorli 
Discau,  PlusFresc, Carrefour, El 
Corte Inglés i Valvi. Per cada am-
polla	venuda,	Olis	de	Catalunya	va	
cedir un euro a la Fundació. El cui-
ner Carles Gaig va donar suport a 
la	iniciativa,	que	va	aconseguir	re-
captar 11.178€ per la lluita contra 
l’esclerosi	múltiple.	

LA RUTA DEL PA AMB
TOMÀQUET

La Ruta del Pa amb Tomàquet, que 
es va celebrar el mes de juliol a 
Barcelona, es va dur a terme en 38 
establiments. Organitzada pel Gre-
mi de Restauradors de Barcelona i 
la	Fundació	Esclerosi	Múltiple	s’hi	
van poder tastar diverses opcions 
des	 de	 les	 tapes	 clàssiques	 fins	 a	
cruixent amb gust de pernil acom-
panyat	de	pa	amb	tomàquet	i	pei-
xet fregit. 

Cada tapa de la ruta tenia un cost 
de 3 euros i incloïa tapa i cervesa. 
De	 cada	 tapa,	 30	 cèntims	 es	 van	
destinar	a	la	lluita	contra	l’EM.	En	
total, es van recaptar més de 800 
euros.

LA TAPA SOLIDÀRIA
“12 TAPAS,
 1 MUNDO”

El Grup d’Hotels i Restaurants An-
dilana	 organitza	 la	 campanya	 “12	
Tapas 1 Mundo”. La tapa del mes 
de	juliol	es	va	destinar	a	la	Funda-
ció	Esclerosi	Múltiple.	

La tapa solidària amb l’esclerosi 
múltiple	consistia	en	aletes	de	po-
llastre amb xips de plàtan. Aquest 
grup té restaurants a Barcelona 
i Girona i ofereix als clients dels 
restaurants i hotels una tapa a un 
euro. La tapa varia cada mes i cada 
mes és solidària amb una causa di-
ferent. 

L’import de la tapa es dóna ínte-
grament	a	12	entitats	socials,	una	
de les quals va ser la Fundació Es-
clerosi	Múltiple	que	va	aconseguir	
recaptar 2.888€.
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CURSA AL CIRCUIT 
DE CATALUNYA

Uns 3.000 corredors, ciclistes i 
patinadors	van	participar	al	1l2l3	
Mulla’t i Corre per l’Esclerosi 
Múltiple	que	es	va	celebrar	al	Cir-
cuit	 de	 Barcelona-Catalunya	 de	
Montmeló. La cita solidària per 
la lluita contra aquesta malal-
tia	va	 reunir	 a	milers	d’aficionats	
a	 l’esport	 amb	 la	 participació	
d’il·lustres	 esportistes	 com	 Mi-
guel Indurain, Marc Gené, Abel 
Antón	i	Carles	Castillejo.

Indurian va tornar a pujar sobre la 
bici a la prova dels 20 quilòmetres 
bicicleta davant l’entusiasme de 
molts que van veure el cinc vega-

des campió del Tour de França de 
nou en acció. Gené, pilot de pro-
ves	de	F1,		va	participar	en	la	pro-
va de running de 5 quilòmetres i 
va fer les delícies dels amants del 
motor també en el Pit Stop de 
l’equip Santander Ferrari instal·lat 
a la zona lúdica.

La jornada es va iniciar amb la 
cursa dels 10 quilòmetres amb el 
campió del món de marató, Abel 
Antón, com a gran protagonista, 
al costat del també atleta olím-
pic	Carles	Castillejo	i	va	continuar	
amb altres curses com les milles o 
la	cursa	de	patins.	Una	zona	lúdi-
ca, tallers de zumba i ioga i food-
trucks van arrodonir una jornada 
lúdica, familiar i solidària.

