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Editorial

La revista que tens a les mans té una nova 
imatge. Ha passat per un rentat de cara amb 
l’objectiu de millorar, de situar la persona amb 
esclerosi múltiple i les seves necessitats al 
centre i de poder explicar millor què fem i qui 
som. Per això a més de les novetats en escle-
rosi múltiple ens centrem molt en presentar-te 
la nostra Fundació, els professionals i les per-
sones amb esclerosi múltiple que atenem, que 
donen sentit a la nostra tasca i conformen la 
nostra trajectòria. 
El canvi d’imatge coincideix amb el 30è ani-
versari de la Fundació. Fa anys que treballem 
amb les persones amb esclerosi múltiple i hem 
estat testimonis i protagonistes de l’evolució 
dels serveis i la recerca i també de les necessi-
tats que van sorgint i a les quals ens intentem 
adaptar.

Fa uns mesos vam fer una enquesta per de-
manar-te quins continguts t’interessaven més 
i què podríem fer per millorar. Hem intentat 
aplicar les respostes rebudes que, alhora, ens 

han servit per reflexionar. La nova imatge de 
la revista va acompanyada d’un canvi de pe-
riodicitat. Aquesta publicació passa a ser anual 
mentre que continuaràs trobant la informació 
del dia a dia a la web –www.fem.es-.

Des de la Fundació volem apoderar a la per-
sona amb esclerosi múltiple i per això és im-
portant que tingui tota la informació. També 
són importants, i amb la nova revista hi apro-
fundim, els drets i deures. En aquest número 
parlem de drets i deures laborals i també dels 
drets que té la persona que se sotmet a un as-
saig clínic. Més enllà d’això, aquesta publicació 
permetrà que vagis coneixent els nostres pro-
fessionals,  i que, alhora, estiguis al dia dels de-
bats a l’entorn de la malaltia i de la informació 
que més t’interessa.  Perquè volem que la vida 
d’una persona amb esclerosi múltiple sigui el 
més semblant possible a la vida d’una persona 
sense esclerosi múltiple i és d’això que parlem 
quan diem que la nostra missió és aturar l’im-
pacte de la malaltia.

Maria José Abella
Presidenta 
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Els meus drets

La recerca és fonamental per avançar en el 
tractament i maneig de l’esclerosi múltiple i, en 
els últims anys, hi ha hagut grans avenços grà-
cies als assaigs clínics. D’altra banda, hem de 
ser capaços d’avaluar-ne els riscos. 

Assaigs clínics: 
participar-hi o no

Abans de decidir si volem formar part d’un as-
saig clínic, necessitem saber que aquests ava-
luen l’eficàcia i seguretat de nous medicaments 
i en moltes ocasions, ajuden també a compren-
dre millor la malaltia. Per això, abans d’aprovar 
l’ús d’un determinat fàrmac per al tractament 
d’una malaltia específica, cal que aquest fàr-
mac hagi demostrat que és eficaç i segur. 

Si tens esclerosi múltiple i et tracten en 
centres on es fa recerca és molt possible 
que et convidin a formar part d’un assaig 
clínic. És natural tenir dubtes sobre si fer-
ho o no.
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“A l’Hospital Arnau de Vilanova em van pro-
posar entrar a un assaig clínic. Necessitaven 
persones amb diferents graus de la malaltia, 
i gent que ja fes temps que estigués prenent 
Natalizumab. Em van explicar tots els pros i 
els contres de formar-hi part.  Jo, com que ja 
feia set anys que me’l prenia i no em compor-
tava cap esforç extra més que fer-me més res-
sonàncies i més anàlisis de sang no vaig tenir 
cap problema a accedir-hi.”

Quins són els drets dels participants 
d’un assaig clínic?
Qualsevol persona que participi en un assaig 
clínic té una sèrie de drets:
» Dret a estar degudament informat de l’objec-
tiu de l’estudi, dels beneficis i riscs, dels tracta-
ments alternatius i del cost que li pot suposar.
» Dret a abandonar l’assaig clínic sempre que 
vulgui.
» Dret a no estar condicionat ni obligat per la 
voluntat de cap metge a participar en l’assaig.
» Dret a ser informat de nous descobriments 
que es puguin produir durant l’assaig clínic, o 
dels canvis en l’evolució de la malaltia que pu-
guin fer canviar de parer sobre la participació 
en l’assaig clínic.
» Dret a saber els motius pels quals finalment no 
ha pogut participar a l’assaig clínic, si és el cas.

Alguns dels riscs o inconvenients de 
participar en un assaig clínic són:
» Els possibles efectes secundaris, causats tant 
pel fàrmac en estudi com pel fàrmac alternatiu.
» La duració de l’assaig clínic i el temps que es 
requereix per participar-hi.
» La incertesa d’estar prenent un fàrmac que 
finalment no sigui eficaç o bé que sigui place-
bo (substància farmacològicament inerta que 
s’utilitza com a control).

Decisió de participar en un assaig 
clínic
Finalment, cal destacar que els avenços en els 
tractaments dels que disposem actualment i 
que han ajudat a tantes persones amb EM, no 
haguessin estat possibles sense la realització 
d’assaigs clínics ni la bona disposició de les 
persones que s’hi han sotmès.
En qualsevol cas, participar en un assaig clínic 
és una decisió difícil que depèn de la situació 
concreta personal en què s’han de valorar as-
pectes molt importants, com ara el propi estat 
de la malaltia. Cal posar en una balança els pros 
i els contres; discutir totes les opcions possi-
bles amb el neuròleg, pot ajudar-te a prendre 
la millor decisió en el teu cas particular.

Josep Maria 
Salsé Castells
41 anys

El testimoni

Com funciona un assaig clínic?
L’assaig clínic és un estudi dissenyat específi-
cament per testar un nou producte o fàrmac 
respecte d’un altre amb una eficàcia ja cone-
guda (assaig clínic controlat amb fàrmac actiu) 
o respecte d’un placebo o fàrmac inactiu (as-
saig clínic controlat amb placebo). Les perso-
nes que participin en un assaig clínic rebran un 
tractament (el fàrmac en estudi) o un altre (el 
fàrmac antic o el placebo) a l’atzar. En alguns 
casos, ni el metge ni el participant de l’estudi 
sabrà quin fàrmac s’està subministrant fins a la 
finalització de l’estudi.

Què hem de tenir en compte per  
valorar si hi participem?
» Que estiguin regulats per la Llei del Medicament.
» Que segueixin les pautes marcades a la De-
claració de Helsinki.
» Que hagin passat el Comitè d’Ètica d’Inves-
tigació Clínica de cada centre participant, for-
mat per diversos professionals que asseguren 
el correcte compliment dels principis ètics.
» Que els metges facin un seguiment exhaustiu 
de les persones voluntàries, de manera que la 
persona amb EM sempre estigui en mans de 
professionals.
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Últimes 
investigacions 
en esclerosi 
múltiple

Avenços en recerca

Encara no disposem d’un tractament que 
curi l’esclerosi múltiple, tot i que en els 
últims anys els avenços en recerca han 
aportat un canvi substancial en l’abordat-

ge dels símptomes i la seva progressió. En 
aquest article us mostrem algunes de les 
últimes troballes.

Nous tractaments en fase d’investi-
gació: evobrutinib
Evobrutinib és un fàrmac oral que s’ha estu-
diat com a tractament en persones amb EM 
remitent-recurrent i secundària progressiva. Es 
tracta d’una molècula que inhibeix dos compo-
nents del sistema immunitari: els limfòcits B i 
els macròfags. Un estudi inicial ha mostrat que 
en 24 setmanes el tractament amb evobrutinib 
produeix una reducció significativa del nombre 
de lesions cerebrals actives.

En aquest estudi hi van participar 267 perso-
nes amb EM remitent-recurrent i secundària 
progressiva amb brots, que van ser repartides 
aleatòriament entre 5 grups de tractament di-
ferents: 25 mg de evobrutinib/dia, 75 mg de 
evobrutinib/dia, 75 mg de evobrutinib/2 vega-
des al dia, 240 mg de dimetilfumarat (un altre 
tractament oral per l’EMRR) dues vegades al 
dia i grup placebo (tractament sense fàrmac 
com a grup control). En tots els participants es 
va avaluar el nombre de lesions cerebrals acti-

ves en la ressonància magnètica a les setma-
nes 12, 16, 20 i 24 des de l’inici del tractament. 
D’altra banda, a les setmanes 24 (6 mesos) i 48 
(un any) es va avaluar la Taxa Anual de Brots 
(TAB) i els possibles efectes adversos.

Els resultats van mostrar que s’havia produït 
una reducció significativa del nombre de le-
sions actives a les 24 setmanes en els pacients 
que havien rebut 75mg de evobrutinib una o 
dues vegades al dia. En aquells pacients que 
van completar el tractament durant 48 setma-
nes (1 any), no es van observar efectes dife-
rents.

Els autors de l’estudi conclouen que evobruti-
nib redueix el nombre de lesions actives i de 
brots sense mostrar una toxicitat significativa 
i, per tant, s’ha de seguir treballant en el seu 
desenvolupament clínic.
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Comparació de TMEs existents
Sovint, les persones amb esclerosi múltiple i els 
seus neuròlegs tenen dubtes sobre si un Trac-
tament Modificador de la Malaltia (TME) és el 
més adequat o si s’ha de canviar a un altre. La 
manca d’estudis que comparin l’eficàcia dels 
diferents tractaments modificadors entre sí di-
ficulta aquesta decisió.

En un estudi en què van participar 1.064 per-
sones amb EM remitent-recurrent (estudi AS-
SESS) es van comparar 2 TMEs usats en pràc-
tica clínica: el tractament oral amb fingolimod 
(0.5 mg o 0.25 mg / dia) vs. el tractament amb 
acetat de glatiràmer (injecció subcutània de 
20 mg / dia). L’objectiu va ser avaluar la Taxa 
Anual de Brots (TAB) després de 12 mesos de 
tractament, i el nombre de noves lesions en la 
ressonància magnètica.

Els resultats de l’estudi van mostrar que els par-
ticipants que havien estat tractats amb 0.5 mg 
de fingolimod mostraven una Taxa Anual de 
Brots (TAB) menor que aquells tractats amb 
acetat de glatiràmer (TAB = 0.153 vs 0.258). El 
tractament amb 0.25 mg de fingolimod també 
mostrava una menor TAB tot i que la diferència 
no va ser estadísticament significativa.

La reducció de les lesions també va ser més 
significativa en les persones tractades amb 
fingolimod en comparació amb el tractament 
amb acetat de glatiràmer.

Reajustaments en els esquemes 
de dosificació
Una dosi òptima és aquella en la qual s’obté 
un benefici més gran amb menor risc d’efectes 
secundaris. Recentment, un estudi ha avaluat 
l’esquema de tractament de natalizumab.

El tractament amb natalizumab redueix el 
nombre de brots de les persones amb EMRR, 
però també augmenta el risc de tenir una in-
fecció viral oportunista en el sistema nerviós 
coneguda com leucoencefalopatia multifocal 
progressiva (LMP) causada pel virus JC i que 
pot tenir conseqüències fatals.

