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L’any 2020 passarà a la història com un “annus 
horribilis”. L’arribada de la pandèmia que ens ha 
tocat de ple durant tot l’any, més enllà de la incer-
tesa, ha generat una crisi econòmica i social de 
conseqüències imprevisibles.

La Fundació i les persones amb esclerosi múltiple 
hem viscut aquesta situació, com la resta de la so-
cietat, en primera persona. Inicialment, no sabíem 
com els tractaments de l’EM podien afectar en la 
capacitat de resposta a la covid-19, ni si podíem 
anar de visita al neuròleg, mentre molts metges 
es bolcaven en la lluita contra la pandèmia. La 
confusió i l’aïllament han estat molt presents a les 
nostres vides, sobretot durant els primers mesos 
quan moltes persones amb EM van quedar isola-
des per temor al contagi.

Com a entitat, la Fundació s’ha hagut de reinven-
tar per estar al costat de les persones amb EM en 
aquests moments difícils. Tractaments que abans 
eren inimaginables on-line com la fisioteràpia o la 
logopèdia, per posar només dos exemples, s’han 
fet de forma telemàtica i amb bons resultats. Hem 
fet que allò que semblava impossible fos real i 
hem intentat estar en contacte amb totes les per-
sones del nostre entorn des del primer minut.

Com a Fundació, el 2020 ha estat també com-
plicat des d’un punt de vista econòmic. Totes les 
campanyes que ens permetien créixer en més ser-
veis s’han vist reduïdes i en alguns casos anul·la-

des i actualment tota la captació de fons es fa 
per garantir que puguem continuar al costat de 
les persones amb EM. La pandèmia passarà, però 
les malalties com l’esclerosi múltiple continuaran. 
Per aquest motiu, ara més que mai, hem de seguir 
treballant perquè un cop superat aquest tràngol, 
les persones amb EM segueixin accedint a la in-
novació i als nous tractaments.

Amb tot, el 2020 també ens ha fet resilients, ens 
hem superat a nosaltres mateixos i un cop més ha 
estat evident que moltes vegades voler és poder. 
Tens a les mans una revista que ho demostra. Vo-
ler és poder en la maternitat, en la cultura o en la 
sensibilització.

Fa uns anys vam posar l’accent en l’esclerosi múl-
tiple infantil i avui encara en recollim els fruits. Fa 
poc hem posat en marxa el portal AvancEMos que, 
entre d’altres, dona alertes als pediatres perquè 
tinguin presents els símptomes de l’EM infantil i es 
pugui diagnosticar abans la malaltia. D’altra ban-
da acaba de publicar-se el llibre juvenil E.M., que 
aquest curs arriba a les escoles i que serà de lec-
tura obligatòria en alguns centres. Són projectes, 
com molts d’altres, que ens ajuden a continuar 
avançant potser a una altra velocitat, però sense 
aturar-nos. 

Maria José Abella 
Presidenta
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Avenços en recerca

Esclerosi 
Múltiple Primària 
Progressiva
L’esclerosi múltiple primària progressiva és el tipus d’esclerosi múltiple en el qual els 
símptomes són constants i no sol haver-hi episodis de brots. El solen patir entre el 10%  
i el 15% de les persones amb EM, i actualment té un tractament específic.

Què és l’EM primària progressiva? 

L’esclerosi múltiple primària progressiva (EMPP) 
afecta entre un 10% i un 15% de les persones amb 
EM. Es caracteritza per l’absència de brots defi-
nits i un empitjorament progressiu dels símpto-
mes i de la discapacitat.  L’activitat inflamatòria 
és menor que a l’esclerosi múltiple remitent-recu-
rrent (EMRR) -el tipus més freqüent d’EM-, però el 
dany a les fibres nervioses és major. 

No s’ha de confondre amb l’esclerosi múltiple se-
cundària progressiva (EMSP), que també compor-
ta un empitjorament neurològic progressiu però 
que pot presentar brots i períodes d’estabilitat. 
Del 85% de persones amb EMRR, prop de la meitat 
derivarà en EMSP en un futur.

Quines diferències hi ha entre  
l’EM recurrent-remitent  
i la primària progressiva?

Els dos tipus comparteixen diversos trets, com ara 
el fet que el sistema immunitari ataca les pròpies 
cèl·lules nervioses del sistema nerviós central o 
l’empitjorament dels símptomes en algun mo-
ment de la malaltia.

Tanmateix, les persones amb EMRR tenen episodis 
d’empitjorament dels símptomes o els n’apareixen 
de nous -el que s’anomena recaiguda- i períodes 
de recuperació -anomenats de remissió-. En can-
vi, en la primària progressiva l’empitjorament dels 
símptomes és constant, amb la qual cosa no hi ha 
brots ni períodes de remissió. Això la converteix en 
la forma més incapacitant d’esclerosi múltiple. 

Les lesions cerebrals sovint són menys nombroses 
a l’EMPP, però en canvi, es presenten més lesions 
a la medul·la espinal. 

Quins símptomes té?

Igual que totes les formes d’esclerosi múltiple,  
els símptomes més freqüents són:

• Debilitat progressiva, fatiga.

• Problemes de mobilitat i espasticitat.

• Rigidesa.

• Problemes intestinals.

• Dificultats en la parla i/o cognitius.

Aquests signes també els presenta una persona 
amb EMRR, però en el cas de l’EMPP són més per-
sistents, pel que solen ser més difícils de tractar.
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Com es diagnostica?
Els criteris de diagnòstic es confirmen amb l’em-
pitjorament de la funció neurològica. A més a més, 
també es tenen en compte criteris com:

• Un tipus de lesió cerebral específica.

• Dues o més lesions a la medul·la espinal,  
que siguin semblants.

• Presència de bandes oligoclonals al líquid  
cefalorraquidi, un biomarcador per detectar  
la malaltia.

Les persones 
amb EMPP solen 
presentar a més: A qui afecta aquesta forma d’EM? 

El diagnòstic habitual es dona en persones en-
tre els 40 i 60 anys, a diferència de l’EMRR, que 
es diagnostica entre els 20 i 40 anys. A més, la 
primària progressiva afecta en la mateixa pro-
porció a dones i homes. 

Quins tractaments hi ha per l’esclerosi 
múltiple primària progressiva?

L’ocrelizumab és un anticòs monoclonal que blo-
queja la via dels linfocits B, que estan involucrats 
en la malaltia. Aquest tractament ha estat el pri-
mer en eliminar les cèl·lules BCD20+, que afecten 
a la desmielinització. Amb aquest tractament, 
les persones amb EM primària progressiva, que 
abans no tenien cap solució pel seu cas, poden 
controlar la progressió de la malaltia.

A Espanya, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar ja ha autoritzat el finançament del fàr-
mac. Aquest tractament s’administra en forma 
d’injecció a l’hospital cada sis mesos.

L’Ocrevus© (ocrelizumab) presenta efectes se-
cundaris adversos com són diarrea, inflamació o 
dolor a les articulacions. Els efectes secundaris en 
els casos més greus poden comportar infeccions 
a la pell, febre, herpes o afectacions a la visió.

El futur de l’esclerosi múltiple primària 
progressiva

Actualment, les investigacions científiques tre-
ballen per desenvolupar nous tractaments amb 
l’objectiu de frenar la progressió de l’EMPP. Hi ha 
estudis de remielinització i també recerques cen-
trades en les cèl.lules mare. A la vegada, es tre-
balla en la reducció dels efectes secundaris de la 
medicació actualment disponible.

Problemes  
de visió 

ParàlisiDepressió 

Alteracions en els esfínters

Debilitat  
muscular 

Disfunció  
sexual

Dificultats  
per caminar
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Els biomarcadors 
en l’EM
Durant els últims anys, els investigadors han treballat per aconseguir avenços en el 
diagnòstic, el tractament i la prevenció de l’esclerosi múltiple. Aquestes noves recerques 
es fan a través del que s’anomenen biomarcadors.

El terme “biomarcador” prové de les paraules 
“biològic” i “marcador”. És a dir, és quelcom (anàlisi 
de sang, radiografia...) que es mesura en un indivi-
du i aporta informació sobre la seva salut o el trac-
tament en cas de malaltia.
Aquestes eines poden ser útils a l’hora d’estimar 
el pronòstic d’una malaltia, així com controlar la 
resposta del tractament o predir els seus efectes 
secundaris.  

Quins tipus de biomarcadors hi ha?
Segons la informació que doni el biomarcador, es 
poden distingir entre:

• Biomarcadors amb valor diagnòstic: són aquells 
que indiquen si l’individu té una malaltia. 

• Biomarcadors amb valor pronòstic: donen in-
formació sobre la gravetat i l’evolució de la 
malaltia.

• Biomarcadors de resposta: ajuden a identifi-
car persones que tenen un major risc de patir 
efectes adversos en els tractaments o que no 
en respondran adequadament.

• Biomarcadors de risc: indiquen la predisposició 
d’una persona a desenvolupar una malaltia.

D’altra banda, depenent del tipus de prova 
que es realitzi podem trobar:
• Biomarcadors moleculars: impliquen les molè-

cules que es poden detectar, com ara proteïnes 
a la sang o al líquid cefalorraquidi (LCR), pre-
sent a l’encèfal i a la medul·la espinal. 

• Biomarcadors d’imatge: són totes aquelles proves 
d’imatge, com ara les ressonàncies magnètiques.

Els biomarcadors moleculars
Actualment, per l’esclerosi múltiple hi ha disponi-
bles diversos biomarcadors moleculars:

• Bandes oligoclonals en LCR, pel diagnòstic i 
pronòstic de l’EM. La presència de bandes oli-
goclonals en el líquid cefalorraquidi indica un 
risc de progressió de l’EM.

• Anticossos anti-AQP4, pel diagnòstic diferen-
cial entre EM i neuromielitis òptica, un trastorn 
del sistema nerviós central que afecta princi-
palment als nervis de l’ull i la medul·la espinal.

• Anticossos anti-JCV, com a biomarcador de 
resposta a desenvolupar efectes adversos a 
certs tractaments.

• Proteïna quitinasa CH13L1, present en el LCR, 
per poder realitzar un millor pronòstic en els 
pacients.

Es treballa per trobar altres biomarcadors poten-
cials, actualment s’estudien indicadors de neu-
rodegeneració. Alguns d’aquests poden ser la 
presència del neurofilament (NfL), una proteïna 
present a les cèl·lules nervioses, al LCR i a la sang. 
Múltiples estudis van revelar que un alt nivell plas-
màtic de la proteïna NfL és un biomarcador fiable 
de la progressió i empitjorament de l’EM remi-
tent-recurrent. Aquest factor també es relaciona 
amb un augment a l’hora de presentar nous brots.

Investigació en biomarcadors moleculars
També es treballa en l’estudi de limfòcits T reac-
tius a la mielina (anomenats Natural Killer i lim-
fòcits T col·laboradors). Aquests tipus de limfòcits 
T són unes cèl·lules que sobre-activen la respos-
ta immune quan hi ha EM. D’aquesta manera, les 
defenses es rebel·len contra l’organisme davant 
d’una inflamació permanent que no es controla. 

Actualment, els hospitals públics Virgen de la Sa-
lud de Toledo i Gregorio Marañón de Madrid, jun-
tament amb l’Institut Nencki de Polònia, estan 
estudiant cèl·lules mieloides supressores. Aques-
tes cèl·lules tenen la funció de controlar l’activitat 
dels limfòcits que estan “descontrolats”, paralit-
zant la seva activitat o eliminant-los. Tanmateix, 
en casos en els que es produeixen processos infla-Martin Lopez / Pexels
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Dr. Manuel Comabella 

L’entrevista
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de Esclerosis Múltiple (EDEM-COCEMFE).

matoris (com en l’EM), aquestes cèl·lules mieloides 
queden en un estat immadur i no compleixen la 
seva funció de control.