PARTICIPANTS
2.000 
-----------------------------------------
PERSONES VOLUNTÀRIES
100
-----------------------------------------
ASSISTENTS AL CIRCUIT
8.000 PERSONES
-----------------------------------------
PADRINS
Miguel Indurain, Marc Gené, 
Abel	Anton	i	Carles	Castillejo
---------------------------------------
RECAPTACIÓ
32.500€
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UNA POMA 
PER LA VIDA 

La	 campanya	 Una	 Poma	 per	 la	
Vida	va	batre	el	rècord	dels	últims	
anys	en	aconseguir	vendre	49.786	
pomes	 solidàries.	 	 La	 campanya	
que	des	de	fa	nou	anys	es	realitza	
als supermercats Condis consis-
teix en vendre pomes solidàries al 
preu d’un euro i mig i sensibilitzar 
la població entorn l’esclerosi múl-
tiple.	Més	 de	 600	 voluntaris	 van	
participar-hi	els	dies	4	i	5	de	nov-
embre  i van fer possible la venda 
de pomes solidàries.

La	 campanya	 va	 tenir	 quatre	 pa-

drins d’excepció: el cuiner David 
Andrés, elegit dues vegades con-
secutives	com	a	millor	cuiner	jove	
de	 l’Estat	 espanyol	 i	 Portugal,	 la	
periodista Elisenda Camps, que 
condueix el programa de ràdio 
‘Tot es possible’ de RAC 1, i els 
actors	de	 la	 popular	 sèrie	 ‘Merlí’	
de TV3, Francesc Orella i Candela 
Antón. Tots ells van ser els enca-
rregats	de	donar	el	tret	de	sortida	
a	 la	 campanya	 solidària	 a	 l’Espai	
Condislife de Condis. 

Durant la presentació, David An-
drés va cuinar, amb l’ajut dels ac-
tors de ‘Merlí’, una rosa de poma i 
pasta fullada, amb crema de poma 
al forn, elaborada amb l’element 
estrella	de	la	iniciativa:	la	poma.

El	 donatiu	 d’un	 euro	 i	 mig	 que	
fan les persones que compren la 
poma	 solidària	 es	 va	 destinar	 al	
programa Joves i EM. 

RECAPTACIÓ TOTAL
74.679€
-----------------------------------------
POMES VENUDES
49.786	
-----------------------------------------
PADRINS
David Andrés, Elisenda Camps, 
Francesc Orella i Candela Antón
----------------------------------------
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CONCERT NOMÉS 
PER A UNS QUANTS?

Cada	any,	quan	arriba	la	tardor	la	
Fundació	Esclerosi	Múltiple	orga-
nitza un espectacle cultural i de 
lleure	que	permeti	aplegar	a	tota	
la família de la FEM. El 2016 es va 
triar	 un	 espectacle	 d’òpera	 d’èxit	
assegurat i creat per Simfonova.

Amb	 el	 títol	 Només	 per	 a	 quns	
quants? l’espectacle va permetre 
unir	 els	 neòfits	 de	 l’òpera	 amb	
els experts. “Només per a uns 
quants” trenca el mite que l’òpera 
és només per a entesos i una mú-
sica	elitista	 i	 confirma	que	 forma	

part	de	la	nostra	vida	quotidiana		i	
que moltes de les peces de músi-
ca	les	sentim	en	fils	musicals,		te-
lèfons	o	fins	 i	tot	al	metro.	Peces	
com Carmen, Norma, la Boheme 
i Turandot van ser interpretades 
al concert i dirigides per Daniel 
Antolí,	director	artístic	musical	de	
Simfonova, en un espectacle creat 
i presentat per Marcel Gorgori.  
L’espectacle va incloure videos i 
muntatges audiovisuals amb la 
música. 

L’espectacle es va celebrar al tea-
tre Victòria el 27 de novembre a 
les 12 del migdia. Abans d’iniciar-
se, es va fer un tast solidari per 
a persones que havien adquirit 
unes entrades especials que in-

cloïen esmorzar i espectacle.