El risc de presentar aquesta complicació es veu 
augmentat en aquelles persones que han rebut 
prèviament un tractament de tipus immuno-
supressor, presenten anticossos contra el vi-
rus JC, o han estat tractades amb natalizumab 
durant més de dos anys. Abans de prescriure 
natalizumab, els neuròlegs avaluen els dos pri-
mers factors de risc, però no hi ha unes indica-
cions establertes sobre com procedir més enllà 
dels 2 anys de tractament.

L’esquema terapèutic actualment establert per 
al natalizumab consisteix en dosis de 300 mg 
per via venosa cada 4 setmanes. S’ha realitzat 
un estudi per avaluar si l’extensió del període 
de temps entre dosis de natalizumab més enllà 
de les 4 setmanes redueix el risc de desenvo-
lupament d’aquest efecte secundari. Els resul-
tats apunten que l’extensió de l’interval entre 
infusions redueix considerablement el risc de 
LMP sense afectar de forma significativa l’efi-
càcia del fàrmac.

Aquest estudi anima altres investigadors a re-
visar els esquemes de dosificació d’altres fàr-
macs.

“Abans de prescriure 
natalizumab, els neuròlegs 
avaluen els dos primers 
factors de risc, però no hi ha 
unes indicacions establertes 
sobre com procedir més enllà 
dels 2 anys de tractament”
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Avaluació dels efectes a llarg termi-
ni del tractament amb ocrelizumab
A principis de 2018, la Comissió Europea va au-
toritzar l’ús d’ocrelizumab per tractar les for-
mes progressives de l’EM. L’arribada del primer 
tractament efectiu per a l’EM primària progres-
siva, que afecta un 15% de les persones amb 
EM, ha estat molt ben rebuda, tot i que encara 
no es tenen dades sobre els beneficis del fàr-
mac a llarg termini. Ara un nou estudi descriu 
positivament els efectes d’ocrelizumab des-
prés de 5 anys i mig de tractament.

Després de finalitzar l’assaig clínic ORATORIO 
que avaluava l’eficàcia d’ocrelizumab en perso-
nes amb EM primària progressiva, les persones 
que havien rebut ocrelizumab i les que no (és a 
dir, aquelles que havien rebut placebo), van te-
nir l’oportunitat de participar en aquest estudi 
que tenia com a objectiu valorar els efectes del 
tractament a llarg termini. Tots els participants 
van ser tractats amb ocrelizumab durant 264 
setmanes (5 anys i mig).

L’anàlisi de resultats va mostrar que els parti-
cipants que havien estat tractats amb ocreli-
zumab des de l’inici de l’estudi original (as-
saig ORATORIO) tenien taxes més baixes de 
progressió de la discapacitat que aquells que 
originalment havien rebut placebo. Aquests re-
sultats es van reproduir tant a les 168 setmanes 
de tractament com a les 264 (passats 5 anys i 
mig).

Els autors de l’estudi conclouen que ocrelizu-
mab aporta beneficis constants i sostinguts, i 
redueix la progressió de la discapacitat des-
prés de 5 anys de tractament.

Predir el curs de l’EM a partir dels 
nivells sanguinis de “NfL”

La proteïna coneguda com a cadena lleugera 
dels neurofilaments o “NfL” ha sorgit en els úl-
tims anys com un indicador de la progressió de 
l’EM i de l’eficàcia dels TMEs. Però per poder 
interpretar els nivells de NfL dels pacients, els 
neuròlegs necessiten més informació. Ara, en 
un nou estudi, s’ha analitzat els nivells en sang 
de NfL de més de 1.400 persones amb EM.

L’anàlisi de resultats va mostrar que els partici-
pants amb nivells sèrics de NfL superiors a 16 
picograms / mil·lilitre (pg/ml) tenien un Valor 
Predictiu Positiu (VPP) el 91%. Això vol dir que 
91 de cada 100 participants experimentarien 
activitat de la malaltia durant els següents 12 
mesos. Quan els nivells de NfL en sèrum exce-
dien els 16 pg / mL en 3 analítiques realitzades 
durant 3 mesos de diferència, el Valor Predictiu 
Positiu augmentava fins al 94%.

D’altra banda es va observar que en un 96% 
dels participants tractats amb el natalizumab, 
els nivells de NfL experimentaven una reduc-
ció per sota dels 16 pg/ml.

Els autors de l’estudi proposen establir punts 
de tall per a l’estratificació de l’evolució de l’es-
clerosi múltiple amb l’objectiu de monitoritzar 
l’eficàcia del tractament en persones amb EM.

Article original 
What’s New in MS Research: July 2019. Multiple Sclerosis Association of America 
(https://mymsaa.org) 

Abstracts de la jornada disponibles a
https://ijmsc.org/doi/pdf/10.7224/1537-2073-21.s1.1
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La producció i regeneració de la mielina és 
limitada en l’EM. Diversos estudis mostren 
que això pot estar relacionat amb un dèficit 
de comunicació entre els axons danyats i els 
oligodendròcits, i defectes en les cèl·lules 
precursores dels oligodendròcits. A més, s’ha 
estudiat l’impacte que el procés inflamatori 
en l’EM podria tenir sobre la funció de repa-
ració de la mielina.

Un dels reptes de la recerca actual són els 
tractaments remielinitzants a  través dels 
quals el nervi que ha perdut la mielina torna 
a fer una remielinització i la persona amb EM 
es recupera de les seqüel•les. Fins ara s’ha 
avançat molt en tractaments que redueixen 
els danys a la mielina però no poden repa-
rar els danys produïts. Amb la remielinització 
es podria aconseguir millorar la discapaci-

La remielinització:  
diferents assajos per trobar tractaments

tat i recuperar determinades funcionalitats i 
de fet ja hi ha estudis, i alguns en fase I i II, 
amb substàncies com l’ibudilast i la clemas-
tina. Aquesta última està autoritzada a Es-
tats Units per al·lèrgies i ofereix dades que 
suggereixen que podria reparar el dany de 
la mielina. L’Ibudilast que s’utilitza des de fa 
anys a Japó pels ictus i l’asma podria tenir un 
efecte neuroprotector.

Recentment, un estudi del Centre de Recerca 
per l’Esclerosi Múltiple d’Edimburg ha assen-
yalat que certes cèl•lules immunitàries han 
de morir per reparar la mielina. Aquesta re-
cerca indica que en l’EM a més de tenir un pa-
per en el dany de la mielina, el sistema immu-
nològic també participa en la seva reparació. 
Els científics assenyalen que aquesta recerca 
podria conduir a nous tractaments.
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El diroximel fumarat (Vumerity) ofereix un per-
fil diferenciat de tolerabilitat digestiva i acaba 
de ser aprovat per la U.S. Food and Drug Ad-
ministration (FDA), que és l’agència del govern 
d’Estats Units que regula els medicaments.  El 
diroximel fumarat s’utilitza pel tractament de 
l’esclerosi múltiple remitent-recurrent, secun-
dària progressiva i pel síndrome clínicament 
aïllat. L’aprovació a Amèrica pot ser el primer 
pas perquè el diroximel fumarat arribi a Euro-
pa, a l’Estat espanyol i a Catalunya.

El diroximel fumarat s’aprova a Estats Units 
després d’haver superat diversos assaigs. L’úl-
tim va ser un assaig obert de fase 3 de la terà-
pia en aproximadament 500 pacients amb re-
caigudes, que va obtenir bons resultats.

Aproven el diroximel  
fumarat a Amèrica

Font

https://www.diariomedico.com/salud/em-proxima-parada-revertir-las-lesiones.html

http://www.sen.es/saladeprensa/pdf/dossier/enero2019/sen8.pdf

https://www.mstrust.org.uk/research/research-updates/190710-remyelination-progress

https://www.esclerosismultiple.com/celulas-deben-morir-para-reparar-la-mielina/?fbclid=I-
wAR26U75HpSb04fwnWhjTO5x4PW2eyp3OboLNprVpZUb7IcjsHxzlMgnPmKQ

https://www.observatorioesclerosismultiple.com/ca/investigacio/terapies-en-desenvolupa-
ment/les-linies-de-recerca-essencials-en-lesclerosi-multiple/

“L’aprovació per part de la 
FDA de Vumerity compleix 
amb el compromís de Biogen 
de buscar noves teràpies que 
poden proporcionar un impacte 
significatiu a les persones amb 
EM recurrent i esperem portar-
ho a la comunitat d’EM com una 
opció de tractament adicional” 

ha afirmat Alfred Sandrock, vicepresident 
executiu i director mèdic de Biogen.
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Professionals
compromesos

Amb aquest voluntariat d’empresa, una sèrie 
d’experts que s’hi presten voluntàriament do-
nen formació a persones amb esclerosi múl-
tiple o altres discapacitats físiques que bus-
quen feina. D’aquesta manera, comparteixen 
els seus coneixements i experiència. A través 
d’aquest projecte, s’estableixen sinèrgies amb 
el teixit empresarial i, alhora, se sensibilitza al 
personal de l’empresa de la importància d’in-
tegrar persones amb discapacitat al seu equip 
de treball. 
Durant  l’any 2019, han col·laborat amb la Fun-
dació empreses com EY, Técnica de Fluídos i 
Col·lectiu Ronda, on un total de 52 assistents 
amb 118 hores de formació han pogut aprofi-
tar el coneixement dels voluntaris i voluntàries 
d’empreses. 

“En sortir de la classe vaig sentir que aquell grup 
tornaria a casa sabent una mica més perquè 
aquell dia dotze persones havien après conceptes  
bàsics d’excel i l’endemà segur que muntarien una 
taula amb les seves despeses, gestions o qualse-
vol altra informació. I qui sap, potser avui alguna 
d’aquelles persones estigui fent tasques adminis-
tratives aplicant els coneixements que algú sense 
ànim de lucre un dia els va ensenyar.”

“La formació m’ha aportat seguretat a l’hora 
d’encarar nous girs en l’àmbit laboral. A més, que 
els tallers siguin impartits per persones volun-
tàries, em transmet que la societat és conscient 
de les necessitats de les persones amb esclerosi 
múltiple. Ho valoro molt positivament. L’expe-
riència és satisfactòria. Repetiré!”

Els objectius 

 » Sensibilitzar: Gràcies al voluntariat 
d’empresa les companyies se sensibi-
litzen amb la discapacitat i l’esclerosi 
múltiple.

 » Valors: Les sinèrgies que es creen 
entre la persona voluntària i la per-
sona amb esclerosi múltiple generen 
valors socials i solidaris.

 » Participació: El voluntariat fomenta 
el team building entre els treballa-
dors/es. 