Per això, s’estan duent a terme estudis genètics 
per observar quin tipus de gens es troben en 
aquestes cèl·lules mieloides. L’estudi podria esde-
venir un biomarcador pronòstic de l’evolució de la 
malaltia en funció de la quantitat de cèl·lules.

Una altra via de recerca prometedora és l’estudi 
de la microbiota com a biomarcador molecular. 
De fet, l’alteració de la microbiota intestinal s’ha 
relacionat amb la disminució dels limfòcits T re-
guladors, és a dir, aquells que controlen l’activitat 
d’altres limfòcits, els Natural Killers que actuen 
contra el sistema immunitari.

Biomarcadors d’imatge
En aquest biomarcador s’ha estudiat les implica-
cions pronòstiques, tant del nombre de lesions des-
mielinitzants, com del nombre de lesions actives i 
de la localització d’aquestes lesions en el moment 
del primer brot i durant el transcurs de l’EM. També 
s’ha estudiat la importància de l’atròfia cerebral en 
l’EM, relacionant-la amb l’empitjorament de la dis-
capacitat i amb la progressió de l’EM.

D’aquesta manera, les ressonàncies esdevenen 
biomarcadors de diagnòstic, pronòstic i ajuda en 
la presa de decisions terapèutiques. Actualment, 
aquesta esdevé la tècnica principal pel diagnòstic 
de l’esclerosi múltiple i el seu seguiment.

Manuel Comabella és Doctor en Medicina i Cirur-
gia per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
especialista en Neurologia de l'Hospital Universi-
tari Vall d'Hebron. Director del laboratori de Neu-
roimmunologia Clínica del Vall d'Hebron Institut 
de Recerca (VHIR) i cap de laboratori del Centre 
d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat).

El focus fonamental d'investigació del Dr. Coma-
bella és la identificació de biomarcadors relacio-

nats amb diferents aspectes de l'esclerosi múl-
tiple i el desenvolupament de nous tractaments 
per a la malaltia. 

Quins avenços interessants hi ha hagut i 
amb quins biomarcadors estan treballant 
actualment? 
És molt interessant tot el que s'està avançant 
amb els neurofilaments. Es tracta d'unes proteï-
nes específiques de les neurones que no es tro-
ben en altres cèl·lules de la sang. Quan hi ha una 
lesió al cervell o a la medul·la espinal, aquests 
neurofilaments s'alliberen al voltant de la cèl·lu-
la i després passen a la sang, on la concentració 
d'aquest biomarcador baixa molt. Per això, fins 
fa poc, aquests neurofilaments només els po-
díem detectar al líquid cefalorraquidi a través 
d'una punció lumbar. Ara, gràcies a la tecnologia 
SIMOA HD-1, podem analitzar aquests neurofila-
ments en sang amb una precisió molt alta. 

I a les persones amb esclerosi múltiple, 
com les beneficia això? 
Doncs que gràcies a aquest biomarcador i a 
aquesta tecnologia, estem podent dur a terme 
estudis de monitoratge de l'evolució clínica de 
les persones així com estudis de resposta als di-
ferents tractaments farmacològics, mitjançant 
extraccions de sang sense necessitat de practi-
car exploracions més invasives.

I quin és el proper pas? 
Els neurofilaments reflecteixen molt bé el fe-
nomen inflamatori de la malaltia, però no de la 
progressió de la malaltia per temes neurodege-
neratius. Per tant ara un repte és entendre mi-
llor com els neurofilaments reflecteixen millor 
la neurodegeneració. Per exemple, en l'esclerosi 
múltiple primària hi ha menys inflamació, però 
en canvi pot haver-hi una neurodegeneració que 
el neurofilament ara per ara no detecta. El rep-
te és veure si el neurofilament també és un bon 
biomarcador de la progressió de la malaltia i no 
només de la inflamació.

“Els biomarcadors ens ajuden a diagnosticar de 
manera més acurada, conèixer millor el pronòs-
tic i veure si un tractament està funcionant o no”
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Novetats

L’avenç en recerca sobre l’esclerosi múltiple ha permès disposar en els darrers anys de no-
ves teràpies i de noves eines de diagnòstic precoç. Tanmateix, els esforços continuen, i en 
l’actualitat es treballa en diferents fronts per tal de comprendre la malaltia i crear estratè-
gies per a la seva prevenció i tractament.

Últimes novetats 
de l’EM

La reparació de la mielina 
en l’esclerosi múltiple 
podria ser possible
La recerca sobre la remielinització avança amb 
resultats cada cop més positius. Ara, un estudi 
mostra com el bexarotene, un medicament per 
tractar el càncer, és capaç de regenerar mielina 
en persones amb esclerosi múltiple recurrent. 

Els participants de l’estudi van patir alguns efec-
tes secundaris, com hipotiroïdisme o alts nivells 
de colesterol en sang. Per aquesta raó, el bexa-

rotene no passarà a la següent fase d’estudi. No 
obstant, els descobriments d’aquesta recerca 
són claus, ja que permeten entendre millor com 
funciona la regeneració de la mielina de cara a 
futurs assajos. 

Un altre estudi sobre la regeneració de la mielina 
analitzarà els possibles efectes de la metformi-
na, un medicament comú per a diabetis, en com-
binació amb l’antihistamínic clemastina. Hi par-
ticiparan unes 50 persones amb EM recurrent i 
es construirà en base al coneixement adquirit 
sobre la remielinització, ampliat per l’estudi so-
bre els efectes del bexarotene. 

Science in HD / Unsplash
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El medicament masitinib 
podria frenar la 
progressió de l’EM
En l’actualitat, només hi ha dos medicaments au-
toritzats per alguns tipus d’EM progressiva: l’ocre-
lizumab per a l’EM primària progressiva i el siponi-
mod per a l’EM secundària progressiva activa. Per 
això, les noves dades positives sobre el masitinib 
podrien significar, en un futur, més opcions de trac-
taments per a les persones amb aquest tipus d’EM.

El fàrmac masitinib funciona sobre el sistema im-
munitari, com tots els tractaments actuals per l’EM, 
però amb una diferència clau: on els altres medi-
caments s’enfoquen en les cèl·lules del que s’ano-
mena el sistema immunitari “adaptatiu”, aquest 
se centra en les cèl·lules del sistema immunitari 
“innat”. És la primera vegada que un medicament 
aconsegueix afectar aquestes cèl·lules amb èxit.

Durant un estudi, els participants que prenien ma-
sitinib van mostrar un ritme menor d’empitjora-
ment de la discapacitat (segons l’escala de Kurt-
zke) que aquells que van prendre placebo. Això es 
va complir tant en les persones amb EM primària 
progressiva com EM secundària progressiva. En-
cara és necessària més recerca, però els científics 
veuen aquests resultats com a esperançadors.

L’evobrutinib mostra 
eficàcia fins a dos anys 
després de l’inici del 
tractament
El fàrmac oral evobrutinib és un medicament que 
inhibeix els limfòcits B i els macròfags, elements 
que podrien jugar un paper en el desenvolupa-
ment de l’esclerosi múltiple. Està estudiat com 
a tractament per persones amb EM remitent- 
recurrent i EM secundària-progressiva amb brots.

Un estudi recent mostra com aquest medica-
ment redueix el nombre de lesions causades per 
l’EM i la taxa de recaiguda durant 48 setmanes 
de tractament, en comparació amb placebo. 
Aquesta eficàcia es manté fins a 108 setmanes 
després d’haver iniciat el tractament.

Durant l’assaig clínic, es va assignar una de tres 
dosis diferents als voluntaris o bé placebo, du-
rant 48 setmanes, que després es podien allar-
gar, si es desitjava, amb dosis de 75mg d’evobru-
tinib per a tothom. Els qui havien pres dues dosis 
diàries de 75mg d’evobrutinib des d’un inici van 
registrar una taxa de 0,11 recaigudes/any, menor 
que la registrada amb placebo.

El paràsit ancilòstom 
podria ajudar les 
persones amb EM
Una investigació sobre l’efecte del cuc ancilòs-
tom en les persones amb EM mostra com una 
dosi segura d’aquest paràsit provoca una res-
posta immunoregulatòria i augmenta el nombre 
de cèl·lules, fet que ajuda a mantenir el sistema 
immune sota control.

Tots els participants de la prova tenien EM re-
mitent-recurrent. Després de nou mesos, no es 
van detectar diferències en l’aparició de lesions 
noves a la ressonància magnètica entre aquells 
tractats amb ancilòstom i el grup amb place-
bo. No obstant, més de la meitat de les perso-
nes tractades amb el paràsit no tenien cap lesió 
nova. A més, els voluntaris van registrar un aug-
ment de cèl·lules reguladores T, que poden aju-
dar a mantenir el sistema immune sota control. 
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Primer Llibre 
Blanc de l’EM  
a Espanya
Més de 60 hospitals i 500 persones amb esclerosi múltiple han fet possible AprEMde 
(“Aproximación psicosocial a las personas con esclerosis múltiple para conocer sus 
necesidades y deseos en España”), una radiografia de la situació actual de l’EM a 
l’Estat espanyol. 

Els resultats i conclusions d’aquest estudi s’han 
recollit en el primer “Llibre Blanc de l’Esclero-
si Múltiple a Espanya” que tracta temes com 
l’apoderament, l’assistència sanitària, l’ocupa-
ció, l’entorn social, l’accessibilitat, els recursos 
econòmics o la situació de la dona o de les per-
sones cuidadores. 

La iniciativa, en la qual hi ha participat la FEM, 
ha estat promoguda per la Universidad Francis-
co de Vitoria amb la col·laboració de la Sociedad 
Española de Neurología i Esclerosis Múltiple Es-
paña i compta amb l’aval del Real Patronato so-
bre Discapacidad del Ministeri de Drets Socials  
i el patrocini de Merck.

Què diuen les persones amb EM enquestades?

El 22% reconeix que ha patit dificultats 
econòmiques arran del diagnòstic.

Un 42% assegura que se sent satisfeta  
o molt satisfeta amb la seva qualitat de vida.

El 50% afirma que la dificultat de moviment 
afecta poc o gens la seva vida. 

El 33% ha deixat de treballar a causa dels 
símptomes de l’esclerosi múltiple. 

El 61% creu que la seva qualitat de vida és 
millor gràcies a l’assistència sanitària i social 
rebuda.

En el 33% dels casos la patologia ha influït 
en la seva decisió de tenir fills.

El 64% opina que els familiars estan poc in-
formats i entrenats per a les funcions que 
realitzen com a persones cuidadores no pro-
fessionals. 
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L’esclerosi  
múltiple  
a la feina 
Després del diagnòstic d’esclerosi múltiple, una de les preocupacions que ens ve al cap 
és la feina: és millor que ho comuniqui o em perjudicarà? I si no puc seguir treballant, 
podré rebre algun tipus d’ajuda? Com la puc tramitar? Parlem dels drets i deures que 
tenim. 

Els meus drets
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El grau de discapacitat 
Quan es disposa d’un diagnòstic d’esclerosi múl-
tiple, s’explica a la persona la possibilitat de sol·li-
citar el grau de discapacitat i els avantatges que 
li pot aportar, ja que el diagnòstic no suposa el re-
coneixement automàtic de la discapacitat.

El grau de discapacitat és una eina que a través de 
la valoració del Centre d’Atenció a la Discapacitat 
(CAD) determina, en percentatges, el resultat de la 
falta d’adequació entre la persona i l’entorn, genera-
dor de barreres que dificulten o impedeixen la inte-
gració i el rendiment. En funció d’aquest percentatge 
es poden accedir a diferents beneficis socials, labo-
rals i fiscals. El mínim necessari per accedir-hi és el 
33% i pot sol·licitar-se una revisió posterior en cas de 
no arribar-hi o que la situació de salut empitjori.