Prop d’un miler de per-

sones	 van	 assistir	 al	 con-

cert solidari per l’esclerosi 

múltiple,	creat	i	dirigit	per	

Marcel Gorgori

En total, prop d’un miler de per-
sones	 van	 assistir	 al	 concert,	
interpretat per l’Orquestra Bar-
celona Filharmonia i el Cor Ca-
merata Impromptu. Els fons re-
captats,	5.000€,	es	van	destinar	al	
programa Joves i EM.
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CONCERT DONA LA 
CARA PER L’EM A LUZ 
DE GAS

Els	joves	van	centralitzar	l’activitat	
de la Fundació durant el 2016 i un 
concert a la sala Luz de Gas amb 
el grup The Risas, va ser el primer 
acte que ho va demostrar.  El con-
cert es va celebrar el 17 de febrer 
i amb el lema “Dóna la cara per 
l’esclerosi	múltiple”	pretenia	 cap-
tar fons pels joves i per a la recer-
ca. El concert va aconseguir més 
de 10.000€  un 30% dels quals es 
van dedicar a la recerca d’esclerosi 
múltiple	primària	progressiva	dins	
els projecte M1. Durant el concert, 
que va omplir la sala,  es van sorte-
jar viatges i estades a hotels.

LA CORAL SANT MI-
QUEL INTERPRETA A 
LLACH A LLEIDA

La  Coral Sant Miquel, dirigida per 
Agnès	Sellés,	va	cantar	a	Lluís	Llach	
en	un	concert	a	benefici	de	la	Fun-
dació	Esclerosi	Múltiple.	L’actuació	
va	 tenir	 lloc	 el	 30	 d’abril	 al	 Cafè	
Teatre l’Escorxador de Lleida i va 
comptar	amb	la	presència	del	can-
tant. El preu de l’entrada era un 
donatiu	de	5€	que	es	destinava	ín-
tegrament a la Fundació Esclerosi 
Múltiple	 amb	 l’objectiu	 de	 cobrir	
les despeses del trasllat del centre 
des de l’Arnau de Vilanova al seu 
emplaçament actual. En total, es 
van recaptar 1.100€.

EL REPTE DE FER LA 
MARATÓ DE BARCE-
LONA I CAPTAR FONS

Antonio Aranda va córrer la Mara-
tó de Barcelona el 13 de març de 
2016. Era la seva primera marató i 
era	especial	perquè	s’havia	fixat	el	
repte pel seu germà José Manuel, 
que té EM. Aranda va aconseguir 
la	fita	després	de	4	hores,	54	mi-
nuts i 59 segons. Ho va fer acom-
panyat	de	moltes	persones	que	el	
van ajudar i després d’haver obert 
un repte a la plataforma migrano-
dearena des d’on va recaptar fons 
per	la	Fundació	Esclerosi	Múltiple.	
Aranda va fer samarretes del repte 
i les va vendre. Va aconseguir re-
captar més de 1.500 €.
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CURSA AQUOPOLIS 
PER L’ESCLEROSI MÚL-
TIPLE A VILASECA 

La segona edició de la cursa soli-
dària Aquopolis a la Pineda (Vi-
laseca) es consolida.  Un total de 
670	persones,	 	250	més	que	l’any	
passat,	van	participar	a	 les	curses	
de 5 i 10 km. A més, també hi havia 
la	modalitat	infantil.	Aquesta	cursa	
és	 solidària	 amb	 l’esclerosi	múlti-
ple	 i	participar-hi	dóna	dret	a	ac-
cedir	al	parc	aquàtic	gratuïtament.	
La cursa organitzada per Eurosport 
Fondistes	 Vila-Seca,	 el	 C.	 Atletic	
Track,	 Athletic	 Events	 i	 Aquopo-
lis Costa Daurada, va aconseguir 
2.150	 euros	 que	 es	 van	 destinar	
als serveis de neurorehabilitació 
de	 la	 Fundació	 Esclerosi	Múltiple	
(FEM).	Els	guanyadors	de	 la	cursa	
van ser Eduard Queralt (33’ 25’’) i 
Anahí	Herrera	 (40’48’’)	en	 la	mo-
dalitat de 10 km i Manuel Torres i 
Asun	Gutiérrez	en	la	modalitat	de	
5km.