Alex Benthem
Consultor de risc i assegurances per a EY

Alexandra Galceran Latorre
Usuària dels tallers i dels nostres serveis

Empreses

A la Fundació hem incorporat el volunta-
riat formatiu. Consisteix a compartir co-
neixements gràcies a la formació que fan 

persones voluntàries d’empreses que s’hi 
volen involucrar per aproximar la disca-
pacitat al món laboral. 
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La depressió, la fatiga, el dolor o la disfunció 
sexual són els símptomes invisibles més fre-
qüents que pot experimentar una persona 
amb EM al llarg de la seva vida i que, en no 
ser identificats, sovint no reben cap tipus de 
tractament, de manera que n’acaben afec-
tant considerablement la qualitat de vida.

Per això, aquest any la Fundació Esclerosi 
Múltiple ha centrat els seus esforços a cons-
cienciar la societat sobre els símptomes que 
hi són però no es veuen i els efectes que te-
nen en el dia a dia. 

Parlem amb l’Alba Díaz, que té síntomes in-
visibles i que va ser diagnosticada d’EM fa 
un any. I també amb Àngela Vidal, neuròlo-
ga del Cemcat, Francesc Granja, sexòleg i 
co-fundador de Tandem Team, i amb Sara 
Navarro, psicòloga de la Fundació Esclerosi 
Múltiple, sobre aquests síntomes i possibles 
solucions. 

Dolor, fatiga, depressió i afectacions 
sexuals: el que no es veu de l’esclero-
si múltiple. En parlem amb una persona 
amb EM, un sexòleg, una neuròloga i una 
psicòloga. Els problemes de mobilitat o 
equilibri són els més visibles de l’esclero-
si múltiple però els estudis científics evi-
dencien que són els símptomes invisibles 
els que afecten més directament al be-
nestar i la qualitat de vida de la persona 
amb esclerosi múltiple.

La cara invisible 
de l’esclerosi 
múltiple

Alba Díaz
32 anys
Té símptomes invisibles d’EM

Tema central
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Quan i a partir de quin símptoma et 
van diagnosticar?
A finals de maig de 2018 vaig començar a notar 
“coses rares”. En sortir de la dutxa, em poso 
crema i resulta que quan em passo la mà per 
la panxa pràcticament no la sento, el següents 
dies els símptomes van anar en augment. A 
això se li va sumar un formigueig constant als 
peus, una rampa que baixava per l’esquena 
quan movia el coll i també se m’adormien al-
guns dits de les mans. Després d’unes quantes 
visites a metges, em donen el diagnòstic: es-
clerosi múltiple.

Com vas encaixar el diagnòstic?
El vaig sentir com un alleujament, tenia molta 
por de tenir càncer. Després d’un any amb el 
diagnòstic crec que encara no l’he acabat d’as-
similar. Aquest any ha estat una autèntica mun-
tanya russa emocional.  És molt difícil assimilar 
que tens una malaltia crònica, degenerativa i 
que no saps de quina manera t’afectarà en la 
teva vida. A això, suma-li que hi ha dies que et 
trobes de meravella i d’altres que no ets capaç 
ni de pestanyejar.

“És molt difícil assimilar que tens 
una malaltia crònica, degenerativa 
i que no saps de quina manera 
t’afectarà en la teva vida.”

“El cansament que sent una 
persona sana no és ni la meitat 
del que sent algú amb EM.”

Quin és el símptoma o símptomes 
de l’EM que més acuses? 
El símptoma que més em persegueix és la fati-
ga. La fatiga resulta molt frustrant, estàs estira-
da i vols fer mil coses i et lleves i resulta que el 
teu cos no respon, i l’únic que vols és tornar-te 
a estirar una altra vegada. Al principi em deia 
que si els altres aguanten jo també, però ara 
estic interioritzant que quan estic cansada he 
de descansar. El cansament que sent una per-
sona sana no és ni la meitat del que sent algú 
amb EM.

Treballes?
Sí, treballo, vaig estar de baixa, però la veritat, 
estava desitjant reincorporar-me i tornar a la 
normalitat. No vull que això em limiti o para-
litzi. És clar que hi ha hagut un abans i un des-
prés, però intento cuidar-me i seguir amb la 
meva vida.

Com encares el futur?
Amb positivitat i força. Aprenent a viure amb 
incertesa i reeducant-me la ment. Intento no 
organitzar tant el futur i gaudir més del pre-

sent. Seguiré cuidant l’alimentació. El meu ob-
jectiu a dia d’avui és introduir l’exercici físic en 
la meva vida com una rutina i obligació.

Sovint la fatiga aixafa els plans de 
les persones amb EM i queden ex-
closes d’algunes activitats que els 
amics o família fan o volen fer. Com 
et sents respecte a això? 
És frustrant perquè et ve de gust gaudir de 
moltes coses però no pots, i costa dir no puc, 
estic cansada. Et preguntes “m’entendran?”, 
“els semblarà malament?” Moltes vegades crec 
que no m’entenen del tot però sempre em do-
nen suport. Després hi ha la lluita interna d’en-
tendre que no pots, aprendre a respectar-te, 
a cuidar-te, a no fustigar-te... és un camí d’es-
pines però no queda cap més remei. No em 
sento culpable, perquè no ho he escollit, m’ha 
tocat, he d’assumir-ho i respectar-ho. I les per-
sones que vulguin compartir la seva vida amb 
la meva també hauran entendre-ho i respec-
tar-ho. La clau és parlar molt entre nosaltres 
per donar-nos suport.

També és frustrant, per a algú amb 
EM, explicar exactament com se 
sent fins i tot als seus éssers esti-
mats. De vegades ells no tenen en 
compte que tens formigueig a les 
cames, o que estàs tan cansada que 
no pots ni parlar. T’ha passat?
Al principi explicava molt els símptomes, ara ja 
no tant. Sincerament quan dic formigueig em 
fa la sensació que la gent pensa “tampoc n’hi 
ha per a tant!”, potser no ho pensen però és la 
meva sensació. No els culpo, hi ha coses que ni 
jo acabo d’entendre. Ara opto per dir, en gene-
ral, que estic bé. Bé significa que segueixo vi-
vint i gaudint la vida en la mesura del possible.

Sents alguna vegada que els altres 
pensen que no n’hi ha per tant per-
què per fora et veuen bé?
Crec que els altres no s’adonen del que real-
ment tinc i el que implica l’esclerosi múltiple. 
Em sento moltes vegades incompresa per la 
manca de coneixement de la malaltia, però és 
normal.
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Hem de començar a canviar el concepte de 
sexologia entesa com una cosa exclusivament 
genital. Quan parlem que un 75% de dones i un 
90% dels homes tenen disfunció sexual volem 
dir que potser no hi ha orgasmes, o no hi ha 
capacitat d’acció en el cas dels homes, o no hi 
ha lubricació en el cas de les dones, o no hi ha 
libido. Tot això és un plantejament molt geni-
tal de la sexualitat. La sexologia va molt més 
enllà de la genitalitat. Si ens fixem només que 
no tenim una erecció o un orgasme estem do-
nant el poder a la nostra malaltia perquè ens 
eviti gaudir de la nostra sexualitat. Un petó, un 
carícia o una abraçada poden ser una font de 
desig absolutament meravellós. Hi ha moltes 
maneres agradables de gaudir d’una sexualitat 
completa i satisfactòria que no passen només 
per la genitalitat. És cert que hi ha un procés 

Francesc Granja
Cofundador de 
Tandem Team

litat que s’obre la possibilitat d’exploració per 
començar a gaudir de maneres diferents. Un 
exemple n’és el sexe tàntric, una manera d’ex-
pressió eròtica que intenta no centrar-se exclu-
sivament en la genitalitat i per tant una manera 
molt recomanable d‘explorar el desig.

Un problema del model eròtic que impera en 
la societat i que reforça un model d’home i de 
dona determinat i per tant, de desig, és que 
està basat en uns patrons on el cos i les fun-
cions genitals prenen molta importància. 

Qualsevol persona, tingui el cos i les funcions 
que tingui, pot ser desitjable. Per exemple, això 
també passa amb les persones que tenen so-
brepès o una orientació sexual diferent o que 
no se senten representades en un gènere en 
concret. Tot el que surt de la norma es conside-
ra diferent i per tant, no desitjable. Hem de re-
forçar la idea que tots els cossos i orientacions 
són desitjables incloent les persones amb EM.

Sembla que la felicitat està definida i associada 
a un cos concret amb unes certes funcions i 
tenint parella. Entenem que el fet de tenir o no 
parella no ha de ser el condicionant perquè una 
persona pugui ser feliç. El que hem de promo-
cionar és buscar que aquesta persona primer 
accepti el seu cos i condicions i a partir d’allí 
comenci a treballar amb les pròpies capacitats. 
Per tant, no es tracta de buscar un ideal de cos, 
un ideal de parella, un ideal de model determi-
nat, sinó de treballar des de l’interior, l’accepta-
ció, el reconeixement de la diversitat i, a partir 
d’aquí, començar a explorar espais socials on la 
persona es pugui relacionar i començar a expli-
car el seu erotisme i la seva sexualitat.

Qualsevol persona pot ser desitjable

L’opinió del sexòleg

“La sexologia va molt més 
enllà de la genitalitat.”

“Si ens fixem només que 
no tenim una erecció o un 
orgasme estem donant el 
poder a la nostra malaltia 
perquè ens eviti gaudir de la 
nostra sexualitat”

d’adaptació, però el que hem de fer des de la 
sexologia és canviar aquest enfocament. Per 
tant, la nostra proposta és fer veure a les per-
sones que tenen EM amb problemes de genita-
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És important que la identificació dels símpto-
mes invisibles formi part de la visita rutinària 
dels pacients i que els preguntem per aquests 
símptomes, ja que de vegades no es detecten 
en l’exploració. Sovint, el fet que la persona 
amb EM tingui el temps per poder explicar allò 
que li passa pot produir una millor comprensió 
i gestió dels símptomes i un impacte en la qua-
litat de vida. 

Avui s’investiga en fàrmacs que alenteixin la 
progressió de la discapacitat i es treballa en 
noves línies molt interessants, com per exem-
ple a trobar tractaments que ajudin a promou-
re la remielinització. Això és un gran repte, per 
les dificultats que implica trobar la molècula 
adequada i emprar les eines més adients per 

El diagnòstic sol arribar en una edat de creixe-
ment vital (professional, personal, familiar…). 
Així, la persona pot manifestar símptomes com 
desesperança o por al futur. És important res-
pectar aquest estat emocional i anar fomen-
tant a poc a poc la motivació personal per ser 
conscient de què ha canviat a nivell professio-
nal/vital i reestructurar-ho. El diagnòstic pot 
ser una oportunitat per poder encarrilar la vida 
cap a un altre camí. En molts casos n’hi ha prou 
a estructurar de nou les prioritats vitals. 

Àngela Vidal Jordana
Neuròloga del Cemcat

Sara Navarro
Psicòloga de la  
Fundació Esclerosi 
Múltiple

S’estan incorporant noves maneres 
de monitoritzar la malaltia

El diagnòstic pot ser una 
oportunitat per encarrilar  
la vida cap a un altre camí

mesurar la remielinització. També és molt im-
portant la feina que estem fent per tenir trac-
taments d’alta eficàcia, mínima invasió i amb 
bons perfils de seguretat.