Pel que fa a l’àmbit laboral, aquest grau dona la 
possibilitat d’accedir a una empresa ordinària  
mitjançant la via de contractació de persones 
amb discapacitat o a un Centre Especial de Tre-
ball (CET), una feina en un entorn laboral protegit.

La incapacitat laboral 
Existeixen dos tipus d’incapacitat laboral. En 
primer lloc la temporal, que es coneix tradicio-
nalment com a “baixa” i es tracta del període de 
temps en el que la persona es troba impossibili-
tada per treballar, amb posterior reincorporació 
a la feina després de la recuperació. Aquesta pot 
ser causada per una malaltia comú (com seria 
en el cas de l’EM) o per un accident de treball.

En canvi, quan parlem d’incapacitat laboral per-
manent, ens referim a la impossibilitat de conti-
nuar realitzant la feina habitual. Es produeix quan 
la persona presenta reduccions ana tòmiques i/o 
funcionals greus, previsiblement de finitives, que 
disminueixin o anul·lin la seva capa citat laboral.

Com s’obté la incapacitat  
laboral permanent?

Cal que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques (ICAM), organisme autonòmic que depèn 
de la Seguretat Social, valori l’estat de salut de 
la persona. Això normalment succeeix quan la 
persona es troba en situació d’incapacitat tem-
poral, el que coneixem com una baixa, i aquesta 
s’allarga en el temps. 

Aproximadament, al voltant dels 12 mesos de du-
rada de la baixa s’acostuma a obrir un expedient 
per a la valoració d’una possible incapacitat per-
manent. L’ICAM aleshores emet una notificació 
en la qual se cita a la persona per a una valoració 
del seu estat de salut. Un cop realitzada la valo-
ració poden passar dues coses: que la persona 
rebi l’alta i hagi d’incorporar-se a la feina, perquè 
així ho consideri l’ICAM o que aquesta incapaci-
tat s’allargui fins als 18 mesos, durada màxima 
que pot tenir una incapacitat temporal.

I quan s’arriba als 18 mesos?

Quan s’arriba als 18 mesos hi ha una segona va-
loració que, com en el cas anterior, pot conside-
rar la possibilitat d’alta. Quan es valora que no és 
possible una reincorporació és quan ja s’assigna 
una incapacitat laboral permanent. 

Cal tenir en compte que totes les incapacitats 
són revisables en el temps, ja que en alguns ca-
sos existeix la possibilitat que la situació de salut 
de la persona millori.

Hi ha d’altres procediments per accedir a una 
valoració per part de l’ICAM, com pot ser a pe-
tició d’Inspecció del Treball o del Servei Públic 
de Salut, de l’entitat col·laboradora, o del propi 
treballador trobant-se en situació d’alta. Tot i 
així, aquests procediments, en el cas de l’escle-
rosi múltiple, no solen ser els més habituals.  

Thought Catalog / Unsplash
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Tipus d’incapacitat 
temporal permanent 
Hi ha tres tipus d’incapacitat laboral 
permanent possibles en el cas de l’esclerosi 
múltiple i la persona no pot escollir quina 
desitja sinó que qui ho decideix és l’òrgan 
competent en qüestió:

Incapacitat permanent total

Reconeix la impossibilitat que la persona torni 
a realitzar la seva professió habitual o aquelles 
professions que incloguin tasques que siguin 
molt similars per les quals s’ha atorgat la inca-
pacitat.

Quan parlem de professió habitual ens referim a 
aquella que s’hagi exercit de forma continuada, 
i no d’una forma esporàdica, durant els 12 mesos 
anteriors a iniciar la incapacitat laboral.

En aquest tipus d’incapacitat s’atorga una pen-
sió del 55% de la base reguladora (un 75% en el 
cas de les persones de 55 anys o més, sempre 
que no es trobin treballant). 

Incapacitat permanent absoluta

En aquest cas s’inhabilita al treballador/a per a 
qualsevol mena de feina. No obstant es permeten 
activitats lucratives que siguin compatibles amb 
el seu estat de salut i no representin un canvi en 
la seva capacitat laboral a efectes de revisió. A 
efectes pràctics això suposa compatibilitat amb 
activitats com autònom o en un Centre Espe-
cial de Treball. Es recomana que sempre, abans 
d’iniciar qualsevol mena d’activitat, pugui con-
sultar-se amb un professional especialitzat en la 
matèria. En aquest tipus d’incapacitat s’atorga 
un 100% de la base reguladora.

Incapacitat permanent per gran invalidesa

Com en el cas anterior, s’inhabilita a la persona 
per a qualsevol mena de feina, amb les excep-
cions que s’especificaven.

En aquest tipus d’incapacitat s’atorga un 100%, 
més un 50% (sumant un total del 150% de la base 
reguladora) extra tenint en compte que la seva 
situació actual requereix assistència d’una altra 
persona per a les activitats de la vida diària: ves-
tir-se, dutxar-se, menjar, etc.

13
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Referències

Generalitat de Catalunya. Definició i classificació de discapacitat: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/que_es_i_com_es_
reconeix_la_situacio_de_discapacitat/definicio-classificacio-discapacitat/

Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Procediment per obtenir la incapacitat permanent: 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45982

Noticias jurídicas. Orden de 15 de abril de 1969, de aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez  
en el Régimen General de la Seguridad Social: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o-150469-mt.html 

•  A l’empresa on treballo hi ha altres 
casos de persones amb una malaltia 
que ho hagin comunicat? Quina 
resposta ha donat l’empresa?

•  Fer públic el diagnòstic m’ajudarà 
a tenir una millor comunicació amb 
el meu cap i els meus companys, 
podent-los explicar quan no em 
trobo bé o quan necessiti ajuda,  
per exemple?

•  L’empresa disposa d’un comitè 
de diversitat o similar que pugui 
assessorar-me i defensar els  
meus drets?

•  Si parlo amb l’empresa podré 
adaptar o canviar algunes de les 
tasques que ara faig i que per a 
mi són complicades de continuar 
fent?

 

Comunicar o no el 
diagnòstic a la feina?
Sovint el fet de comunicar o no el diagnòstic a la 
feina continua creant molts dubtes a la persona 
amb esclerosi múltiple. Cal tenir en compte que 
és una decisió personal i que no existeix obligació 
legal de comunicar-ho. També és important sa-
ber que la llei no permet un acomiadament d’una 

 
Preguntes que et poden  
ajudar a prendre una decisió: 

persona pel fet que aquesta declari el diagnòstic 
d’una malaltia i, si es produeix per aquest motiu, 
es tracta d’un acomiadament improcedent se-
gons l’art. 26 de la Llei 361 de 1997. Això no exclou 
que l’acomiadament pugui produir-se per altres 
motius que no tinguin a veure amb aquest. 

AUTOTEST

14



La covid-19: 
d’amenaça  
a oportunitat 
El 14 de març del 2020 és una data que segurament quedarà gravada en la memòria de tots 
nosaltres. Aquell dia el govern espanyol declarava l’estat d’alarma per fer front a la pandè-
mia provocada per la covid-19. De sobte, tot es va parar, o gairebé tot. Des de llavors, res ha 
estat igual i hem après a viure amb la “nova normalitat”.  

Tema central

Anna Shvets / Pexels
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L’estat d’alarma va suposar el tancament dels 
centres neurorehabilitadors i de tots els serveis. 
Des de la FEM, immediatament vam reestructu-
rar totes les intervencions per poder continuar 
oferint assistència. Vam establir contacte tele-
fònic amb les persones que utilitzaven els nos-
tres serveis per veure com estaven i què neces-
sitaven. Ràpidament es va evidenciar que les 
primeres demandes eren psicològiques. 

No és d’estranyar. Es respirava una incertesa ge-
neralitzada. Mai s’havia aturat el país d’aquesta 
manera; no sabíem exactament com era el virus 
i, sobretot, com interferia en els tractaments. 
Mentrestant, moltes persones desconeixien si 
havien de continuar amb les cites programades 
amb els neuròlegs o si podien anar a buscar els 
tractaments als hospitals. Paral·lelament, per-
sones amb EM que prenien tractaments immu-
nosupressors s’aïllaven per no contagiar-se i 
això encara pesava més en l’estat d’ànim.

A la Fundació ens vam reinventar, oferint la ma-
teixa atenció de qualitat però a distància. El te-
lèfon treia fum. A la web, es va crear un apartat 
específic sobre coronavirus i EM, que constant-
ment s’anava actualitzant amb noves infor-
macions. Les psicòlogues de la Fundació veien 
com moltes persones tenien problemes d’an-
goixa, insomni i por del contagi de la covid-19. 
Sara Navarro, psicòloga de la FEM a Barcelona, 
explica que tot i que ja fa temps que estem en 
pandèmia en general, les necessitats que es van 
detectar en un primer moment no han canviat 
però en canvi s’ha reduït molt l’angoixa. 

Mònica Gotsens, terapeuta ocupacional de la 
FEM a Lleida, recorda que en aquell moment va 
comprendre que podia fer molt per les perso-
nes que tractava tot i la distància, “així que vaig 
crear un vídeo amb consells bàsics per mante-
nir-se actiu.” 

Els professionals de la FEM van reorientar les 
teràpies per poder-les fer on-line. Una de les 
activitats que immediatament van fer de la ne-
cessitat virtut van ser les formacions per a per-
sones amb EM i/o discapacitat física en recerca 
de feina. La Fundació va aprofitar que estàvem 
tancats a casa per fer més tallers i formacions 
on-line que mai.  Durant aquest any s’han arri-
bat a fer 25 tallers i formacions diferents; alguns 
de poques hores per aconseguir nocions bàsi-
ques i d’altres de fins a 100 hores aprofundint 
en diferents aspectes. Així s’han organitzat ta-
llers per afrontar una entrevista de feina o per 
aprendre eines informàtiques però també cur-
sos de gestió administrativa o d’anglès, que 
aprofundeixen més en la matèria. 

Ara bé, el repte més gran va ser organitzar on-li-
ne els tractaments de fisioteràpia o logopèdia. 
Als mateixos professionals inicialment, els cos-
tava imaginar-se les seves teràpies, sovint fí-
siques o basades en el contacte, per la via te-
lemàtica. Mireia Aldevert, logopeda del centre 
neurorehabilitador de Lleida, reconeix que amb 
voluntat i enginy moltes de les activitats es po-
den fer. 

El canvi de xip va afectar tothom, també a les 
persones que assistien a rehabilitació, algunes 
dels quals mai havien fet una connexió telemà-
tica. El que era impensable va ser una realitat, 
que encara dura avui. Tot i això, també hi va ha-
ver persones per a qui l’accés a internet va ser 
impossible.  En aquests casos es va fer molta 
atenció telefònica i si es podia s’enviaven fitxes 
i altres documents en pdf, que els familiars els 
imprimien i els feien arribar. L’objectiu era que 
ningú quedés sense la nostra atenció i ho vam 
aconseguir. 

Rosa Gómez 
Li van diagnosticar EM 
quan tenia 28 anys i 
ara en té 60. Durant el 
confinament va arri-
bar a fer ganxet te-
lemàticament però diu 
que prefereix els ser-
veis presencials per-
què el contacte directe 
no es pot substituir per 
una pantalla. 

“La veritat és que la FEM 
ha fet molt bona feina 

atenent a distància i la 
comoditat de quedar-te a 
casa, està molt bé. Ara bé, 
per a mi el contacte humà 

és molt important. “
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Més de 25.000 trucades  
telefòniques i videoconnexions,  
i més de 220 persones ateses 

setmanalment.