MONÒLEGS A 
PEPE RUBIANES PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE  

Els monòlegs a Pepe Rubianes per 
l’esclerosi	múltiple	 van	 fer	omplir	
l’Ateneu	de	Cerdanyola	del	Vallès.	
L’acte va començar amb un concert 
de Mio Quintana, que es va cele-
brar al bar de l’Ateneu, i posterior-
ment van començar els monòlegs. 
Alberto Castro, Javier Roldan, Car-
les	Bori,	Xavi	Caballés,	Martina	Ro-
dríguez, Carlos Soler, Raul Llopart, 
Giselle Stanzione, David Priego i 
Elias Torres van fer riure el públic 
tractant temes variats com les re-
lacions amb la mare, la monarquia 
o el preu dels productes ecològics 
i amb un record molt especial pel 
mestre dels monologuistes,  Pepe 
Rubianes. 

L’acte, durant el qual es van re-
captar 800€,  va ser organitzat pel 
grup de voluntaris de la Fundació 
Esclerosi	Múltiple,	que	lidera	Xavi	
Cases. 

SOPARS SOLIDARIS A 
CAMBRILS, L’ALCOVER 
I SALOU
 

La	Fundació	Esclerosi	Múltiple	or-
ganitza	cada	any	sopars	solidaris	a	
Cambrils, l’Alcover i Salou.  Es trac-
ta de sopars de captació de fons 
en els quals col·laboradors cedei-
xen regals que se sortegen durant 
els àpats.  En el cas del sopar de 
Cambrils, es va celebrar al restau-
rant Mas Gallau i va retre home-
natge	als	50	anys	de	la	Teca	Teatre.	
De	 fet,	 les	 arts	 dramàtiques	 van	
ser el tema central del sopar. 

El sopar de Salou es va fer al res-
taurant Le Sommelier i va comptar 
amb un maridatge de vins i caves 
d’Agustí	Torelló.	Per	últim,	el	sopar	
d’Alcover es va celebrar al restau-
rant El Álamo d’aquesta població. 
Al llarg de l’àpat es van recaptar 
3.300€. 



LA FEM, ENTITAT BE-
NEFICIÀRIA DELS 
‘ACES SOLIDARIS’

El president de Banc Sabadell, Jo-
sep Oliu, va fer entrega, coincidint 
amb	 la	 IX	 edició	 de	 la	 iniciativa	
‘Aces Solidaris’ un xec per valor de 
8.000 euros a la Fundació Esclerosi 
Múltiple.	

En cada edició del Barcelona ‘Open 
Banc	 Sabadell‘,	 l’entitat	 dóna	 50	
euros per cada ‘ace’ o punt de par-
tit	que	aconsegueixen	els	tenistes	
durant	 la	competició	a	tres	ONGs	
prèviament	sel·leccionades.	A	més	
de la FEM també van ser la Fun-
dació Aspasim i la Fundació Theo-
dora.  El vicepresident de la FEM,  
Joaquín Uriach, va recollir el xec. 