Soc optimista, no només pel desenvolupament 
de noves molècules, que encara estan en in-
vestigació, sinó perquè en els propers anys co-
mençarem a veure l’impacte positiu que tindrà 
sobre la discapacitat i l’evolució de la malaltia 
el fet que avui les persones amb EM tinguin 
més opcions de tractament i que, per tant, re-
bin l’opció més adient en cada moment. Soc 
optimista perquè també s’està treballant cada 
cop més amb “patient reported outcomes” 

“En els propers anys començarem 
a veure l’impacte positiu de les 
opcions actuals de tractaments.”

“En molts casos no és necessari fer un 
canvi de 360º, sinó que n’hi ha prou a 
estructurar de nou les prioritats vitals.”

Un dels sentiments més comuns entre les per-
sones amb EM és la culpa. Per exemple, quan 
fan que els altres s’adaptin al seu ritme. La cul-
pa és un sentiment que debuta de la tristesa 
i, en aquest punt, és important fer un esforç 
per entendre que si altres persones coneixen 
la situació del diagnòstic, és responsabilitat i 
decisió de l’altre acceptar que hi haurà coses 
que poden canviar.

És essencial una bona comunicació del que es 
pot fer i del que no, per poder arribar a un punt 

mig en què les dues persones se sentin bé.  La 
millor actitud és des del positivisme realista. És 
a dir, ser conscient de les dificultats però viure 
i gaudir dels petits grans moments!

(és a dir, valoracions fetes pel pacient) que és 
una manera de recollir i entendre millor les per-
cepcions i preocupacions de les persones amb 
EM. També s’estan incorporant noves maneres 
de monitoritzar la malaltia, amb noves tecnolo-
gies, que segur que ens ajudaran a optimitzar 
el maneig dels pacients. 

L’opinió de la neuròloga

L’opinió de la psicòloga
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Activitat física  
i rehabilitació 
en persones
amb EM
Cada vegada són més els professionals i els 
estudis que avalen els beneficis de realitzar 
activitat física en persones diagnosticades
d’esclerosi múltiple. No només això, sinó que 
també ha crescut l’interès per part d’investi-
gadors i entitats relacionades amb l’EM per
les diferents modalitats d’exercici.

Noemí Martínez Lerín 
Fisioterapeuta al Centre  
Neurehabilitador de Reus

“És important que les persones amb esclerosi
múltiple contactin amb professionals de la
salut de referència per rebre assessorament.
Els fisioterapeutes especialitzats en esclerosi
múltiple i activitat física aconsellem de forma
individualitzada tenint en compte els interes-
sos i expectatives de la persona, així com les 
seves necessitats, el curs i fase de la malaltia, 
el grau de discapacitat, l’edat, etc.”

Bones pràctiques

Parlem amb dos d’aquests professionals: Noe-
mí Martínez Lerín, fisioterapeuta de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple a Reus i Roger Meza, 
especialista en neurorehabilitació del Cemcat 
i la Fundació Esclerosi Múltiple. Ens expliquen 
que actualment l’activitat física es considera 
segura, eficaç i necessària pels beneficis físics 
i psicològics que comporta. Millora molts dels 
símptomes, és un factor de prevenció d’altres 
condicions de salut, evita possibles complica-
cions provocades per la inactivitat i fins i tot 
podria modificar el curs de la malaltia o evitar 
brots. A més, afavoreix el gaudi i la interacció 
social, desmedicalitza i integra socialment.
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Roger Meza
Coordinador de Neurorehabilitació  
del Cemcat i la Fundació Esclerosi Múltiple

“En els últims deu anys la rehabilitació ha
evolucionat molt respecte a l’esclerosi
múltiple. Fa quinze anys es recomanava a
les persones amb EM que no fessin activitat 
física, ni de rehabilitació i que evitessin qual-
sevol tipus d’entrenament perquè assegu-
raven que podia empitjorar l’esclerosi múl-
tiple. Però això es deia perquè davant d’un 
sobreescalfament al cos, la persona amb EM 
en nota més els símptomes.

En canvi, en els últims anys s’ha observat
que l’activitat física no només millora
l’estat físic de les persones amb EM sinó que 
també en disminueix el risc de brots perquè 
millora la plasticitat neuronal i la reserva fun-
cional de les persones, amb i sense EM.”

Dr. Meza, ens pots parlar del nou enfo-
cament de la rehabilitació?

L’activitat física ens permet a tothom, a per-
sones amb EM i sense, mantenir-nos forts i 
actius per fer les activitats del dia a dia com 
ara córrer darrere un bus o jugar amb els in-
fants. El programa de rehabilitació específic 
busca obtenir i potenciar les capacitats del 
pacient: si una persona té dificultats per a la 
marxa, el que busquem és potenciar i millo-
rar aquest aspecte. Si té problemes d’equi-
libri, busquem treballar i millorar l’equilibri, 
o si té problemes per fer algunes activitats 
bàsiques de la vida diària com ara rentar-se 
les dents, treballem específicament aquest 
problema i tot això ho fem amb un equip de 
terapeutes ocupacionals, fisioterapèutes, 
treballadors socials, neuropsicòlegs, logo-
pedes…

Com es planteja aquest nou enfocament  
de rehabilitació?

Primer es fa una visita multidisciplinar en la qual jo, 
com a metge rehabilitador, la treballadora social i 
la psicòloga valorem el pacient de manera global. 
Això ens permet determinar un pla de tractament 
específic segons les necessitats de la persona amb 
EM. Llavors s’estableix un pla de fisioteràpia, un 
pla de teràpia ocupacional, un pla de treball de lo-
gopèdia, un pla de treball de neuropsicologia i fins 
i tot un pla de treball social si és necessari. Un cop 
aquest primer pla de tractament està plantejat es 
comenta en grup en les reunions multidisciplinars 
i el traslladem al pacient, sempre que els objectius 
que s’ha plantejat a l’inici siguin objectius SMART, 
és a dir: assolibles, mesurables i acotables en el 
temps. Llavors el pacient comença el seu pla de 
tractament. El valorem a la meitat, per si hi hem 
d’afegir alguna cosa o treure-la i al final li donem 
un informe d’alta on li expliquem com ha anat en 
detall la seva evolució en el pla rehabilitador.



18

RECORDA!

Plasticitat neuronal i reserva funcional

Es tracta de la capacitat del cervell 
d’adaptar-se a noves situacions clíni-
ques o situacions en les quals el pacient 
ha empitjorat a causa d’un brot. Perquè 
el cervell s’adapti s’ha de fer un entre-
nament a través d’uns programes espe-
cífics d’entrenament i rehabilitació.

Estudis científics i rehabilitació

És molt complicat realitzar estudis d’in-
vestigació dins el camp de la rehabili-
tació perquè els estudis han de ser do-
ble cec, aleatoris i en un ambient molt 
controlat. En rehabilitació això no es 
dona, és un procés molt natural en el 
qual s’observa el rendiment del pacient 
dins d’un pla individualitzat. En canvi, 
des dels nostres centres s’ha observat 
que quan s’apliquen els processos de 
rehabilitació al problema específic de 
la persona amb EM, la persona millora 

La rehabilitació express existeix?

Això és només una etiqueta. No es tracta d’un 
concepte nou, sinó que és un concepte antic 
en el qual es busca potenciar l’activitat física 
en pacients que tenen un grau de discapaci-
tat baix. Llavors, aquestes persones amb EM 
venen al centre, s’estan amb nosaltres durant 
un mes i els instruïm perquè aprenguin i in-
tegrin activitats físiques al seu dia a dia. Dins 
d’aquests plans es potencia la marxa nòrdica, 
l’equilibri, la millora de la marxa, i es valora si 
necessiten  ajudes tècniques com ara un bas-
tó o una ortesi antiequí que els facilitin dur a 
terme l’activitat. És molt millor que estar ve-
nint al centre de rehabilitació. Per això, des de 
fases molt inicials, el que es pretén és que un 
pacient reconegui la importància de l’exercici 
físic i de mantenir-se actiu cada dia perquè 
d’aquesta manera potenciem la seva reserva 
funcional.

Com és el procés amb els nous diagnòsticats?

Les persones amb EM passen per moltes fa-
ses en rebre el diagnòstic. En les primeres fa-
ses el que es busca és que la persona amb 
EM integri l’activitat física en el seu dia a dia 
per potenciar la reserva funcional física i cog-
nitiva. Cal que la persona comprengui la im-
portància de fer exercici físic per a la seva 
qualitat de vida futura. Paral·lelament, tenim 
un dispositiu de neuropsicologia preparat per 
donar suport quan és necessari o el pacient 
ho demana. Des dels nostres centres fem un 
seguiment de l’evolució de cada persona des 
del moment diagnòstic. 

la qualitat de vida, la integració en la 
societat i la capacitat d’independència 
tant per a la vida diària com per a l’ac-
tivitat laboral.

Integrar i continuar l’activitat física 

La importància del procés rehabilitador 
recau no només en la valoració inicial 
sinó que també és clau que la persona 
integri tots els exercicis necessaris, així 
com emportar-se dels centres el mis-
satge que els exercicis que ha après, els 
ha de continuar aplicant a casa. Així se 
li entrega, a més de l’informe de la seva 
evolució durant el pla de rehabilitació, 
material perquè el pugui utilitzar al seu 
gimnàs o a casa.
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L’exercici aeròbic reforça el cor i ajuda a combatre la fatiga. L’activitat 
física tipus aeròbic de baixa o moderada intensitat ha demostrat benefi- 
cis en persones amb esclerosi múltiple a partir de les 4 setmanes i amb 
un alt grau de tolerància. Són activitats com ara anar en bicicleta, en 
exterior o en estàtica, exercicis aquàtics, caminar o córrer, en exterior o 
cinta estàtica. Es recomana una freqüència mínima de dos dies a la set- 
mana i un entrenament progressiu de 10 minuts fins a arribar als 30-40 
minuts. És essencial mantenir-se fresc i hidratat en tot moment, ja que 
una alta temperatura corporal pot donar lloc a pseudobrots.

Els estiraments són de gran utilitat en l’EM per millorar la flexibilitat i 
rang de moviment de les extremitats i combatre l’espasticitat. El ioga o 
tai-txi aconsegueixen millorar l’equilibri i la coordinació.

Les persones amb debilitat muscular o fatiga tenen en una piscina l’aliat 
perfecte: la flotabilitat disminueix el pes corporal aparent, fent més fàcil 
i més segur moure les extremitats sense gaire esforç, s’augmenta també 
la resistència al moviment.

La debilitat muscular és un dels factors més limitants per a moltes perso-
nes amb EM. Exercicis senzills de musculació, tant amb peses o manue-
lles com amb el pes del propi cos (com abdominals i flexions) permeten 
enfortir els músculs, millorar el control articular i augmentar l’energia en 
el dia a dia.

A TENIR EN COMPTE!