Les activitats on-line

Les dades  
del confinament

Inserció laboral  
de 64 persones amb  

discapacitat o EM

Creació de més de 40  
materials de text i de 

vídeo amb pautes per seguir 
actiu durant el confinament.

Organització d’un webinar  
Covid-19 per donar resposta a les 

principals preguntes amb més  
de 700 persones connectades.

Grup de 
fisioteràpia

Grup de 
suport emocional

Grup de 
mindfulness

Grup de  
pilates

Grup de  
manualitats

tallers 
i formacions

Christin Hume / Unsplash
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La telerehabilitació  
ha vingut per quedar-se

La logopeda Mireia Aldevert diu que espera que 
molts dels serveis on-line continuïn quan la ne-
cessitat de distanciament social desaparegui. 
La majoria de professionals, psicòlegs i també 
fisioterapeutes, coincideixen amb aquest desig. 
També moltes de les persones que han rebut 
teràpia on-line.

La telerehabilitació ha facilitat l’accés a les 
teràpies a les persones que viuen lluny i a qui 
anar al centre els suposava una despesa de 
temps i diners. També ha suposat un estalvi 
d’energia per a la fatiga que tenen moltes per-
sones amb EM. Precisament una enquesta rea-
litzada per la FEM per valorar el servei durant el 
confinament revela que un 68% de les persones 
estan molt satisfetes amb la resposta de la Fun-
dació. 

La rehabilitació a distància té avantatges però 
també inconvenients. “En fisioteràpia necessi-
tem tocar els músculs per conèixer el to i la força 
muscular, observar a la persona quan camina i 

realitzar diverses maniobres per avaluar l’equi-
libri. Utilitzem les mans per aplicar estiraments 
musculars i mobilitzacions articulars”, explica la 
fisioterapeuta del centre de Reus Noemí Martí-
nez. Hi ha aspectes dels tractament que les ei-
nes telemàtiques no poden suplir. 

La covid-19 ha provocat uns canvis que ni es-
peràvem ni desitjàvem, però ha demostrat que 
amb professionalitat, voluntat, confiança i, so-
bretot, treball en equip, és possible fer l’inima-
ginable. I també ha demostrat que no tot està 
inventat i que sempre d’un aspecte molt dolent 
en pot sortir quelcom de bo. En el cas de les 
persones amb EM, el confinament ha servit per 
apoderar-les, ja que en la majoria de casos han 
après a definir millor els seus símptomes i les 
seves necessitats. També han estat més cons-
cients de la importància de la seva implicació 
en la mateixa autocura. Tot plegat ha apropat 
el tractament a l’entorn familiar, fet que ha per-
mès una millor comprensió de la malaltia. 

Julià Samsó 
Té 63 anys i en fa 17 
que va ser diagnos-
ticat d’EM. Abans del 
confinament anava 
dos cops per setmana 
al centre neuroreha-
bilitador de Reus però 
diu que si pot triar 
prefereix l’atenció te-
lemàtica. 

“L’atenció on-line ha estat pràcticament 
igual que la presencial amb l’avantatge 

que no he hagut de desplaçar-me 
a Barcelona, però fer rehabilitació 

presencial de tant en tant també és 
important perquè crea lligams.”

Núria Illan
Té 32 anys i en fa poc 
més d’un que li van 
diagnosticar esclerosi 
múltiple. Per a ella ha 
estat important sen-
tir-se acompanyada 
per la Fundació durant 
tot el confinament. 

“Tant la fisio com el terapeuta han fet 
l’impossible perquè les sessions siguin 
igual d’útils i efectives que quan eren 
presencials. Si puc triar em quedo  
amb el tractament on-line.”
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Millora la teva qualitat de vida  
amb la teràpia 
ocupacional 
Una de les característiques més evidents d’una malaltia com l’esclerosi múltiple, i una de les 
més molestes, és la limitació que genera a la vida diària. Accions com rentar-se les dents, 
fer el dinar o desenvolupar dues activitats senzilles a la vegada, poden convertir-se en una 
missió impossible. Afortunadament, existeix la teràpia ocupacional que treballa per acon-
seguir la major autonomia possible.

La teràpia ocupacional és una disciplina que té 
com a objectiu millorar la vida quotidiana de 
les persones que tenen qualsevol limitació fí-
sica. En la teràpia ocupacional es treballen les 
tasques quotidianes de la persona i s’intenta, 
a través de diferents intervencions, que aques-
ta sigui tan autònoma com sigui possible per 

realitzar les activitats que per a ella són impor-
tants. 
El primer pas en un tractament de teràpia ocu-
pacional és una valoració i l’establiment d’un 
pla de treball que l’equip de la Fundació rea-
litza de manera conjunta amb la persona amb 
EM i amb la resta de l’equip sanitari. 

Bones pràctiques
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En què consisteix el 
tractament de teràpia 
ocupacional? 

Amb l’objectiu de potenciar l’autonomia de 
la persona en el seu dia a dia, la teràpia ocu-
pacional treballa des dels següents angles: 

Rehabilitació de les funcions
Bona part de les hores de teràpia ocupacional 
recauen en aquest element, que consisteix a 
veure quines funcionalitats físiques, sobretot les 
que corresponen a les extremitats superiors, es-
tan més afectades o limitades i ajudar a millo-
rar-les o mantenir-les. 

El més important és fer aquestes sessions a tra-
vés d’exercicis vinculats a la vida diària perquè 
així tenen sentit per a la persona i són un apre-
nentatge efectiu. 

Per exemple, per treballar la psicomotricitat fina 
de les mans un bon exercici seria l’acte d’agafar 
i deixar monedes, ja que és una activitat diària 
que pot incomodar si no es pot realitzar amb 
certa seguretat.

Estratègies i consells 
De forma paral·lela a la rehabilitació, és impor-
tant treballar aspectes que permetin desenvolu-
par les accions que la persona vol fer d’una ma-
nera més efectiva. La base és intentar estalviar 
energia per minimitzar la fatiga i adaptar els mo-
viments a les possibilitats que permet la malaltia 
en el moment en què es troba. Amb una bona es-
tratègia, tot és més fàcil. 

Assessorament en productes de suport  
i adaptacions de l’entorn
Complementàriament a les estratègies i consells, 
de vegades és necessari recórrer a productes de 
suport. Des de la FEM s’informa de l’existència 
d’aquests productes, se cerquen els que millor es 
poden adaptar a les limitacions i necessitats de 
cadascú i es posen a la disposició de la perso-
na perquè els pugui provar abans d’adquirir-los.  
En aquest sentit hi ha una coordinació amb les 
àrees de fisioteràpia, logopèdia, psicologia i in-
fermeria per trobar les millors adaptacions i solu-
cions per a cada persona i també per fer una tas-
ca de sensibilització i eliminar tabús i vergonyes. 
En aquesta àrea a vegades també es realitzen vi-
sites a domicili per poder conèixer de primera mà 
la realitat de cada persona.

Suport i orientació a persones  
cuidadores i família
Un altre element imprescindible perquè la teràpia 
ocupacional funcioni és l’assessorament a les fa-
mílies i persones cuidadores de manera que elles 
també sàpiguen com desgastar-se el mínim a 
l’hora d’ajudar i orientar-les sobre com tractar a 
la persona amb EM.  També se les informa de tots 
els ajuts existents per millorar l’autonomia de la 
persona a casa. 

Treball interdisciplinari
Finalment, però no menys important, la teràpia 
ocupacional inclou tota una tasca d’interrelació 
amb altres àrees i recursos com pot ser fisioterà-
pia, per temes de mobilitat; logopèdia i neurop-
sicologia, per temes cognitius; o infermeria, per 
cures i el dia a dia. Treballar en equip i de manera 
coordinada és clau per treure el major partit de 
tots els recursos existents.  

En les rutines del dia a dia, com pot ser 
cuinar, vestir-se, higiene personal, etc. 

En la capacitat de desenvolupar acti-
vitats que es prolonguen en el temps  
o en l’espai, com sopar fora, anar de 
compres o visitar un museu. 

En poder desenvolupar dues activitats 
a la vegada com passejar i conversar, 
tallar verdura mentre es vigila el foc, 
etc.

En la capacitat de desenvolupar acti-
vitats que requereixen canvis posturals 
com pot ser posar-se els mitjons, entrar 
a la banyera o aixecar-se del llit. 

En minimitzar les barreres arquitectò-
niques com manca d’ascensor o pres-
tatgeries molt altes o baixes i saber 
conviure amb elles quan hi són. 

En què et pot 
ajudar la teràpia 
ocupacional?
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Entenent  
la fatiga 

Una de les activitats que més èxit té en 
els tractaments de teràpia ocupacional 
són els tallers, ja que permeten posar en 
pràctica tècniques apreses i possibiliten 
l’experimentació amb productes de 
suport, fomenten la socialització i 
vinculen el centre neurorehabilitador en 
quelcom més que un tema mèdic. 

Especial èxit tenen els de cuina a 
Barcelona, Reus i Lleida i el d’autoimatge 
que es fa a Barcelona. Aquests tallers 
permeten recuperar el gust i motivació 
per activitats com maquillar-se i cuinar, 
que moltes persones havien anat 
abandonant.

Tallers per mantenir  
la identitat  

La fatiga és un símptoma molt 
freqüent en les persones amb esclerosi 
múltiple i és un dels que més desgasta 
i més afecta la identitat de la persona. 
Des de la teràpia ocupacional es 
treballa molt aquest símptoma. El 
primer pas per a poder conviure 
amb la fatiga és comprendre què és, 
acceptar-la i ser capaç d’explicar-la 
a l’entorn per facilitar les relacions.  
A partir d’aquí es poden aprendre 
tècniques d’economització de l’energia 
així com de gestió del temps. Dominar-
les ens ajuda a evitar la frustració i a 
optimitzar millor les nostres forces. 

“Per a mi és imprescindible 
conèixer on té realment el 
problema la persona, ja que 
de vegades ens entestem a 
solucionar aspectes que per 
a ella no són importants. Des-
prés la feina serà treballar la 
problemàtica per trobar-hi 
una solució total o parcial”. 

“Les coses que fem són les 
que ens donen la identitat 
com a persones, i des de la 
teràpia ocupacional s’intenta 
mantenir el màxim aquesta 
identitat. Per això treballem 
des de la realitat de cada 
persona, buscant que expe-
rimenti millores en el seu dia 
a dia”.   

“Una vegada detectades les 
dificultats, posem en comú 
amb la persona les possibi-
litats i expectatives. El més 
important és apoderar a la 
persona i que sigui ella qui 
decideixi què treballa en la 
mesura del possible”. 

Marià Gargallo

Terapeuta Ocupacional del 
Centre Neurorehabilitador 
de Reus

Emma Rius 

Terapeuta ocupacional de la 
Unitat de Neurorehabilitació 
de Barcelona (Cemcat) 

Mònica Gotsens 

Terapeuta Ocupacional del 
Centre Neurorehabilitador 
de Lleida
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“No et quedis mai 
amb les ganes”

L’entrevista. La Glòria Ramírez Fainer té esclerosi múltiple

Ara fa 12 anys la Glòria tornava cap a casa 
després d’un entrenament de bàsquet quan 
va notar que el braç se li havia adormit 
molt, “com si fos suro”. Al veure que havien 
passat gairebé deu dies i la sensació no 
desapareixia, va anar al metge de capçalera. 
D’allà al neuròleg, i en poques setmanes 
ja tenia el diagnòstic: esclerosi múltiple 
remitent-recurrent. Tenia 24 anys. 

Com et quedes quan reps una notícia així 
essent tan jove?