MERCAT SOLIDARI DE 
SEGONA MÀ A BENE-
FICI DE LA FEM

Dues germanes van organitzar 
un mercat de roba de segona mà 
solidari amb la Fundació Esclero-
si	 Múltiple	 (FEM).	 Sílvia	 Pascual,	
afectada	 d’esclerosi	 múltiple,	 i	 la	
seva germana Esther, van decidir 
organitzar aquest mercat després 
de constatar que tenien molta 
roba, sabates i complements que 
es trobaven en bon estat i que no 
utilitzaven.	Així,	van	penjar	al	Face-
book	la	iniciativa.	La	seva	sorpresa	
va	ser	veure	com	les	40	persones	
a qui inicialment van convidar es 
van transformar en 800 gràcies a 
l’efecte crida de les xarxes socials. 
L’èxit	de	la	crida	va	fer	que	hagues-
sin de renunciar a fer el mercat a 
casa i haguessin de buscar a corre-
cuita un local, que una amiga els 
va deixar  a Badalona. Van aconse-
guir captar 1.000€ per l’EM.

EL REPTE DE TFSWIM, 
NEDAR 2016 METRES 
AL CANAL OLÍMPIC

El repte Tfswim per l’Esclerosi 
Múltiple	va	plantejar	nedar	2.016	
metres per lluitar contra aquesta 
malaltia	al	Canal	Olímpic	de	Cata-
lunya.	Una	part	de	les	inscripcions	
es	 destinaven	 a	 la	 lluita	 contra	
l’EM. A les persones que van voler 
participar	al	repte	sense	nadar	van	
poder	 fer	un	donatiu	adquirint	el	
Casquet	de	bany	fila	O.	En	total,	es	
van recaptar 250€.
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IMPACTES A PREMSA GENERATS PER LA FEM EL 2016

    IMPACTES A 
    MITJANS DE
    COMUNICACIÓ

        NOTES DE 
          PREMSA

CONVOCATÒRIES 
       DE PREMSA

451   9   6

NOUS MATERIALS INFORMATIUS A LA WEB DE LA FEM

Durant	 l’any	 2016	 s’han	 renovat	
els	 materials	 informatius	 relatius	
als exercicis per a persones amb 
esclerosi	múltiple.	L’equip	de	fisio-
terapèutes	de	la	FEM	ha	participat	
en	el	redisseny	dels	materials	que	
amb l’actualització s’han ampliat 
amb nous exercicis de core i hi-
popressius. Aquests exercicis, que 
es poden consultar a la web de la 
Fundació i que són un dels con-

tinguts	 més	 visitats,	 estan	 espe-
cialment	 dissenyats	 per	 a	 les	 ne-
cessitats que poden presentar les 
persones amb EM. Entre d’altres, 
inclouen: exercicis respiratoris, 
per	disminuir	 l’espasticitat	 i	man-
tenir la mobilitat de les cames, per 
l’equilibri, potenciació muscular, 
extremitats superiors, braços i 
mans, core i hipopressius.



RECONEIXEMENTS

PREMIS SOLIDARIS 
AMB L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE

La Fundació Merck Salut, en 
col·laboració amb Merck i amb 
l’aval social de la “Sociedad Espa-
ñola de Neurología” i la “Funda-
ción del Cerebro”, va organitzar 
Ia primera edició dels “Premis So-
lidaris amb l’EM”, dirigits a idees, 
persones o projectes que durant 
l’any	2016	van	ser	valorats	o	reco-
neguts	 per	 col·lectius	 o	 persones	

relacionades amb l’Esclerosi Múl-
tiple,	 ja	 fossin	 familiars,	pacients,	
cuidadors, associacions, organit-
zacions públiques o privades, o 
professionals de la comunicació.

La	 Fundació	 Esclerosi	 Múltiple	
va ser premiada en la catego-
ria de conscienciació i divulgació 
de	 la	malaltia	 i	 la	 directora	 de	 la	
FEM, Rosa Masriera, va recollir el 
guardó. Altres guardonats van ser 
ABDEM, premiada pel projecte 
“Servicio	 Activa-T”	 d’informació,	
formació	 i	 acompanyament	 a	 jo-
ves	 amb	 esclerosi	 múltiple	 i	 AE-