•   L’activitat física no comporta un increment  
     del risc d’aparició de brots.

•   Resulten més beneficiosos 30 minuts d’activitat  
     física diària que períodes més llargs de periodicitat  
     setmanal.

•   Aprofitar les noves tecnologies per controlar  
     els símptomes, planificar les activitats i analitzar  
     els resultats dels entrenaments.
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Curiositats
Aquest és un resum dels temes que més han despertat l’interès 
a la web de l’Observatori Esclerosi Múltiple durant l’any 2019. 
Pots llegir els articles sencers a l’Observatori.

6 consells per cuidar els ossos amb esclerosi múltiple
1.  Practicar exercici regularment
2. Una alimentació saludable i rica en calci
3. Sol i vitamina D
4. No fumar
5. Reduir el consum d’alcohol
6. Evitar les caigudes

6 plantes medicinals per combatre l’esclerosi múltiple
1.  Ginkgo biloba - Producte per millorar les funcions cognitives
2. Echinacea - producte per reforçar el sistema immunitari (i prevenir  
    els refredats)
3. Pericó (o herba de Sant Joan) - Antidepressiu
4. Valeriana - Producte que ajuda a dormir
5. Ginseng - Producte antiestrès, revitalitzant i antianèmic
6. Nabius de grua - Producte per tractar infeccions urinàries

1

2

10 falsos mites sobre l’esclerosi múltiple
1.  L’esclerosi múltiple és mortal
2. No hi ha tractament per a l’esclerosi múltiple
3. L’esclerosi múltiple és contagiosa
4. Les persones amb esclerosi múltiple estan condemnades a una  
    cadira de rodes
5. Les persones amb esclerosi múltiple no poden treballar
6. Les dones amb esclerosi múltiple no poden tenir fills
7. L’esclerosi múltiple no és una malaltia físicament dolorosa
8. L’esclerosi múltiple només afecta les persones blanques
9. L’esclerosi múltiple és causada per una mala alimentació o per un  
    pensament negatiu
10. L’esclerosi múltiple es pot curar mitjançant canvis d’alimentació o       
     amb una actitud positiva

3

El més llegit

www.observatorioesclerosismultiple.com



21

La Revista de la Fundació Esclerosi Múltiple

Tractaments farmacològics de l’esclerosi múltiple4

Peu caigut: com corregir-lo amb esclerosi múltiple
• Fisioteràpia
• Ajudes tècniques ortopèdiques i ajudes tècniques per caminar
• Estimulació elèctrica funcional
• Cirurgia

5

Principi Actiu Nom comercial
/ Laboratori Titular

Any d’apro-
vació (EMA)

Mode 
d’Administració

Acetat de glati-
ràmer

Copaxone® 20 o 40 mg/ 
Teva Pharmaceuticals Ltd

Glatiramero Mylan 20 o 
40 mg/
Mylan

2004 i 2005

2016 i 2017

Subcutani

Subcutani

Alemtuzumab Lemtrada® / Genzyme 
Therapeutics Ltd

2013 Intravenós

Cladribina Mavenclad® / Merck Sero-
no Europe Ltd

2017 Oral

Dimetilfumarat Tecfidera® / Biogen 2014 Oral

Fingolimod Gilenya® / Novartis Euro-
pharm Ltd

2011 Oral

Interferó beta-1a Avonex® / Biogen

Rebif® / Merck Serono Eu-
rope Ltd

1997

1998

Intravenós

Subcutani

Interferó beta-1b Betaferon® / Bayer 
Pharma Ag

Extavia®/ Novartis Euro-
pharm Ltd

1995

2008

Subcutani

Subcutani

Interferó beta-1a 
pegliado

Plegridy® / Biogen 2014 Subcutani

Mitoxantrona Novantrone® / Meda 
Pharma, S.A.U.

1998 Intravenós

Natalizumab Tysabri® / Biogen 2006 Intravenós

Ocrelizumab Ocrevus® / Roche Farma 2018 Intravenós

Teriflunomida Aubagio® / Sanofi-Aventis 
Groupe

2016 Oral
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“Què he de fer? 
Lluitar? Doncs 
lluitaré”
L’Eulàlia té 41 anys. Li van diagnosticar es-
clerosi múltiple quan en tenia 19. Viu amb 
el seu marit Òscar i la seva filla Noa, de 
quatre anys. Ell també té una discapacitat 
que li impedeix treballar. Junts s’ajuden 

L’entrevista. L’Eulàlia Pérez Vila té esclerosi múltiple.

Foto: David Marin

l’un a l’altre per tenir la millor qualitat de 
vida possible. Com que són uns manetes, 
s’han fabricat tot d’utensilis a la llar que 
els faciliten el dia a dia.
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Com va ser el diagnòstic?
El primer símptoma va ser que se’m va ador-
mir un dit. Tot i que als 18 anys ja vaig estar 
uns dies veient una mica borrós, però no li 
vaig donar importància. Segur que allò va ser 
una neuritis òptica. Al final se’m va acabar 
adormint la mà sencera i al cap d’un any de 
tenir-la adormida em van ingressar per fer-
me proves fins que em van donar el diagnòs-
tic d’EM remitent-recurrent. Vaig començar 
amb interferó, betaferó... al cap de 5, 6 anys 
vaig canviar al natalizumab. Però he conti-
nuat fent brots. Fa poquet m’han dit que se-
gurament ja estic amb fase progressiva. 

Com el vas encaixar, el diagnòstic?
Força bé. Al meu germà, amb 13 anys, el van 
operar d’un tumor al cap. Al cap d’un temps, 
a la meva mare li van diagnosticar un càncer, 
va estar amb químio, radioteràpia... Tot això 
t’enforteix. A mi em van diagnosticar esclero-
si múltiple i vaig dir: val, què he de fer? Llui-
tar? Doncs lluitaré, ja me n’havien ensenyat. 
S’ha de seguir endavant i el que sigui, serà.
 
Imagino que prendre la decisió de 
tenir un fill en aquestes circum-
stàncies no va ser fàcil. Què us va 
fer decidir tenir un fill?
Sempre havia volgut ser mare, però quan 
vaig deixar la medicació per intentar que-
dar-me embarassada vaig fer 72 lesions no-
ves. I em van dir que millor que no la deixés i 
que m’anés oblidant de la idea de ser mare. I 
vaig dir, per què m’he d’oblidar, jo, d’una il·lu-
sió així? Llavors vaig estar un any fent reha-
bilitació. El meu marit no treballava degut a 
una lesió i em va ajudar molt. Passat aquest 
any seguíem volent ser pares. Vam anar a 
l’hospital públic i em van dir que no era via-
ble. Per això vam estalviar i vam anar per pri-
vat. Em van dir que era molt difícil perquè 
de tanta cortisona tenia els òvuls malament 
i a sobre l’Òscar també estava malament per 
culpa de l’operació i els tractaments que ha-
via rebut. Ho vam deixar tot pagat i aquella 
nit vam celebrar-ho perquè estàvem il·lusio-
nats. Vaig començar el tractament per que-
dar-me embarassada però quan m’havia de 
venir la regla, no em venia. Em vaig fer un 
test d’embaràs i va donar positiu! D’aquella 
nit! Així que vam anar a dir-ho a la clínica i 
molt amablement ens van tornar els diners. I 
aquí teniu la Noa, que ja té quatre anys.

Com ho vas fer, al final, amb el trac-
tament de l’EM?
Bé, jo vaig dir que sí o sí volia ser mare i si sen-
se el tractament no podia viure, ho faria amb 
el tractament. Vaig haver de signar tot de con-
sentiments.

Quins eren els riscos de l’embaràs 
amb el tractament?
D’una banda, jo podia passar de remitent-recu-
rrent a progressiva, però el risc més gran per a 
mi era que la nena en pogués sortir mal parada. 
I llavors em vaig dir, bé, estant sana també es 
pot tenir molt mal embaràs, o tenir una criatu-
ra amb una deficiència. No hi ha ningú perfec-
te. En el cas que hi hagués alguna cosa durant 
l’embaràs, qui tenia l’última paraula per seguir 
endavant o no érem el meu marit i jo.  

La vida és risc, diuen.
Al meu marit el van operar el 2008 d’un tu-
mor. Ell sempre em deia: tant de bo tingués un 
mínim símptoma per poder-te entendre, i jo li 
deia: tant de bo no en tinguis mai cap, només 
que m’escoltis ja en tinc prou. Doncs el van 
operar i va sortir tetraplègic de l’operació. Li ha 
quedat una hemiparèsia al costat dret. Va es-
tar ingressat molt de temps a la Guttmann, fent 
rehabilitació, reaprenent a menjar, a parlar... a 
començar de zero.

Des de quan esteu junts?
Fa dinou anys. Jo ja tenia la malaltia i ell estava 
sa. En cap moment el vaig enganyar, li vaig dir 
que tenia aquesta malaltia, i el que em va dir 
va ser “mira, tu ara tens això, però a mi qui em 
diu que el dia de demà no tindré jo una altra 
cosa.” Tinc un gran home al meu costat, una 
gran família.

Us ajudeu molt l’un a l’altre?
Sí, on no arriba l’una arriba l’altre. I a sobre som 
els dos molt manetes i ens construïm coses 
dins de la casa que ens faciliten la vida.

Per exemple?
A la cuina he fet un carro amb un fruiter de 
plàstic. Em serveix de cambrera per portar el 
menjar i tot el que cal a taula. L’Òscar em va 
muntar una taula abatible dins d’un armari per 
fer les meves manualitats. 
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Com és el vostre dia a dia?
Atabaladíssim. Ens llevem, preparem esmor-
zars, portem la Noa a l’escola, jo quan no vaig a 
un metge vaig a un altre, rehabilitació a la Fun-
dació de Lleida... Tenim una noia, la Nàdia, que 
ens ajuda amb les tasques de la casa. I llavors 
entre nosaltres ens ajudem moltíssim, ell sap 
quan jo estic fatigada, jo sé quan ell està fatigat 
i intentem cobrir-nos.

I la nena com ho porta?
La meva filla no veu una dona amb cadira de 
rodes, ella veu la seva mare. Ella no veu que ell 
no pot tallar el menjar amb les mans, ella veu 
el seu pare. Quan tinc un bon dia i m’aixeco de 
la cadira per jugar amb ella al parc, li explica al 
seu pare emocionadíssima. Té una altra escala 
de valors. Ella veu que hi ha coses que no puc 
fer. Quan la porto a la piscina, faig l’esforç de 
deixar la cadira i anar a peu per les escales i 
m’agafa la mà i em diu: “jo t’agafo la maneta, 
compte de no caure”. 

Fer neurorehabilitació 
millora el meu aspecte 
físic i psíquic
L’Eulàlia fa rehabilitació al centre de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple a Lleida. Abans, quan 
vivia a Barcelona, anava al Centre Neuroreha-
bilitador de la Fundació a Barcelona. En tras-
lladar-se a Balaguer, el neuròleg de l’hospital 
Arnau de Vilanova de seguida li va indicar 
la necessitat de continuar fent neurorehabi-
litació. Fer neurorehabilitació li va molt bé. 
“Millora el meu aspecte físic i psíquic, conec 
gent, hi parlo i em poso a to des del cap fins 
als peus.”