Doncs la veritat que en un primer moment no sabia 
ni tan sols què era això de l’EM. Pensava que era 
una malaltia de nadadors, pel Mulla’t i les piscines, 
imagina’t! A més, al cap d’uns dies em va marxar 
l’endormiscament del braç i no vaig tenir més 

símptomes, així que no vaig fer-ne gaire cas i vaig 
continuar amb la meva vida com si res. Jo era una 
persona molt activa, jugava a bàsquet, futbol, feia 
bicicleta, corria per la muntanya. I a més treballa-
va com a mestre d’infantil, amb nens i nenes de P4.   
El cop fort me’l vaig emportar realment al cap 
d’un any, quan vaig tenir el primer brot fort i se’m 
va paralitzar tot el costat dret del cos. 

I aleshores, com reacciones?
Em vaig desesperar i enfonsar. Vaig plorar durant 
mesos, no era capaç de fer res més. Però de cop i 
volta, un dia, em vaig aixecar del llit i vaig decidir 
que ja n’hi havia prou de lamentar-se, que en lloc 
de pensar en tot el que ja no podia fer, havia de 
pensar en tot el que encara podia fer. Si no podia 
córrer, caminaria; si no podia fer bici de muntan-
ya, la faria estàtica; si no podia jugar a bàsquet, 
faria d’entrenadora; i si no podia fer de mestra, 
canviaria d’ofici.
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I com vas aconseguir aquest canvi de xip?
Doncs m’agradaria poder donar alguna fórmula 
màgica, però no sé com va passar. Va passar i 
punt. No vaig anar ni al psicòleg ni vaig dema-
nar ajuda a ningú. Sempre he estat una persona 
molt positiva, i suposo que aquest fet m’ha aju-
dat molt a afrontar la malaltia. 

I ara, com estàs? 
Molt bé. No puc dir una altra cosa. Sóc la conser-
ge del poliesportiu de Celrà, on visc, i on també 
entreno a un equip de nenes amb el suport d’una 
altra entrenadora que ensenya els moviments. 
Jo sóc la que crido [riu]. Estic molt contenta amb 
la feina perquè em permet ser útil mesurant les 
meves forces i estar en contacte amb persones 
que comparteixen els meus interessos i aficions. 

I continues fent esport? 
I tant! Faig pilates, spinning, manteniment  
i “body pump”, que he descobert que em va molt 
bé. Si un exercici no el puc fer, el canvio per un altre  
i ja està. 

Vius sola? 
Amb els meus gats. Vaig estar casada 12 anys 
però en fa dos que em vaig divorciar. 

I no has tingut fills. 
No.

Per la malaltia?
No, no és incompatible, només que has de deixar 
la medicació una temporada i tenir una mica més 
de control. Fins i tot hi ha qui diu que durant l’em-
baràs hi ha símptomes que remeten. No en vam te-
nir perquè no vaig voler. Diguem que la malaltia em 
va servir d’excusa. Veus?, en l’EM no tot és dolent. 

Et fa por viure sola amb la malaltia?
No, perquè realment no em sento gens sola. Tinc 
molts coneguts i una xarxa veïnal molt forta. Per 
exemple, em falla bastant l’equilibri i sé que no 
em puc enfilar, però si algun cop he fet el burro i 
he caigut, aviso a la veïna. 

Durant el confinament, com t’has espavilat? 
Com que soc molt sociable, és un tema que m’ha 
costat, però he aprofitat per endreçar la casa 
(mai l’havia tingut tan endreçada!) i fer esport a 
casa. A la que vaig poder sortir, però, amb totes 
les precauciones necessàries, ja ho vaig fer. La 
vida continua. 

Com veus el futur?
Doncs amb positivisme. Sé que gràcies a la FEM 
s’està investigant molt i arribarà un dia en què 
l’EM podrà controlar-se molt més. Jo, per exem-
ple, vaig començar tractant-me amb una injec-
ció que m’havia de posar cada dos dies i que em 
donava força efectes secundaris; després una 
intravenosa un cop al mes i ara només m’he de 
prendre una pastilla al dia i des de fa sis anys no 
he tornat a tenir un brot, quan en canvi abans en 
tenia com a mínim dos a l’any. 

Per això és molt important que tothom col·labori 
amb el que pugui. Jo, per exemple, sóc la volun-
tària coordinadora del Mulla’t a Celrà. I m’he en-
carregat que tothom sàpiga molt bé que l’EM no 
és una malaltia de nedadors. 

Què li diries a una persona a la qual  
li acaben diagnosticar EM? 
Li diria tres coses: la primera, que encara que 
li sembli que la vida se li ha acabat, no és veri-
tat. Potser s’ha acabat una manera de viure, 
però n’has de començar una de nova mantenint 
l’essència de la teva anterior. No és fàcil però 
has d’aprendre a conviure amb ella. I si no pots 
canviar el xip sol, demana ajuda a l’entorn o, per 
exemple, a la FEM. 

En segon lloc, que no estigui sola. Que ho compar-
teixi amb la família i amics, que es desfogui, que no 
es guardi res a dins. I que si ha de plorar, que plori. 

I en tercer lloc, una cosa que faig extensible a 
qualsevol persona amb EM o sense: que mai 
deixem de fer alguna cosa per por, ja que d’aquí a 
cinc minuts no sabrem si la podrem fer. S’han de 
fer les coses amb seny, però sense acovardir-te, 
perquè de vida només en tenim una i demà mai 
saps com estaràs. El meu aniversari, per exemple, 
el vaig celebrar el cap de setmana passat anant 
amb una llanxa ràpida. Primer estava amoïnada 
perquè sabia que no podria pujar-hi sola, però 
un cop allà tothom em va ajudar. Semblava una 
tonyina anant d’un lloc a l’altre, però vaig poder 
gaudir de l’experiència com qualsevol. 

Sabeu quina frase té la Glòria  
al seu estat de Whatsapp? 

“NO ET QUEDIS MAI  
AMB LES GANES”.

Així, amb majúscules. No podia  
ser d’una altra manera. 
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Claus per a una veritable 
integració de les 
persones amb EM  
a l’empresa

Empreses

La Llei General de la Discapacitat (LGD), en 
el seu article 42.1, determina que “les empre-
ses públiques i privades que donin feina a 
un nombre de 50 o més treballadors estaran 
obligades a que almenys el 2% tinguin dis-
capacitat” (amb certificat de discapacitat 
reconegut igual o superior al 33%). 

Però la realitat és que el 81% de les empreses en 
l’àmbit estatal no compleix la llei. I és que men-
tre el nombre de persones amb discapacitat en 
edat activa se situa gairebé en dos milions, tan 
sols el 34,5% treballava abans de la pandèmia de 
la covid-19, a diferència del 77,6% de la població 
en general (dades de l’Observatori sobre disca-
pacitat i mercat del treball a  Espanya, ODISMET 
2019).

Per capgirar aquesta xifra, des del servei de for-
mació i intermediació laboral femtalent treba-
llem amb les empreses amb l’objectiu de sensibi-
litzar-les i facilitar el procés d’inserció. D’aquesta 
manera aconseguim que la discapacitat sigui 
vista com una característica més de la perso-
na i no aquella que la defineix i propiciem que 
la inclusió laboral estigui basada en el principi 
d’igualtat d’oportunitats. 

Per aconseguir-ho fem, juntament amb l’empre-
sa, una auditoria dels llocs de treball que poden 
ser ocupats per a persones amb discapacitat, i si 
en determinats casos es poden facilitar adapta-
cions i, en paral·lel, fem una tasca de sensibilitza-
ció amb els membres de la companyia. 

Identifiquem necessitats, problemes i 
potencialitats de l’empresa en matèria 
d’inclusió de la diversitat. 

Revisem el compliment de la LGD. 

Determinem les àrees prioritàries 
d’intervenció i fem proposta de 
col·laboració.

Donem a conèixer el valor  
afegit del nostre Centre Especial  
de Treball femcet.

Implementem accions de sensibilització. 

Fem valoració conjunta  
i decidim accions de millora.

1

2

3

4

5

6

Com treballem la inclusió laboral  
amb les empreses? 
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Nou servei per a persones amb EM:  
consultoria femtalent

Contràriament a concepcions antigues que ubi-
caven a les persones amb discapacitat en ocu-
pacions que requerien una qualificació mitjana 
o baixa, la realitat és que moltes persones amb 
esclerosi múltiple o altres discapacitats han 
aconseguit dur a terme estudis superiors que 
els permeten accedir a ocupacions que van 
molt més enllà de posicions auxiliars que nor-
malment els hi ofereixen per la seva condició.

Per aquest motiu, i aprofitant els mesos de con-
finament per la covid-19, hem dut a terme una 
anàlisi de la nostra base de dades d’usuaris en-
trevistats i hem evidenciat que de 171 persones 
amb esclerosi múltiple o altres discapacitats, 44 
tenien estudis de grau superior (CFGS), 48 ha-
vien finalitzat els seus estudis universitaris i 32 
havien pogut finalitzar estudis de Màster. És a 
dir, el 71% de les persones que hem atès tenen 
formació superior i, per tant, han passat a ser 
candidats potencials de la nostra consultoria de 
selecció femtalent que ens permet oferir perfils 
de persones amb més formació a les empreses 
que s’adrecen a nosaltres. 

L’Experiència de Zurich

Cristina Gomis Rüth  
Directora de 
Responsabilitat 
Corporativa  
Zurich España

“Durant el mes de juny vam celebrar la set-
mana de la diversitat funcional i per dur-
la a terme vam comptar amb el suport de 
la FEM, que a més d’assessorar-nos tam-
bé ens va donar suport en l’elaboració de 
materials i aportant testimonials per a la 
nostra campanya de sensibilització.

A més, el 14 de juliol del 2020 vam or-
ganitzar conjuntament l’esdeveniment 
“Parlem de diversitat: trencant estereo-
tips” en què hi van participar Eva Nava-
rro i Natalia del Barco de la FEM.

Aquestes sessions han estat molt ben 
acollides per part dels nostres empleats 
i són molt necessàries en empreses com 
Zurich per promoure la diversitat i la inclu-
sió en les plantilles.”

Per què utilitzar  
el servei de 
consultoria social?  

Oferim una interlocució especialitzada. 
Som experts en intermediació laboral. 

Assessorem en possibles adaptacions 
del lloc de treball.

Coneixem les necessitats del mercat.

Ajudem a donar compliment de la Llei 
General de la Discapacitat, mitjançant 
la inserció directa i, responent a les línies 
públiques d’actuació en la reducció de 
les desigualtats.

Apostem pel talent, capacitats i compe-
tències de les candidatures.

Potenciem la diversitat de les plantilles 
donant resposta a la demanda d’una so-
cietat plural i canviant.

Invertim en l’assoliment de l’Agenda 2030 
dels Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible, tot impactant en l’ODS8, relacionat 
amb el principi del treball decent per a tothom.

Contacte Servei d’Intermediació  
Laboral femtalent:  

T 93 228 96 99  ·  femjobs@fem.es

De 171 persones amb EM  
i/o discapacitat:

No tenen 
estudis 
superiors

Tenen 
estudis 

de grau 
superior

Han  
finalitzat 
estudis  
de Màster

Han  
finalitzat 

estudis 
universitaris

27%

19% 28%

26%
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Coneix de prop

La incontinència, 
trenquem tabús! 
La incontinència urinària i la incontinència fecal són dues patologies molt molestes  
que consisteixen en la incapacitat de retenir l’orina o la femta de manera voluntària.  

Es calcula que el 15% de dones i l’11,6% d’homes a l’Es-
tat espanyol pateixen incontinència urinària i entre 
el 5 i el 16% de la població pateix incontinència fecal. 