DEM-COCEMFE pel projecte de 
teleformació especialitzada per la 
inserció laboral de persones amb 
esclerosi	múltiple.
En categoria individual Paula Bor-
nache ha estat guardonada pel 
blog Una de cada mil i Ramon 
Arroyo	 per	 la	 seva	 història	 que	
s’ha traslladat al cinema amb la 
pel·lícula 100 metros. En la cate-
goria de personatge públic, els 
premiats van ser l’actor Dani Ro-
vira, el pacient d’EM i exemple 
de superació i amor pel bàsquet, 
Asier de la Iglesia i l’humorista 
Paco Aguilar.
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El	Dia	Mundial	de	l’Esclerosi	Múlti-
ple va ser el 25 de maig i va omplir 
el	 territori	 d’actes	 i	 activitats	 per	
difondre	 aquesta	malaltia	 neuro-
lògica. 

VISITA DE LA 
DIRECTORA DE L’ICS

La directora de l’ICS, Candela Ca-
lle,	 acompanyada	 de	 la	Directora	
de	 Comunicació	 i	 Relacions	 Insti-
tucionals, Eva Peruga, van visitar 
la	Fundació	Esclerosi	Múltiple	i	el	
Centre Especial de Treball, FEM-
CET. A la imatge, Calle, al mig i Pe-
ruga, a la seva esquerra acompan-
yades	 de	 la	 directora	 de	 la	 FEM,	
Rosa Masriera, a l’esquerra i de la 
vicepresidenta de la FEM, Conxita 
Tarruella, i la directora del FEM-
CET, Mònica Benach.

CONFERÈNCIA
INFORMATIVA

La FEM va organitzar conjunta-
ment amb el Centre d’Esclerosi 
Múltiple	 de	 Catalunya	 (Cemcat),	
una	jornada	informativa	que	es	va	
celebrar al Cemcat. Just abans de 
començar	 la	 conferència,	 la	 coral	
del Cemcat va fer una actuació. A 
la	conferència,	el	director	del	Ce-
mcat, el Dr. Xavier Montalban, va 
afirmar	 que	 se	 sap	 del	 cert	 que	
l’ambient	 i	 l’estil	 de	 vida	 juguen	
un	paper	clau	en	 la	malaltia,	fins	
i	tot	més	que	els	factors	genètics.		
En	aquest	 sentit,	Montalban,	 cap	
del Servei de Neuroimmunologia 
de l’Hospital Vall d’Hebron, va 
comentar que avui s’està prepa-
rat per abordar, en certa mesura, 

la	 prevenció	 activa	 de	 l’Esclerosi	
Múltiple.	 Les	 recomanacions	 són	
molt similars a les que es fan per a 
la població general. Així doncs, el 
principal aspecte de prevenció pri-
mària se centra en la dieta, mirant 
d’evitar el consum excessiu de sal 
i	el	sobrepès.	També	es	recomana	
exercici	físic	regular	i,	molt	impor-
tant, no fumar, igual com prendre 
el sol amb moderació i suplemen-
tar	el	dèficit	de	Vitamina	D.

Com a prevenció secundària, ac-
tuant sobre els brots i la progres-
sió	 de	 la	 malaltia,	 actualment	 hi	
ha onze tractaments farmacolò-
gics que estan disponibles i que 
tenen	distints	mecanismes	d’acció	
sobre el sistema immunitari. A 
més, “estem davant d’un moment 
important pel que fa a l’arribada 
de nous tractaments”, va comen-
tar el Dr. Montalban.

Posteriorment es va celebrar una 
taula rodona que va tractar sobre 
Joves	i	EM.		La	directora	executiva	
de la FEM, Rosa Masriera, va ex-
plicar que “malgrat tenir esclerosi 
múltiple,	 les	 persones	 afectades	
lluiten	cada	dia	per	tirar	endavant	
el seu projecte vital en tots els 
àmbits: personal, social i laboral.” 