L’Eulàlia hi va dos cops per setmana. Un dia fa 
teràpia amb la Lourdes, la psicòloga, i un al-
tre, fisioteràpia o, com li diu ella, “rehabilitació 
de cames”. Això és el que fa ara però l’Eulàlia 
ha fet també teràpia de logopèdia i ha après 
estratègies per millorar la memòria.

L’Eulàlia és una ferma defensora de la teràpia 
psicològica. De vegades, les persones amb EM 
són contràries a fer sessions de psicologia.  “Jo 
en el meu cas, després de tants anys amb la 
malaltia, ho recomano al 100%. Mai estàs pre-
parada pel que et pugui venir. A cada brot o 
cada empitjorament és una situació nova, i 

Com afronteu el futur?
Com vingui. Vivim al dia. I si baixo al carrer i 
m’atropellen? Intento gaudir de cada moment, 
perquè demà no sé si tindré una neuritis òptica 
i no m’hi veuré bé, o si perdré més tacte i no 
sentiré la mà del meu home quan m’agafi.

De símptomes invisibles, en tens?
Tots. No tinc tacte a cap part del meu cos, ni 
al cap. Puc agafar una olla d’aigua calenta i no 
notar que em cremo. I també em costa molt 
trobar les paraules, tinc problemes amb els 
esfínters, amb deglutir, formigueig, punxades 
com si em tibés la pell. I tinc molta fatiga, per 
sort estic amb el tractament de la Fampyra i 
m’ajuda moltíssim.

Sou feliços?
Molt. Perquè ho tenim tot: jo el tinc a ell, ell em 
té a mi, tots dos tenim la nena. I quan no tenim 
res a fer, ens ho busquem.
 

compartir aquests moments amb una perso-
na que et pugui obrir una mica més els camins 
per ajudar-te a millorar, crec que va molt bé.”

Assegura que el fet de conviure amb altres 
persones amb EM li permet compartir expe-
riències i aprendre d’altra gent sobre com se-
guir la vida diària, com sobreviure a la vida 
quotidiana, trucs per agilitzar les coses i mi-
llorar-les. Però també ensenyar als altres.
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Aflorem
T’interessa

Un grup de persones amb esclerosi múltiple promou un edifici a Badalona amb apar-
taments independents i serveis comuns, com piscina o fisioteràpia. Es busquen veïns 
amb EM o discapacitat física que hi vulguin viure.

L’Elsa Bottini és la presidenta de la Coope-
rativa aflorEM, fa 51 anys que té EM. Havia 
caigut i s’havia fet mal a la cama, la van 
acomiadar de la feina, i la família va pensar 
que seria una bona idea anar a una residèn-
cia. Però ella no hi volia anar, així que es 
va posar a buscar alternatives per internet i 
va topar amb la iniciativa de cohousing. Va 
reunir llavors un grup de persones amb EM 
que viuen soles com ella amb la intenció de 
compartir edifici i serveis. La idea és viure 
en habitatges amb serveis comuns com la 
rehabilitació, d’aquesta manera no s’hau-

Un grup de persones amb esclerosi múltiple ha 
creat la cooperativa aflorEM, per tal de poder 
satisfer les seves necessitats específiques en 
un projecte totalment personalitzat. 
La zona triada per aquest grup és la localitat 
de Badalona. Comptarà amb gimnàs amb fisio-
teràpia i piscina climatitzada. 
Per culminar el projecte, que es basa en el co-
housing, calen més socis. No és imprescindible 
que siguin persones amb EM però sí que tin-
guin discapacitat física i que estiguin d’acord 
en compartir els serveis.

rien de desplaçar per fer-la a diari. A més hi 
hauria un gimnàs, una piscina i un dietista.
 
“Els motius per dur a terme un projecte com 
aquest és que encara no som tan grans, 
estem sols i pensem que ens pot millorar 
molt la qualitat de vida. L’objectiu és conta-
giar-nos els uns als altres per esforçar-nos 
i acompanyar-nos en la nostra evolució. 
Estic segura que sigui quin sigui el nostre 
estat tots podem millorar, ja sigui a través 
de l’alimentació, l’exercici, la fisioteràpia o 
la companyia.”

Les persones que vulguin participar al projec-
te hauran d’invertir inicialment entre 30.000 
i 35.000 € i posteriorment hauran de pagar 
quotes mensuals d’entre 550 i 650€ aproxima-
dament. A banda, els veïns hauran de decidir 
quins serveis mancomunats volen.
El projecte de cohousing és un projecte eficient 
energèticament. Està pensat per emprendre en 
règim de cooperativa. El financia la banca èti-
ca i els propietaris s’estalviaran tant el 30% de 
marge del promotor com el 5% de marge de la 
immobiliària.

La cooperativa organitza regularment a La in-
noBAdora (C/Perú 52 de Barcelona) reunions 
amb persones interessades amb el projecte:
Per assistir-hi cal enviar un correu a 
info@cohousinglab.com
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La Fundació 
des de dins
És infermera i directora del Centre Neu-
rorehabilitador de Reus i una de les per-
sones que està més a prop dels pacients 
amb esclerosi múltiple i que intenta dia 

Cinta Zabay
Infermera i directora del Centre Neurorehabilitador de la Fundació a Reus.

Coneix de prop

rere dia, posar-se a la seva pell. És, a més 
a més, membre de la comissió de Discapa-
citat i Sexualitat del Consell Municipal de 
la Discapacitat de l’Ajuntament de Reus. 
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Una infermera amb 
estudis premiats

Cinta Zabay ha publicat nombrosos estudis 
sobre hàbits de vida i esclerosi múltiple, al-
guns dels quals han estat premiats. En són 
exemples “Caminem: un programa pilot 
d’exercici terapèutic a l’aire lliure per a per-
sones amb esclerosi múltiple” i “Millora de 
la fatiga a través de l’exercici físic”, tots dos 
publicats a la Societat catalano-balear de 
fisioteràpia, o “Efectes d’un programa de 
hipoteràpia de 12 setmanes en persones es-
panyoles amb esclerosi múltiple”, presentat 
a la 22a Conferència Anual de RIMS 2017.

Educació sanitària, una eina fonamental

Cinta Zabay també és l’encarregada de 
coordinar les conferències d’educació sa-
nitària de la Fundació a Reus. Cada mes 
s’ocupa de les xerrades gratuïtes sobre ali-
mentació, hàbits de vida saludables i altres 
aspectes relacionats amb el dia a dia de 
l’esclerosi múltiple. 

Apoderar la persona amb EM

Per a ella, la seva tasca primordial és millo-
rar la qualitat de vida de les persones  amb 
EM, i això passa per intentar apoderar-les 
i que puguin prendre el control de la seva 
malaltia.  Des de la vessant d’infermeria, els 
aspectes en què més insisteix són els hà-
bits de vida saludables i l’alimentació. En 
aquest sentit, remarca la relació directa en-
tre la nutrició i les malalties autoimmunes,  i 
ho fa tant de manera individualitzada amb 
les persones amb EM com en les sessions 
mensuals d’educació sanitària que organit-
za. “S’ha vist que si les persones amb EM 
controlen tots aquests aspectes, es contro-
la millor la malaltia”, afirma.

Consells d’alimentació
“Incrementar els aliments que tinguin qua-
litats neuroprotectores i disminuir els que 
activen cèl·lules inflamatòries. Parlem d’una 
dieta equilibrada, mediterrània, com la teníem 
abans interioritzada; ara s’ha desvirtuat moltís-
sim. Cinta Zabay ho explica de forma clara: “Jo 
sempre dic: si no ho menjava la teva besàvia 
no ho mengis tu.”

» Incrementa el consum de fruita i verdures,       
   llegums i peix blau.
» Redueix el consum de brioxeria industrial  
   i greixos saturats.
» Disminueix el consum de sal.
» Disminueix els aliments precuinats.
» Controla el consum de carn, sobretot  
   la vermella.
» Ingereix aliments naturals, de temporada  
   i, si pots, que siguin ecològics.

Consells d’hàbits saludables
“S’ha vist que hi ha malalties que poden acom-
panyar l’esclerosi múltiple com ara les cardio-
vasculars, que tenen més incidència en perso-
nes amb EM i que es poden prevenir si s’actua 
sobre els factors de risc que les provoquen, 
com el consum de tabac, una dieta inadequa-
da, la inactivitat física o el consum d’alcohol.” 
Hàbits saludables:

» Dorm les hores suficients.
» Intenta disminuir l’estrès.
» Practica exercici físic regularment d’intensi   
   tat lleu-moderada.
» Evita el consum de tabac.
» Exposa’t diàriament uns minuts al sol però       
   evita les hores centrals del dia. 
» Exercita la ment, fes mots encreuats, su  
   dokus o exercicis de memòria.

La nostra infermera et recomana
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La Fundació  Esclerosi Múltiple està d’ani-
versari. Fa 30 anys, un grup de persones 
van crear una entitat privada sense afany 
de lucre. Era l’embrió del que avui és la 
Fundació Esclerosi Múltiple.  

Al llarg d’aquests anys, la Fundació ha creat 
el primer centre neurorehabilitador en escle-
rosi múltiple a Barcelona i posteriorment va 
aixecar centres similars a Lleida, Reus i Giro-
na, tots ells concertats amb el CatSalut. Tam-
bé ha estat peça clau en la creació del Centre 
d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), 
a més, d’un Centre Especial de Treball, el 
FEM-CET, per normalitzar també en l’àm-
bit laboral la vida de les persones amb EM. 
Trenta anys tenen molt de recorregut i durant 
aquest temps la Fundació ha ideat campan-

La Fundació 
està d’aniversari: 
30 anys

yes com el Mulla’t, per sensibilitzar i donar 
a conèixer aquesta malaltia que toca de 
prop a 9.000 persones a Catalunya. Amb el 
temps s’ha aconseguit que el nom d’escle-
rosi múltiple no resulti desconegut a ningú.  
La Fundació ha evolucionat en paral·lel a la 
malaltia. Fa 30 anys els tractaments eren 
inexistents i avui tenim els tractaments per-
sonalitzats. Durant aquest temps, la Funda-
ció ha donat suport a la recerca i ha treballat 
en la defensa dels drets de les persones amb 
EM, en aspectes com l’accessibilitat dels trac-
taments i que aquests tractaments pogues-
sin arribar a Catalunya. Actualment, el repte 
és apoderar les persones amb EM donant-los 
tota la informació i les eines perquè puguin 
aprendre a cuidar-se i a ser corresponsables 
de la seva malaltia. 

30 Anys

Darrera la Fundació Esclerosi Múltiple hi ha moltes ànimes i una de 
les més destacades és Rosamaria Estrany. Fa 30 anys va impulsar la 
Fundació a la qual li ha dedicat molts anys de la seva vida. Rosamaria 
Estrany va presidir l’entitat entre el 2002 i el 2017 i avui, als 83 anys, n’és 
presidenta d’honor. 