Aquest percentatge pot augmentar força en per-
sones amb malalties neurològiques com l’escle-
rosi múltiple (EM) però en tractar-se d’un tema 
incòmode moltes vegades aquesta simptomato-
logia no es trasllada a l’equip mèdic, fet que difi-
culta la seva detecció i tractament. 

Des de la FEM fa anys que duem a terme un trac-
tament específic, que pot ajudar a controlar els 
símptomes i millorar la qualitat de vida de la per-
sona.

El tractament comença amb l’atenció per part 
d’infermeria que, a través d’un qüestionari i una 
entrevista personal, recopila les dades que seran 
necessàries per traçar un pla a mida. Aquest pla 
consisteix en visites tres cops a la setmana durant 
uns tres mesos i es basa en educació sanitària, 
modificacions dietètiques i fisioteràpia, amb l’ob-
jectiu de rehabilitar les disfuncions vesico-esfin-
terianes i la reeducació intestinal. 

Per què les persones amb EM tenen més ten-
dència a patir incontinència? 
L’esclerosi múltiple és una malaltia del sistema 
nerviós central que afecta el cervell i la medul·la 
espinal. La lesió que provoca fa més lents o blo-
queja els missatges entre el cervell i el cos i, entre 
ells, es troben els que s’envien als esfínters i la bu-
feta. 

Com es poden detectar les disfuncions 
urinàries i/o fecals? 

En el cas de la incontinència urinària acostuma 
a aparèixer per un tema d’urgència, quan tens 
moltes ganes de fer pipí, però també quan no es 
pot retenir, però existeixen altres alteracions dife-
rents com quan se’n fa però es té la sensació que 
la bufeta mai s’acaba de buidar del tot. Pel que 
fa a la fecal, es pot donar tant per restrenyiment 
com per pèrdues involuntàries, tant de femta 
com de gasos. 

Per què és important consultar al metge 
com més aviat millor? 
La qualitat de vida quan es pateix incontinència o 
altres disfuncions de les vies urinàries inferiors min-
va molt, ja que tan desagradable és haver d’anar 
al bany moltíssimes vegades com tenir la sensa-
ció que mai s’ha buidat prou. Això per no parlar de 
les pèrdues involuntàries. És cert que encara hi ha 

Eugènia Lacasa
Fisioterapeuta del Centre 
Neurorehabilitador 
de la FEM a Lleida. 
Especialitzada en 
incontinència urinària i fecal. 

Paul Green / Unsplash
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molts tabús per consultar aquesta qüestió però jo 
recomano moltíssim que es parli obertament amb 
l’especialista, ja que amb el tractament adequat 
aquestes molèsties poden minvar molt i com més 
al principi s’agafi el tema i més motivada estigui la 
persona, més eficaç pot ser la recuperació.

Tothom pot seguir el tractament? 
En principi, tota persona que té una alteració 
neurològica que li provoca incontinència hi pot 
accedir i en un percentatge important notarà 
millora. El tema és que es tracta d’un tractament 
força intensiu, seguit i, en molts casos, invasiu, 
no per dolor sinó perquè gran part d’ell es basa 
en intervencions intracavitàries que per a certes 
persones poden ser molestes. Per aquest motiu, 
abans de començar-lo s’explica molt bé tot el 
tractament i es fa signar un consentiment infor-
mat amb tot el procés detallat perquè no hi hagi 
confusions. 

A grans trets, en què consisteix el tractament? 
Doncs a banda de pautes higiènico-dietètiques 
i treball de psicologia, es fa molta tasca de fisio-
teràpia, tant a través d’exploracions manuals 
com amb sondes elèctriques i de pressió que 
ajuden a potenciar la musculatura vaginal i anal, 
a més de l’aplicació d’uns elèctrodes estratègi-
cament col·locats en el recorregut d’un nervi de 
la cama. Finalment, també és clau la feina que 
fa la persona  amb EM a casa, a través d’exerci-
cis que els ensenyem durant el tractament, com 
els de Kegel o inclús la gimnàstica hipopressiva 
que, tot i que no està demostrat científicament 
que tingui una relació directa amb la disminució 
de la incontinència, sí que té molta relació amb 
el múscul transvers de l’abdomen i, de manera 
reflexa, ajuda a l’activació del sol pelvià entre al-
tres músculs que milloren la postura i poden afa-
vorir la disminució de la incontinència.

Referències
OEM. Alimentació i esclerosi múltiple. 
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/vivir/alimentacion/la-alimentacion-influye-en-los-sintomas-
de-la-esclerosis-multiple-segunda-parte/

OEM. Consells sobre la incontinència. 
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/esclerosis-
multiple-e-incontinencia-urinaria-consejos-para-controlarla/

OEM. Incontinència fecal. 
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/
incontinencia-fecal-en-personas-con-esclerosis-multiple/

OEM. Incontinència urinària. 
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/
incontinencia-urinaria-sintomas-y-tratamiento/

FEM. Tratamiento neurorehabilitador para la incontinencia urinaria en personas diagnosticadas de esclerosis múltiple.

FEM. Eugenia Lacasa i Gloria Yaya Tur. Instrucció de tractament en disfuncions vesicals en esclerosi múltiple.

FEM. Maria Eugènia Lacasa. Centre Neurorehabilitador Martí i Pol Lleida. Tractament de fisioteràpia en 
incontinència fecal.

PREN NOTA
Alimenta’t per millorar  
la incontinència

Redueix el consum d’aliments diürè-
tics com les endívies, la carxofa, l’api, el 
bròquil, l’all, la ceba, la pera, el raïm, el 
meló i la síndria.

Limita tot el que puguis la ingesta de 
begudes estimulants, ja que actuen 
com a irritants de la bufeta i augmen-
ten el desig d’orinar. 

Pren aliments que portin més quanti-
tat de fibra soluble amb l’objectiu d’in-
crementar la consistència de la femta 
com l’arròs, els cigrons, les albergínies,  
la pastanaga o el purè de poma. 

Evita prendre begudes o sucs amb cí-
trics, ja que poden augmentar el risc 
d’infeccions.

Hàbits a tenir en compte
Beu prou aigua per mantenir-te hidra-
tat i afavorir l’eliminació de bacteris 
presents al tracte urinari.

Disminueix la ingesta de líquids dues 
hores abans de fer activitats a llocs 
on no hi haurà disponibilitat de bany i 
també després de sopar per evitar des-
pertar-te freqüentment durant la nit.

Planeja l’acció d’orinar cada  
dues o tres hores.
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T’interessa

Són compatibles 
la maternitat  
i l’esclerosi múltiple?
L’esclerosi múltiple és una malaltia de persones joves, principalment dones. 
Per això, no és d’estranyar que les dones que volen ser mares puguin tenir 
neguits i es facin preguntes.

No hi ha cap impediment per ser mare amb es-
clerosi múltiple (EM). El fet que els índexs de ma-
ternitat entre les dones amb esclerosi múltiple 
siguin inferiors a les que no tenen aquesta malal-
tia es deu a dificultats personals i socials pròpies 
de l’EM, com el fet de tenir altres prioritats, més 
neguits o disminució de la libido, que no pas a 
cap causa mèdica. És més, diversos estudis de-
mostren que durant l’embaràs, no només l’EM no 
empitjora sinó que en alguns casos pot fins i tot 
millorar. La causa serien els canvis hormonals i 
immunològics que es produeixen i que tindrien 
efectes antiinflamatoris.

Pel que fa a les possibilitats de quedar-se em-
barassada, també són les mateixes. Això sí, per 
ser mare cal planificar molt bé el procés i coordi-
nar-lo amb el neuròleg.

Un dubte que habitualment sorgeix és si la malal-
tia és hereditària. No ho és, tot i que s’ha com-
provat que els infants amb un progenitor (pare o 
mare) amb esclerosi múltiple tenen un 2% de risc 
de desenvolupar la malaltia. Aquest risc augmen-
ta fins al 6-12% quan els dos progenitors tenen EM.

I què passa amb el part? Doncs el mateix que amb 
qualsevol dona embarassada. Únicament caldrà 
controlar, en la darrera etapa, les contraccions, ja 
que l’endormiscament de les extremitats en algu-
nes dones amb esclerosis múltiple podria ama-
gar-les.

Arribats al postpart és important comptar amb el 
suport de l’entorn davant un possible rebrot –que 
no té per què donar-se però sí que s’ha de tenir 
present la possibilitat-. La lactància és possible 
tenint una alternativa en els casos que sigui ne-
cessari reprendre la medicació.

Referència 
Dossier Monografías XXVI. Mujer y esclerosis múltiple. 

J Neurol. 2020 Jun. Hellwig K, Geissbuehler Y, Sabidó M, 
Popescu C, Adamo A, Klinger J, Ornoy A, Huppke P; Euro-
pean Interferon-beta Pregnancy Study Group. Pregnancy 
outcomes in interferon-beta-exposed patients with mul-
tiple sclerosis: results from the European Interferon-beta 
Pregnancy Registry.

Fins ara hi havia poques dades de dones que prenguessin interferó durant l’embaràs o fins un 
mes abans de la concepció, però recentment ha aparegut un estudi que recull dades de 26 
països europeus i que suggereix que prendre interferó beta durant l’embaràs no augmenta els 
índex d’anomalies congènites dels nadons. Durant molt de temps s’ha temut que prendre me-
dicació podia afectar el pes del menor o avançar el part, però les dades de l’estudi no confir-
men cap d’aquestes teories. És més, l’estudi indica que no hi ha més avortaments ni anomalies 
entre les dones que prenen l’interferó beta comparat amb les dades de la población general.

L’interferó durant l’embaràs
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La Irene Bolea té 40 anys i fa prop d’un any i mig 
que és mare del Luca.  Es va quedar embarassa-
da de manera natural quan amb la seva parella 
ja havien descartat ser pares després d’haver 
deixat la medicació i haver-ho intentat sense èxit 
durant gairebé un any. A continuació va tenir un 
brot i després que els metges li recomanessin, va 
abandonar la idea de ser mare i va reprendre la 
medicació. Llavors presentava una puntuació de 
6,0 a la Expanded Disability Status Scale (EDSS) i 
un 77% de discapacitat. 

Irene, ha valgut la pena? 
Totalment. Per mi la maternitat no era quelcom 
imprescindible per ser feliç i fins i tot ja ho havíem 
descartat, però tenir al Luca ha estat un regal. 

L’embaràs va afectar la teva salut? 
No, al contrari, els símptomes de la malaltia van 
remetre durant els nou mesos. Sí que al primer 
trimestre vaig tenir marejos i vòmits propis de 
l’embaràs, però a partir del segon trimestre vaig 
recuperar moltes energies i em vaig trobar molt 
bé. Cap al final del tercer trimestre sí que vaig tro-

Irene Bolea
Mare d’en Luca. 

L’entrevista
bar-me més cansada i vaig necessitar una sonda 
urinària permanent, però no va ser res que no 
pogués portar. La patacada va venir després.

Al postpart?
Sí, vaig tenir un brot molt fort deu dies després de do-
nar a llum que em va deixar gairebé dos mesos al llit 
i em va impossibilitar donar el pit, i això que pel tipus 
de medicació que m’havia pres, no era d’esperar. En 
aquest sentit recomano a tothom que estigui prepa-
rat mentalment i logísticament pel que pugui passar. 

Ara et trobes millor? 
Sí, molt millor, i el petit sembla que ho sàpiga perquè 
mentre vaig estar malament dormia tota la nit, i ara 
que començo a estar millor, comença a donar més 
guerra.  

I el part com va anar? 
Va anar bé, va ser bastant ràpid. L’esperava per fi-
nals d’agost, però en una revisió a la setmana 38 van 
veure que el batec disminuïa i vam decidir induir el 
part per evitar riscos. Pensava que necessitaria una 
cesària per les dificultats de mobilitat però vaig po-
der tenir un part vaginal. A la Vall d’Hebron ho van 
veure claríssim, em van ajudar molt i tot va anar molt 
bé. Tenim una sanitat pública molt ben preparada. 