DIA MUNDIAL DE L’EM



38

CANYA SOLIDÀRIA
A LLEIDA
Lleida va celebrar el Dia Mundial 
amb diversos actes. Un va ser la 
presentació d’un club de lectura 
format per afectats i familiars de 
persones	 amb	 esclerosi	 múltiple,	
que es va celebrar a la Bibliote-
ca Pública de Lleida. Posterior-
ment,	 es	 va	 celebrar	 “una	 canya	
solidària” al bar celler Blassi, amb 
música	del	col·lectiu	DJ	lleidetà	B-
Sides	Collective.	Prop	de	400	per-
sones hi van prendre part entre les 
quals autoritats de l’Ajuntament. 
La	 iniciativa	 va	 resultar	 un	 èxit	 i	
va	 servir	 per	 donar	 a	 conèixer	 la	
malaltia	 en	 un	 ambient	 festiu.	
Coincidint també amb el Dia Mun-
dial, el 26 de maig es va celebrar 
a	l’Hospital	Miquel	Martí	i	Pol	una	
conferència	informativa	sobre	ali-
mentació	 i	 esclerosi	 múltiple.	 La	
conferència,	 a	 càrrec	 de	 la	 nutri-
cionista Estefanía Iglesias portava 
per	títol	“Elaborem	un	menú	soli-
dari de l’EM”.

FIRA AL PORT
DE BARCELONA

La trobada va tenir lloc el mateix 
Dia	Mundial	de	l’Esclerosi	Múltiple	
al Moll Bosch i Alsina de Barcelona 
amb	 l’objectiu	 de	 sensibilitzar	 la	
població	sobre	la	malaltia	i		inter-
canviar informació. La Fundació 
Esclerosi	Múltiple	va	ser	present	a	
la trobada, organitzada per Merck, 
amb	un	estand	informatiu.	La	jor-
nada va comptar amb música en 
directe del grup Hotel Cochambre. 
A	la	fira,	hi	havia	gadgets	de	reali-
tat	virtual	que	permetien	veure	el	
que representa la mobilitat quan 
queda afectada l’estabilitat.

A GIRONA, CURSA 
D’ORIENTACIÓ 

A comarques de Girona, el diu-
menge anterior al Dia Mundial 

es va celebrar l’”Orienta’t per 
l’esclerosi	múltiple”	a	Sarrià	de	Ter.	
Es tracta d’una cursa d’orientació 
per equips en la qual hi van par-
ticipar	 150	 persones	 de	 totes	 les	
edats.	 Va	 ser	 una	 jornada	 festiva	
i solidària.

CAPGROSSOS I 
FLORS A REUS

L’Hospital de Dia de Reus va en-
galanar la balustrada i va celebrar 
una jornada de portes obertes 
amb	 representants	 d’entitats,	
autoritats, pacients i familiars. A 
l’acte, que es va celebrar als jar-
dins de l’Hospital Mas Sabater, 
també	 hi	 van	 assistir	 capgrossos,	
que van donar un toc lúdic a la 
jornada.
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RESULTATS ECONÒMICS

51%

16%

11%

9%

8%
4%

1%

Ingressos 2016

61%
12%

8%

7%

7%
5%

Despeses 2016

APORTACIONS PÚBLIQUES 
I PRIVADES A 
SERVEIS SOCIOSANITARIS

CAPTACIÓ DE FONS

SUBVENCIONS

MESURES
ALTERNATIVES

QUOTES SOCIS
DONATIUS

RECERCAALTRES

NEUROREHABILITACIÓ I
PRIMERA ATENCIÓ

FORMACIÓ I
INSERCIÓ LABORAL

CAPTACIÓ DE FONS
 I SENSIBILITZACIÓ

INFORMACIÓ I
DIFUSIÓ

AMORTITZACIONS

RECERCA/SUPORT ALTRES
HOSPITALS

1%

*Comptes auditats per Activa Auditoria & Consultoria