Recorda perfectament com el doctor Josep Maria Espadaler, que lla-
vors formava part de la Federació Internacional d’Esclerosi Múltiple i 
volia engegar una entitat a Catalunya, li va demanar que hi col·laborés. 
En aquell moment, ella no coneixia ningú amb EM però quan al cap 
d’uns dies va conèixer una persona que tenia la malaltia en va sortir tan 
impactada que va donar el seu sí.  La Fundació al principi era poc més 
que un despatxet i de mica en mica va anar creixent. En part, també, 
perquè de seguida va seguir el camí d’altres entitats d’esclerosi múlti-
ple europees i més avançades. La feina de Rosamaria Estrany i de tot 
l’equip d’aquella època va posar les bases de la Fundació d’avui.

Rosamaria Estrany
Presidenta honorífica

Rosamaria Estrany: l’ànima de la Fundació
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2000
Es crea el Centre Neurorehabilitador  
de Lleida.

2002
La Fundació posa en marxa el centre 
neurorehabilitador de Girona.

1999
Neix el Centre Especial de Treball FEM-CET. 
La Fundació rep la creu de Sant Jordi.

2001
Neix el Centre Neurorehabilitador de Reus.
Comença la campanya  
“Una Poma per la Vida”.

1995
Neix a Barcelona el primer centre neuroreha-
bilitador especialitzat en esclerosi múltiple de 
tot l’Estat.

1994
Neix el Mulla’t 

El que va ser porter del Barça Víctor Valdés ha 
estat un dels padrins del Mulla’t al llarg de la 
seva història.

1996
Neix la Federació Espanyola d’Esclerosi  
Múltiple que actualment és Esclerosis  
Múltiple España.

1991
Concessió de les primeres beques de 
recerca. Se celebra el 8è Congrés de 
l’ECTRIMS a Barcelona amb el suport  
de la Fundació Esclerosi Múltiple.

1989
Neix la Fundació Esclerosi Múltiple a Barcelona 
com a entitat privada sense afany de lucre.
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2016
El Centre Neurorehabilitador de Lleida amplia 
les places i es trasllada al CAP 11 de Setembre 
de Lleida.

2017
La Fundació impulsa el programa TreballEM 
per la inserció de les persones amb 
discapacitat a l’empresa.

2019
La Fundació Esclerosi Múltiple  
fa 30 anys!30

2013 
Neix l’Observatori de l’Esclerosi Múltiple 
i es creen els primers serveis online de la 
Fundació.

2015
Neix la plataforma Som Cuidadors per for-
mar a les persones que cuiden persones 
amb EM.

2012
Neix el Centre d’Esclerosi Múltiple de 
Catalunya, (Cemcat) com a resultat d’una 
aliança entre el Departament de Salut de la 
Generalitat, l’Institut Català de la Salut (ICS) -a 
través de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron-, 
el Servei Català de la Salut (CatSalut) i la 
Fundació Esclerosi Múltiple. La Fundació hi 
trasllada el seu centre neurorehabilitador.

2009
La Fundació participa en la creació de la pri-
mera unitat d’EM de Girona a l’Hospital Santa 
Caterina i hi trasllada la seva activitat neurore-
habilitadora. 

2007
La Fundació rep la medalla d’or de la Creu Roja.

2018
Es posa en marxa la plataforma 
FEMLEARNING per poder aprendre i tenir 
tota la informació sobre l’EM des de casa.
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Les persones amb esclerosi múltiple que 
volen viatjar han de tenir present la malal-
tia i preveure com portaran la medicació 

Fer turisme 
amb esclerosi 
múltiple

Consells

o si tenen problemes de mobilitat. Et do-
nem alguns consells per viatjar de forma 
més fàcil i segura.
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Abans d’emprendre qualsevol viatge hem 
d’avaluar el nostre estat de salut i conèixer bé 
els nostres límits i necessitats. D’aquesta ma-
nera podrem planejar-lo millor i organitzar 
millor les activitats que realitzarem: si tenim 
fatiga o problemes de mobilitat, per exemple, 

El nostre especialista ens pot assessorar sobre 
el destí del nostre viatge i la seva idoneïtat, i, 
en cas de necessitar vacunes o medicació es-
pecial, s’assegurarà d’evitar qualsevol interacció 
amb el tractament de l’EM. També ens lliurarà 

Les destinacions amb climes molt humits i ca-
lorosos no són idònies per a persones amb EM 
pel risc de patir pseudobrots. També convé do-
cumentar-se sobre les malalties endèmiques de 
cada destinació, així com el sistema sanitari lo-
cal i la cobertura de la nostra assegurança de 
viatge; és essencial garantir que, allà on anem, 
podem rebre una correcta assistència sanitària 
en cas de necessitar-ho.

1

2

3

hem d’evitar programar activitats extenuants o 
si ho fem, sempre deixar períodes de descans 
intermedis. De manera similar, segons el nos-
tre estat de salut, pot ser recomanable viatjar 
acompanyat per algú que pugui ajudar-nos en 
un moment de necessitat.

Amb tot, no hem de posposar els plans de for-
ma indefinida: l’EM és imprevisible i per això 
hem d’aprofitar el moment, viatjar i gaudir al 
màxim sempre que sigui possible.

Avalua el teu 
estat personal

Consulta al 
teu metge

Estudia el teu 
destí abans de 
decidir-te

els certificats mèdics que puguem necessitar a 
l’aeroport o al nostre destí, per poder justificar 
la necessitat de portar el nostre tractament a 
l’equipatge de mà o certificar que, malgrat la 
nostra malaltia, estem capacitats per volar. Fi-
nalment, hem de portar amb nosaltres el telèfon 
del nostre especialista per poder contactar amb 
ell en cas d’emergència.

A l’hora de planificar activitats, també hem de 
ser previnguts: romandre llargs períodes de 
temps lluny d’un centre sanitari (com en una 
acampada) pot ser desaconsellable. 

També és recomanable informar-nos prèvia-
ment sobre les possibilitats d’accessibilitat del 
nostre destí, ja sigui a l’hotel, visita a monu-
ments, o rutes turístiques.

Hem parlat amb el president de la Red Es-
panyola de Turisme Accessible, Diego Gon-
zález, que té esclerosi múltiple, perquè  
viatjar sigui més fàcil. En Diego González va ser 
diagnosticat d’esclerosi múltiple fa pocs anys 

després d’haver treballat durant tota la vida 
en el sector turístic per a les persones amb 
discapacitat. Compartim alguns dels consells 
d’aquest expert en turisme perquè tenir escle-
rosi múltiple no vol dir deixar de viatjar.
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Allà on anem és essencial assegurar-nos que 
portem la nostra medicació. Sempre l’hem de 
dur en l’equipatge de mà. És recomanable por-
tar-la en la seva caixa original o degudament 

És convenient arribar a l’aeroport amb prou an-
telació, ja que el check-in i embarcament poden 
trigar més del que és habitual.

Si tenim problemes de mobilitat, resulta molt 
aconsellable portar crosses o cadira de rodes en 
el nostre viatge, fins i tot encara que no les aca-
bem fent servir. Això sí, recorda que les cadires 
elèctriques s’han de facturar i que són tractades 

En viatjar convé informar-se sobre el Servei 
d’Atenció i Assistència a viatgers amb disca-
pacitat o mobilitat reduïda. Aquest servei ens 
pot facilitar l’accés i trànsit per estacions i aero-

Recorda que si tens el 33% de discapacitat o 
més pots sol·licitar la targeta daurada a Ren-
fe, que ofereix descomptes per viatjar en tren. 
Sempre que viatgis, pots demanar assistència; 
en el cas de Renfe, al servei ATENDO i en el cas 
dels aeroports, al servei d’AENA.

4

5

6

7

Cuida la teva 
medicació

Si ho 
necessites, fes 
servir ajudes

Prepara  
els trajectes

Aprofita  
els recursos  
a l’abast

etiquetada, per a la identificació pel personal 
sanitari del nostre destí en cas d’emergència. 
També és útil viatjar amb una recepta mèdica 
del nostre tractament, per si s’extravia o s’es-
gota. 

Hem de mantenir la nostra medicació a una 
temperatura adequada: és preferible que esti-
gui per sota dels 25ºC. 

com si fossin maletes, amb el perill de desper-
fectes que això pot suposar. També és bo saber 
que en algunes destinacions podem llogar cros-
ses i cadires de rodes en farmàcies.  

En cas de patir d’incontinència, un bon hàbit és 
localitzar i prendre una nota mental d’on es tro-
ben els serveis en cada lloc a l’entrar. En algunes 
destinacions existeixen aplicacions mòbils per 
localitzar lavabos públics. D’altra banda, segons 
el nivell d’incontinència, també pot ser útil tenir 
a mà sistemes que ens ajudin a sortir d’una difi-
cultat, com compreses o col·lectors.

ports, amb assistència en pujar i baixar del tren 
o de l’avió. No obstant això, és important recor-
dar que la tripulació no proporciona atenció a la 
cura personal, per tant, segons el nivell d’assis-
tència necessària convé viatjar amb un acom-
panyant. Si vas amb cadira elèctrica, consulta 
amb la companyia de la possibilitat de fer-ho, ja 
que depenent de les característiques que tingui 
no sempre està permès.
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Cronograma
anual 2

0
19

Mou-te per l’esclerosi múltiple

La cursa al Circuit de Barcelona-Catalunya va reunir 
1.800 participants i va incloure per primera vegada 
una cursa elèctrica.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

Símptomes invisibles de l’esclerosi múltiple

La Fundació va decidir focalitzar bona part dels es-
forços al llarg de l’any a posar l’accent en els  símp-
tomes invisibles de l’esclerosi múltiple a través de 
diferents iniciatives de sensibilització.

Creació de “la meva iniciativa”

Es tracta de reptes, activitats o esdeveniments or-
ganitzats per persones, grups, entitats, empreses o 
qualsevol col·lectiu amb l’objectiu de donar suport a 
la Fundació Esclerosi Múltiple.

La Fundació estrena web

La Fundació estrena disseny de web amb una infor-
mació clara i ordenada perquè les persones amb EM 
trobin tot el que necessiten. www.fem.es 

Dia Mundial EM

El Dia Mundial de l’EM es va commemorar amb acti-
vitats i xerrades relacionades amb els símptomes de 
l’esclerosi múltiple a Reus, Lleida i Barcelona. A més, 
l’escultor Cristobal Gabarron va donar una escultura 
que està exposada al Cemcat per donar visibilitat als 
símptomes de la malaltia.

Sopar de Cambrils

Més de 250 persones van participar al tradicional so-
par per l’EM.

L’any 2019
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“Stay Strong”

El concert “Stay Strong”, que va aconseguir omplir la 
sala Luz de Gas de Barcelona, va ser promogut per 
una jove que va patir una inflamació de medul·la i va 
sensibilitzar-se amb l’EM. 