Què recomanaries a una dona que vol ser 
mare? 
Que si per a ella és important, que vagi a totes. Això sí, 
sent molt conscient de la realitat de la nostra malal-
tia, que es pot complicar (o no) i per això és important 
preparar una xarxa de suport familiar i de l’entorn. I 
si no la tenen, que comptin amb recursos econòmics 
per tenir ajuda extra, perquè poden necessitar-la.

“Els símptomes de la malaltia  
van remetre durant els nou mesos”
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Consells

Millora la teva alimentació 
i milloraràs  
el teu benestar
Una dieta equilibrada és clau per a tenir una bona qualitat de vida, i en les persones 
amb esclerosi múltiple encara més, ja que hem de minimitzar el procés inflamatori i 
evitar l’aparició d’altres patologies que ens compliquin la salut. Pren nota de les nostres 
recomanacions. 

Consumeix cinc 
racions de fruita 
i verdura al dia

Incrementa el 
nombre d’àpats 
al dia

Consumeix 
aliments baixos  
en greixos i rics  
en fibra

Millora la teva 
flora intestinal

Beu molta  
aigua

La verdura i la fruita són una font important de fibra, proporcio-
nen vitamines i minerals i tenen propietats antiinflamatòries. 
Consumir diàriament cinc racions de fruita i verdura és més 
important que mai. Si et costa, intenta innovar i sigues creatiu: 
afegir alvocat a l’esmorzar o maduixes al gaspatxo són opcions 
saboroses i nutritives. Quines altres se t’acudeixen?

Per tal de mantenir un bon nivell d’energia i reduir la fatiga, la 
millor opció és augmentar el nombre d’àpats diaris a través de 
petits refrigeris com les crudités, els fruits secs, una peça de 
fruita, etc.

Una dieta baixa en greixos saturats i rica en fibres és la base 
d’una bona salut, tant per a les persones amb EM com per a la 
població general. Els aliments com les fruites, les verdures, les 
nous i les llavors proporcionen al cos l’energia que necessita. En 
canvi, els greixos saturats i trans estan associats amb un gran 
nombre d’efectes negatius com el sobrepès, que pot agreujar 
símptomes de l’EM com la fatiga.

La medicació pot alterar l’equilibri microbià de l’intestí i provo-
car problemes com la diarrea o la inflor. A més, un bon estat de 
la teva flora intestinal potenciarà la teva immunitat. D’aquesta 
manera, menjar iogurt, és clau perquè conté calci i vitamina D. 
Altres aliments que milloren la flora són el miso, el te Kombucha, 
les microalgues, i la xocolata negra. 

La deshidratació contribueix a la fatiga i a l’estrenyiment, símp-
tomes freqüents entre les persones amb EM. Per prevenir-la, cal 
beure vuit gots d’aigua al dia. 
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La sal 
El consum elevat de sodi augmenta l’activitat de 
l’EM, provocant més exacerbacions i augmentant 
el risc de desenvolupar noves lesions. A més, la sal 
està associada a nombrosos problemes de salut 
com ara la hipertensió, alteracions cardíaques i la 
retenció de líquids. Així que redueix-la tot el que 
puguis i utilitza herbes o espècies per condimentar. 
Recorda que els embotits, productes precuinats i 
aliments per picar acostumen a tenir-ne molta!

Menja peix un 
mínim de dues 
vegades a la 
setmana

Assegura’t  
la vitamina D

A evitar

Encara que la investigació és limitada, els àcids greixos omega 
3 podrien ser beneficiosos per a les persones amb EM, per re-
duir la durada i la severitat dels brots. A més, l’omega 3 millora 
la salut del cor, baixa la pressió arterial i pot reduir la inflama-
ció. Així que a menjar peix blau! Si no t’agrada, les nous i la lli-
nosa també són fonts importants d’omega 3 i es poden incloure 
a les amanides, a les salses o als batuts.

Una investigació publicada el 2014 a la revista “JAMA Neuro-
logy” va demostrar que la vitamina D pot alentir la progressió 
de l’EM i ajudar en el tractament inicial de la malaltia. La pots 
adquirir prenent el sol entre 10 i 15 minuts uns tres o quatre 
cops a la setmana. No més ja que podries desenvolupar malal-
ties greus a la pell. També pots trobar-la en els peixos greixosos 
com el salmó i en els productes làctics. Si te’n segueix faltant 
(quelcom habitual en les persones amb EM), parla amb el teu 
especialista per si creu convenient donar-te un suplement. 

Greixos saturats i sucres
Evita consumir productes que continguin greixos 
saturats i sucres, com ara la pastisseria indus-
trial, menjars precuinats o sucs envasats.

Dietes miracle 
Defuig de les dietes que prometen ser la cura de 
la malaltia i asseguren resultats en temps rècord, 
ja que la seva eficàcia no està provada cientí-
ficament. A més, poden ser perjudicials per a la 
salut, ja que suprimeixen els nutrients bàsics. 

Referències

Healthy Multiple Sclerosis diet:  
http://www.everydayhealth.com/hs/multiple-sclerosis-symptoms/healthy-multiple-sclerosis-diet-pictures/

10 hàbits i estils de vida saludables que has de tenir en compte si tens esclerosi múltiple: 
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/ca/viure/pautes-per-cuidar-te/10-habits-i-estils-de-vida-
saludables-que-has-de-tenir-en-compte-si-tens-esclerosi-multiple/

10 consells per menjar bé i controlar els símptomes de l’esclerosi múltiple: 
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/ca/viure/alimentacio/10-consells-per-menjar-be-i-controlar-
els-simptomes-de-lesclerosi-multiple/

Apunta’t al batchcooking 
Quan apareix la fatiga no ve gens de gust posar-se a cuinar. Per aquest motiu, és una bona 
idea trobar un dia a la setmana i dedicar-lo a preparar menjar que es mantingui a la neve-
ra o el congelador per a la resta dels dies. Algunes bones opcions són els guisats, peixos al 
forn, purés de verdures, batuts de fruites i verdura escaldada. Cuinaràs un cop a la setmana 
i menjaràs sa cada dia. 
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Quines són les necessitats   
de les persones 
amb EM i les seves 
famílies a Girona? 

Serveis

A comarques de Girona hi ha aproximadament unes 800 persones amb esclerosi múltiple. 
Amb l’objectiu de conèixer-les millor, detectar les seves necessitats sociosanitàries i les de 
les seves famílies i poder adaptar i completar la nostra presència a altres recursos ja exis-
tents, l’any 2019 vam fer un estudi. 

El treball es va basar en la recerca i recopila-
ció d’informació pròpia i externa, la realització 
d’entrevistes en profunditat i focus groups amb 
persones amb esclerosi múltiple, familiars i pro-
fessionals; i la difusió d’una enquesta de 33 pre-
guntes als 350 contactes de la base de dades de 
la unitat de Girona i de la qual es van rebre 132 
respostes. 

La primera evidència de l’estudi és que la ma-
joria de les persones amb EM perceben tenir les 
necessitats cobertes mentre van a l’Hospital de 
Dia de neurorehabilitació. En canvi, quan estan 
en període de descans se senten més aïllades. 
En aquest sentit, encara que els professionals 
afirmen que s’explica a les persones amb EM 
i famílies el perquè d’aquestes etapes i la ne-
cessitat de seguir amb el treball personal quan 
estan en període de descans, la denominació 
d’“alta” no facilita que es percebi correctament 
el procés.

Més enllà d’aquest element, pel que fa al conjunt del 
tractament, tant persones amb EM com familiars de-
manden una major descentralització dels serveis així 
com una millor cobertura en qüestió de transport. 

Si ens centrem en el paper dels i les professionals, 
les persones amb esclerosi múltiple detecten ne-
cessitats de millora en la seva coordinació. Pen-
sen que una major formació dels professionals 
d’atenció primària facilitaria tant la detecció pre-
coç com l’atenció psicològica que es dona a les 
persones amb EM. 

Pel que fa a les famílies, les principals necessitats 
detectades són la formació i suport especialment 
en moments crítics com el diagnòstic i el període 
en què es deixa d’estar donat d’alta a l’hospital. 
Els familiars reclamen assessorament sobre aju-
des, temes legals i fiscals i llei de dependència, 
el suport en les tasques i adaptació de la llar, el 
transport al centre de dia, i el “canguratge” així 
com la formació específica de cures. 
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Tot i que som conscients que la mostra pot estar 
esbiaixada perquè una de les limitacions de l’es-
tudi va ser la dificultat per aconseguir que par-
ticipessin els perfils més avançats, la persona 
amb esclerosi múltiple a Girona és una dona de 
46 anys, viu en parella en qualsevol població del 
territori de Girona i té fills menors d’edat. Comp-
ta amb una bona formació i actualment treballa. 
Pel que fa a la mobilitat, no presenta greus pro-
blemes i disposa de cotxe propi. La seva esclero-
si és remitent-recurrent, fa uns 12 anys que va ser 
diagnosticada i utilitza de manera quasi exclusi-
va els serveis de la sanitat pública per gestionar 
la malaltia. 

Propostes de millora
A partir de les conclusions obtingudes, vam ela-
borar un pla de propostes de millora. La intenció 
era començar-lo a implementar l’any 2020, però 
la crisi de la covid-19  ha endarrerit el calendari 
de treball.

Descentralització de serveis
Estem treballant la creació d’aliances amb altres 
serveis i recursos que facilitin a les persones amb 
EM que estan lluny de l’Institut d’Assistència Sa-
nitària accedir a serveis bàsics de fisioteràpia.

Entrega a domicili
Ja hem iniciat els primers contactes amb la Regió 
Sanitària per facilitar l’entrega de la medicació a 
domicili en aquells casos que ho requereixin.

Creació de l’espai FEM 
Volem incorporar a l’equip de la FEM a Girona la 
figura de “gestor/a de cas”, que serà el punt de 
referència en tot moment de la persona amb es-

Gisela Carrés  
Directora Assistencial 
i de Qualitat de la 
Fundació Esclerosi 
Múltiple

“Gràcies al testimoni de les persones que 
han participat en l’estudi hem pogut copsar, 
no tan sols les seves necessitats, sinó tam-
bé què és el que més els hi preocupa i limita 
per gestionar de manera òptima la malal-
tia. Els resultats ens han permès definir un 
full de ruta amb les accions prioritàries i 
millorar així l’accés als serveis essencials, la 
continuïtat assistencial entre aquests i am-
pliar la xarxa de recursos especialitzats per 
les persones amb EM i el seu col·lectiu”.

clerosi múltiple. Aquesta persona estarà coordi-
nada amb neurologia, neurorehabilitació i amb 
altres recursos de l’entorn i ha de permetre abor-
dar els temes que es posen de manifest a l’estudi: 

Cobrir la fase “desert” a través de la dinamit-
zació d’activitats que promoguin els hàbits de 
vida saludable.

Donar resposta a les necessitats informatives: 
assessorament legal, assessorament laboral, i 
assessorament de recursos. Aquesta persona 
serà el nexe d’unió entre qui ofereixi el servei 
conveniat i la persona amb EM/familiar. També 
assessorarà i formarà sobre els recursos exis-
tents validats: webs, apps, cursos, etc. 

Referència FEM, 2019. Estudi de les necessitats sociosa-
nitàries no cobertes de persones amb Esclerosi Múltiple i 
les seves famílies a la província de Girona 
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Cronograma
anual

20
20

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

L’any 2020

La FEM esdevé membre actiu de la Xarxa 
d’Inclusió Laboral (XIB) 
que fomenta la contractació de persones amb 
discapacitat.

Mou-te per l’esclerosi múltiple
La cursa al Circuit de Barcelona-Catalunya va 
celebrar 20 anys i va batre el rècord de partici-
pació amb més de 2.000 inscrits. 

Presenten el primer Llibre blanc  
de l’EM a l’estat espanyol. 

Arriba la covid-19
La Fundació tanca les instal·lacions i els serveis 
presencials i es prioritza l’atenció telefònica.  
Iniciem tractaments telemàtics. 

Campanya contra el coronavirus
La FEM posa en marxa la campanya contra el 
coronavirus per captar fons i garantir la sosteni-
bilitat dels serveis.

Xevi Avellana va córrer la primera marató 
confinada per l’esclerosi múltiple 
En veure que la covid deixava sense finançament 
les fundacions, va córrer pel seu pis i bloc de Gi-
rona i va aconseguir recaptar 660 euros per l’EM.

Dia Mundial de l’EM 
Es va celebrar on-line a tot el món amb el desig 
que ningú hagi d’afrontar una malaltia com l’EM 
en solitud.

Amb el lema #FEMCaragolada els establiments 
Tudela Fruits i Caragols Almacelles van promou-
re una caragolada solidària i en família a Lleida 
en ple confinament. 
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JUNY

AGOST

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Nou logotip
La Fundació estrena logotip i imatge gràfica i 
adopta el color taronja com la majoria d’entitats 
internacionals. La nova imatge pretén trencar 
barreres i oferir una visió més oberta i positiva.

#MullatPerqueSoniMillor 
El “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” es va fer fo-
namentalment on-line tot i que hi va haver 300 
piscines que el van poder fer presencial. La cam-
panya on-line presentava una cançó del grup 
Gertrudis que sonava de forma cacofònica, ja 
que es buscava el paral·lelisme amb la malaltia i 
que anava millorant a mesura que augmentaven 
les donacions.

Beques femtalent
Es convoca la cinquena edició de les Beques  
femtalent que pretenen contribuir a potenciar el 
talent de les persones amb esclerosi múltiple o al-
tres discapacitats físiques que estudien. Es tracta 
de 5 beques de 2.000€ cadascuna. 

Es reprèn l’activitat presencial 
Els centres neurorehabilitadors combinen els 
serveis on-line i presencials alhora. El centre de 
Reus va ser el primer de la FEM en obrir.

La marxa solidària 
“FEM la volta” a Banyoles es va reorientar per evi-
tar aglomeracions i es va poder celebrar malgrat 
la pandèmia. Aquest any es va fer durant dos dies 
i no calia traslladar-se a Banyoles, es podia fer un 
recorregut de distància similar en l’entorn habitual.

Una Poma per la Vida
La campanya “Una Poma per la Vida” es va rein-
ventar i es va fer on-line i en empreses però no en 
els supermercats a causa de la covid.

Observatori de l’Esclerosi Múltiple
Rècord de visites a l’Observatori de l’Escle-
rosi Múltiple amb més de 150.000 sessions i 
125.000 persones que van consultar el portal 
al llarg del mes.

La Fundació impulsa el primer llibre  
infantil amb un protagonista amb EM 

Dia Nacional de l’EM
La FEM i el Cemcat coincidint amb el Dia Nacio-
nal de l’Esclerosi Múltiple van organitzar una jor-
nada per tractar sobre EM i covid i com afecten 
les noves tecnologies en la gestió de l’EM.

Conjuntament amb Merck i la Fundació Rands-
tad vam celebrar la jornada ‘Talent, discapacitat 
i feina’ per donar a conèixer l’esclerosi múltiple 
en l’entorn empresarial.

‘Talent, discapacitat i feina’
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EM pediàtrica

Un portal que ens permet 

afrontar l’EM 
infantil de  
manera positiva

Tot i que l’esclerosi múltiple afecta 
majoritàriament als adults joves, també 
pot aparèixer a la infància. Per aquest 
motiu, conjuntament amb la Fundación 
Esclerosis Múltiple Madrid i amb la 
col·laboració de Novartis, hem posat en 
marxa el portal AvancEMos. 

Es tracta d’una web perquè famílies, amics, en-
torn educatiu i, també els propis nens i nenes 
diagnosticats, tinguin accés a informació fiable, 
clara, concisa i adaptada a cada edat i col·lectiu, 
sobre la malaltia i sobre com afecta a aquesta 
franja d’edat. L’objectiu és poder resoldre dubtes 
i acompanyar en els primers moments. També 
hi ha espai perquè els propis professionals de la 
salut tinguin accés a la informació i a recursos 
específics per tractar a aquest col·lectiu. 

www.avancemos.es
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Principals símptomes de l’EM pediàtrica

Oculars 

Disminució de la visió, do-
lors en els moviments ocu-
lars, visió borrosa i altera-
ció en la visió dels colors. 

Cos 

Sensació de cremors i for-
migueig, endormiscament 
d’algunes extremitats i dis-
minució de la sensibilitat. 

Comportament 

Pèrdua de l’equilibri, ines-
tabilitat i vertigen, pèrdua 
de la coordinació, movi-
ments poc habituals i fati-

ga extrema. 

de les persones  
presenta disminució  

del raonament  
lògic i fatiga  

mental. 

manifesta pèrdua  
de la memòria a  
curt termini, dificultat  
de concentració,  
d’atenció i de velocitat  
de processament. 

Els trastorns 
en l’estat  
anímic  
són molt 
freqüents

Promoure l’exercici físic

L’ajudarà a reduir la fatiga 
i la debilitat muscular, 

incrementarà la seva capacitat 
de coordinació i equilibri i 

potenciarà la força muscular. 

Provocar la comunicació

Li permetrà mitigar les pors, 
fomentarà la seva confiança  
i l’ajudarà a cercar recursos 
i solucions i demanar ajuda 

quan la necessiti. 

Fomentar el seu benestar

El podem promoure ajudant 
al nen o nena a marcar-se 
metes, tenir un estil de vida 

saludable i animant-lo a gau-
dir del present i amb una ac-
titud positiva davant la vida.

Què podem fer per millorar el seu estat físic i anímic?

Als Socis Empresa de la Fundació Esclerosi Múltiple Gràcies!

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

skitterphoto / P
exels
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Comença un nou trimestre a l’escola però un dels 
companys de classe, l’Enric Mitjà, no apareix fins al 
cap d’uns quants dies. Així comença E.M., el nou lli-
bre d’Àngel Burgas que s’afegeix a la saga d’El club 
de la cistella, destinada a nens i nenes de més de 
12 anys i que tracta l’esclerosi múltiple pediàtrica 
d’una manera molt propera i encertada. 

Enric Mitjà és l’alter ego d’en Ramon Panés, a qui 
li van diagnosticar esclerosi múltiple quan tenia 
14 anys. Ara ha volgut compartir la seva història 
amb l’escriptor perquè aquest pogués crear una 
novel·la realista, que permeti explicar la malaltia, 
sense tabús ni complexos als més joves i també 
normalitzar-la a l’entorn educatiu. I és que la his- 
tòria de l’Enric, és la història del Ramon, la d’un 
jove de 14 anys que s’enfronta a una malaltia des 
de la total desconeixença.

 

E.M., nova incorporació al club de la cistella 
Ed. La Galera · Autor: Àngel Burgas

Novetat literària  

Què et sembla ser el protagonista d’una  
novel·la juvenil? 
Em va agradar molt que m’ho demanessin i po-
der participar-hi, ja que crec que d’alguna ma-
nera puc ajudar a nens i nenes que han estat 
diagnosticats, i també a  famílies i professorat, a 
conviure amb la malaltia d’una manera natural. 

Com vas viure el diagnòstic? 
Tenia 14 anys i no sabia gens què era l’esclerosis múl-
tiple. Com que tampoc em trobava malament, no li 
vaig donar massa importància. Inclús a Sant Joan 
de Déu em van oferir un psicòleg però jo no el volia 
perquè no creia que el necessités. Als pares sí que 
els veia tristos i que ploraven, i això m’angoixava. 

En Ramon Panés és el jove amb esclerosi múltiple 
amb el que està inspirat el protagonista d’E.M. El van 
diagnosticar amb 14 anys. Ara en té 19 i treballa com 
a cambrer. 

I com vas explicar-ho a l’escola?
Això em va passar quan vivia a Cerdanyola. Com 
que vaig faltar molts dies a classe, a la tornada 
els meus pares ho van explicar als professors i jo 
als companys i cap problema, tot com sempre. El 
4t d’ESO el vaig començar a un altre institut per-
què ens vam mudar. Com que no se’m notava cap 
símptoma, jo no vaig explicar res. No vas per el 
món dient”: ‘Hola, em dic Ramon i tinc EM’. Des-
prés, a mesura que vaig anar tenint brots i faltant 
a classe, ho vaig anar compartint, i també tot molt 
normal, mai m’he sentit desplaçat per la malaltia.  

Què els diries als pares del nen?
Que estiguin amb ell, però no l’atabalin, que el 
deixin fer i no el sobre protegeixin. El pitjor que li 
pots fer a un adolescent amb EM és anar-li amb 
el discurs de ‘l’ai pobret’. Si l’han de renyar que el 
renyin i si l’han de felicitar que el felicitin.

“El pitjor que li pots fer a un 
adolescent amb EM és anar-li  
amb el discurs “d’ai pobret’”
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El test 

“Somos cuidadores” 
1

2

3En la fase lleu de la malaltia 

a) És important deixar espai a la persona 
amb EM i treure importància al diagnòstic.

b) És possible que la persona presenti símp-
tomes invisibles, com els trastorns sensitius 
o fatiga.

c) S’ha d’animar la persona a esforçar-se al 
màxim en totes les tasques.

Com a persona cuidadora  
has de saber que: 

a) Ets l'única responsable del benestar del 
teu familiar amb dependència.

b) És egoista tenir cura de tu mateixa i 
atendre les teves necessitats.

c) Les cures que et proporciones a tu ma-
teix/a són tan importants com les que el teu 
familiar necessita.

www.somoscuidadores.es

Sabies que hi ha fases d'adaptació  
a la nova situació com a cuidador/a?  
Són les següents: 

a)  
Fase 1: Negació o manca de consciència  
del problema.
Fase 2: Recerca d’informació i sorgiment  
de sentiments difícils.
Fase 3: Reorganització.
Fase 4: Resolució.

b)  
Fase 1: Negació o manca de consciència  
del problema.
Fase 2: Culpabilització de la persona amb EM.
Fase 3: Reorganització.
Fase 4: Resolució.

c) 
Fase 1: Negació o manca de consciència  
del problema.
Fase 2: Recerca d'informació i sorgiment  
de sentiments difícils.
Fase 3: Reorganització.
Fase 4: Resignació.

d) 
Fase 1: Acceptació del problema.
Fase 2: Recerca d'informació i sorgiment  
de sentiments difícils.
Fase 3: Reorganització.
Fase 4: Resolució.

1B 2C 3A

3 encerts: Enhorabona! Ets una persona 
cuidadora genial que no només tens la cura 
necessària de la persona amb EM sinó que 
també saps tenir cura de tu mateix/a. 

2 encerts: No està gens malament però sem-
pre es pot millorar, segur que fent el curs on-
line “Somos Cuidadores” resoldràs els dub-
tes que et poden sorgir.

1 encert: Potser ha estat sort tot i que tam-
poc podem descartar el sentit comú. ;) Si 
vols aprofundir en el coneixement sobre 
cuidar i cuidar-te en l’àmbit de l’EM, passa’t 
pel curs on-line gratuït “Somos cuidadores”.

0 encerts: Ni una vol dir ni una! Passa’t pel 
curs on-line “Somos Cuidadores” que tens 
molt de marge de millora. ;) 
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