Cursa Aquopolis

La cursa de Vila-Seca, solidària amb l’esclerosi múlti-
ple, va aplegar 500 persones.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

El Mulla’t va batre el rècord amb 650 piscines adhe-
rides. El cuiner Nando Jubany i l’humorista i comuni-
cadora Elisenda Carod, van ser els padrins d’aquesta 
edició que va celebrar l’acte central al Club Natació 
Atlètic Barceloneta (CNAB).

Jocs Interempreses

És una olimpíada empresarial que se celebra anual-
ment i que recupera l’esperit de cohesió de l’esport. La 
Fundació en va ser una de les entitats beneficiades.

FEM la volta

Per segon any consecutiu Mercè Torres, una banyo-
lina de 47 anys diagnosticada d’esclerosi múltiple, 
va organitzar conjuntament amb tota la seva famí-
lia el “FEM la volta“, una iniciativa que aplega prop 
de 2.000 persones caminant i corrent per l’esclero-
si múltiple al voltant de l’estany de Banyoles –uns 6 
km-.

Monòlegs a Lleida

La Fundació va organitzar un espectacle amb l’actor 
i monologuista Víctor Parrado a la Llotja de Lleida. 
Amb el títol “La noche de Parrado” es tractava d’un 
xou amb humor amb el qual l’actor i monologuista 
omple l’escenari de riures i bones sensacions.

Beques FEMTalent

Són una iniciativa de la Fundació Esclerosi Múltiple, 
per potenciar el talent de les persones amb discapa-
citat i avançar cap a un model més just i inclusiu. L’ob-
jectiu de les Beques FEMTalent és millorar la formació 
i inserció laboral de persones amb discapacitat.

Concert amb la Locomotora Negra

La Fundació va celebrar el 30è aniversari amb el 
concert “Viatge al món del Swing” a càrrec del grup 
de jazz La Locomotora Negra a l’Auditori Axa de 
Barcelona.

JUNY

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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Lletres de 
l’esclerosi 
múltiple

Literatura

Tu no ets una mare com les altres (La Campana)
Angelika Schrobsdorff

L’Else és una dona nascuda en una família de 
la burgesia jueva de Berlín que viurà de ple 
els «bojos anys vint». L’Else és una dona jove, 
bella, feliç, impulsiva, seductora i desinhibi-
da, que es va prometre que tindria un fill amb 
cada home que estimés, i així ho va fer. És 
precisament una de les seves filles, Angelika 
Schrobsdorff, qui reconstrueix la vida real i 
inconformista de la seva mare. 
“Tu no ets una mare com les altres” narra 
l’auge i caiguda d’una dona excepcional, una 
nena mimada burgesa que es veu sorpresa 
per l’arribada del nazisme, tot i haver renegat 
d’un judaisme estricte.  Es veu llavors obliga-
da a emigrar cap a Bulgària. És en aquell èxo-
de que comencen els símptomes de l’escle-
rosi múltiple, i es transforma així el seu cos 
en una metàfora de la decrepitud de la seva 
situació personal.

L’esclerosi múltiple és present en la vida 
de moltes persones i, per tant, és també  
present en la literatura. Tot seguit us pro-

«Una novel·la enormement important,  
necessària i significativa.»
J. SIMMEL, Frankfurter Allgemeine Zeitung

posem una selecció literària en la qual 
l’esclerosi múltiple té un paper important 
en la història narrada.
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Gina (L’Altra Editorial)
Maria Climent
“Aquest no és un llibre normal. Té una bellesa 
estranya, una lleugeresa profunda, una llengua 
genuïna i un humor alliberador.” Albert Om

Nadie puede volar (Gatorpardo Ediciones)
Simonetta Agnello Hornby

“Si vols tenir un fill, fes-ho ara, que t’hem de 
canviar el tractament i els altres tractaments no 
són compatibles amb l’embaràs. I tampoc tens 
vint anys.” Amb aquesta premissa comença 
Gina, una història de com una noia es fa gran. 
O de com la vida es fa gran. Ella, que de petita 
volia ser adulta, es topa amb un futur que mai 
hauria imaginat: un diagnòstic d’esclerosi múl-
tiple. I ens porta cap a aquest futur a través de 
la seva infància, de la seva terra, de la persona 
en qui es va convertint a mesura que avancen 
els esdeveniments. 

Escrita en tortosí, amb delicadesa i molt sentit 
de l’humor, Gina és una novel·la original, plena 
d’una vitalitat contagiosa. És el debut literari 
de Maria Climent (Amposta 1985).

No resulta fàcil acceptar la pròpia discapaci-
tat o la d’un ésser estimat. Explica la Simonetta 
Agnello (Palermo 1945) que de ben petita va 
conviure amb persones que patien una disca-
pacitat i que eren del tot acceptades sota eu-
femismes d’allò més benèvols: del cec es deia 
que «no s’hi veu bé», del coix que «li costa ca-
minar», del sord que «cal cridar-li una mica», 
de manera que aquestes particularitats esta-
ven tan integrades que no tenia gens la sensa-
ció que fossin discapacitats.

En canvi anys després, ja en la seva madure-
sa, el seu fill George li comunicarà un dia que 
té esclerosi múltiple. I d’aquesta experièn-
cia naixerà Nadie puede volar, un llibre escrit 
a quatre mans, en el qual la veu de Simonet-
ta fa de contrapunt a la del seu fill. Entre tots 
dos ens expliquen com aprenen a veure la 
vida d’una manera diferent, però, no per això,  
menys divertida i interessant.
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El Facebook em recorda una foto de fa nou 
anys. Som ma germana i jo abraçades en un 
festival a la platja una matinada d’estiu amb un 
rom cola a la mà. M’encanta aquella foto. És 
d’abans de. Aquí encara no. Quan miro fotos 
meves de fa uns anys començo frases men-
talment que no acabo perquè no vull usar la 
paraula malalta. Hi ha una línia molt ben de-
finida que separa la meva vida d’abans de la 
meva vida d’ara. El diagnòstic és una fronte-
ra dolorosa que fa ferida a les entranyes. Que 
deixa una cicatriu tan greu com les del cervell 
o la medul·la. Ningú no mira com és de fonda, 
aquella primera cicatriu. O si té cura, o si tindrà 
conseqüències molt greus, o si es reactivarà de 
tant en tant. El diagnòstic és un tren que et 
duu a un lloc on es conté molt bé la covardia.

La ferida- 
diagnòstic

La crònica

No t’enganyaré: la ferida-diagnòstic s’inflama 
de tant en tant. També necessita atenció, igual 
que la part més histriònica del meu cos. Que 
el costat més trist dels meus sentiments. A ve-
gades, a les nits, abans de dormir, si he tingut 
un mal dia, el cos se’m cobreix de formiguetes 
que se’m dispersen amunt i avall. La primera 
vegada em vaig espantar molt, pensava que 
efectivament m’havia envaït el llit un exèrcit 
d’insectes. Quan vaig veure que no n’hi havia 
ni un, d’insecte, encara em va entrar més por. 
Intento explicar als que m’estimen l’horror que 
em causa que el meu propi cos m’ataqui, des 
de dins, a cegues. Dur l’enemic dins meu. Ser 
jo mateixa l’enemic. 

Als Socis Empresa de la 
Fundació Esclerosi Múltiple

Gràcies!

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

BT.CAT_2L_4T

Maria Climent

L’escriptora Maria Climent ha escrit un 
article per a la nostra revista en el qual 
comparteix la ferida que suposa tenir 
esclerosi múltiple.

“El diagnòstic és una frontera 
dolorosa que fa ferida a les 
entranyes. Que deixa una cicatriu 
tan greu com les del cervell o la 
medul·la”

És evident, no lluitaré contra mi. No podria guan-
yar-me, ho sé, soc molt bona. Amb el temps, 
però, he après a no espantar-me. He après que 
la part de mi que em boicoteja em vol immòbil, 
em vol ferida, no em vol. He après que no són els 
insectes invisibles, ni la impredictibilitat, ni tan 
sols és la por, el que espanta. És això: que m’aca-
bi convencent que jo no haig de ser feliç. Així, 
soc vida, soc rialla, soc encara una matinada a la 
platja abraçada a ma germana. 
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Gràcies!

El test 
de l’esclerosi múltiple.

Test

Resultats
1B 2C 3A 4E 5A 6C 7C 8A

De 7 a 10 encerts: Enhorabona! Estàs molt 
ben informat/da, fins i tot, és possible que ha-
gis fet ja el curs online FEMLearning per sa-
ber-ho tot sobre l’EM. ;)

En l’EM el sistema immunitari danya per error 
o equivocació

L’EM es diagnostica mitjançant 

Quines persones són susceptibles de desenvo-
lupar esclerosi múltiple? 

L’EM té tractaments 

Un brot és... Pot ser un nou brot si...  

El risc de patir brots és menor durant la gesta-
ció perquè 

1 5

2 6

3 7

4 8

a) les neurones
b) la beina de mielina
c) els òrgans i extremitats del cos

a) un diagnòstic diferencial
b) un marcador en una anàlisi de sang
c) una ressonància magnètica

a) sobretot homes
b) sobretot persones grans
c) sobretot dones

a) reparadors del dany a la mielina
b) només de caràcter purament preventiu
c) de caràcter preventiu, de tractament del 
brot i tractaments simptomàtics

a) un nou símptoma, o un empitjorament 
d’un símptoma existent
b) la manera clínica d’anomenar els símptomes
c) el que creix a una planta

La disfunció sexual és molt freqüent en pa-
cients amb EM a causa de

a) danys al cervell i la medul·la espinal
b) símptomes específics derivats de la  
pròpia malaltia, com la fatiga i espasticitat
c) l’impacte psicosocial de patir EM
d) efectes secundaris de la medicació
e) totes les anteriors són correctes

a) He tingut febre i després he experimen-
tat símptomes
b) Vaig experimentar un símptoma d’EM, 
però després d’unes hores em va passar
c) Han passat tres mesos del meu últim brot i 
porto una setmana experimentant un símptoma

a) durant l’embaràs, l’organisme sol suprimir el 
seu sistema immunitari per evitar danyar el fetus
b) s’intensifica el tractament fins després del 
part
c) les dones amb EM no han de quedar-se 
embarassades per risc per al fetus

De 4 a 6 encerts: Vas per bon camí però ne-
cessites millorar, segur que fent el curs online  
FEMLearning resoldràs els dubtes que encara tens.

De 0 a 3 encerts: Està clar que necessites in-
formar-te sobre l’EM de manera urgent! ;) 
T’animem a fer el curs online FEMLearning!

Saps tot el que hauries de saber sobre 
la malaltia? T’animem a fer aquest test 
que valorarà els teus coneixements. Si 
no el superes t’animem a inscriure’t al  
FEMLearning, un curs online i interactiu 
de la Fundació Esclerosi Múltiple perquè 
ho sàpigues tot de la malaltia. 

Entra-hi a www.femlearning.es
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