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Hem superat l’any més rar i més difícil dels darrers temps.
Un any que marcarà una era: l’any de la pandèmia. El 2020
ha estat complicat per a tothom: persones que han perdut
la vida, hospitals col·lapsats i la societat confinada a casa,
patint per la feina i per la salut. Les persones amb EM també
ho han passat malament. Inicialment no se sabia si eren més
vulnerables davant del virus i en molts casos es van haver
d’aïllar més que la resta de la població.

MARIA
JOSÉ
ABELLA
Presidenta
de la Fundació
Esclerosi Múltiple

Des de la Fundació vam fer un esforç ingent per mitigar
l’impacte de la pandèmia, esforçant-nos per arribar a totes les
persones amb esclerosi múltiple, per donar informació, per
estar al costat de tothom i afrontant un repte sense precedents
perquè els nostres centres també van haver de tancar. L’any
2020 ha estat l’any de les pantalles, i sort n’hem tingut perquè
ens han permès ser més a prop malgrat la distància. Us convido
a recordar el que vam aconseguir. Les persones amb EM sovint
ho diuen: en general tenim més resiliència del que pensem i les
següents planes en són la prova.

3

01 La Fundació Esclerosi Múltiple en xifres

02 Què és l’EM?

03 La fundació

Memòria Anual 2020

01

04 Què fem?

05 Transparència

LA FUNDACIÓ
ESCLEROSI MÚLTIPLE
EN XIFRES

4

01 La Fundació Esclerosi Múltiple en xifres

02 Què és l’EM?

03 La fundació

04 Què fem?

UNITAT DE NEUROREHABILITACIÓ
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SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
I SOCIAL (BARCELONA)

45

9.768

256

PLACES
DIÀRIES

ESTADES
REALITZADES

PERSONES
ATESES

39%

167

35%
15%

89

CENTRE NEUROREHABILITADOR
DE REUS

PLACES
DIÀRIES

10.094

127

ESTADES
REALITZADES

PERSONES
ATESES

Incertesa al futur

239

173

PERSONES
AT E S E S

ASSISTENTS ALS
TALLERS PER MILLORAR
COMPETÈNCIES
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LABORALS

F O R M ACIO N S

139
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O F E RT E S D E F E I NA
G E ST IO NA D E S

BEQUES
F E M TA L E N T

Preocupació laboral

PERSONES ATESES AL SERVEI
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
BARCELONA
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CENTRE NEUROREHABILITADOR
DE LLEIDA

13
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ATESES
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Afrontament al diagnòstic

EM-Covid

4%
85

FEMTALENT: FORMACIÓ I INTERMEDIACIÓ
AMB EMPRESES

Conflictes familiars

7%

22

5
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*INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
DE GIRONA (GESTIONAT PER L’INSTITUT
CATALÀ DE LA SALUT AMB SERVEIS DE LA
FUNDACIÓ)

310

2.000

7.849

PISCINES
PARTICIPEN AL
MULLA’T

PERSONES CORREN
PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
AL "MOU-TE"

POMES VENUDES
A LA CAMPANYA
"UNA POMA PER LA VIDA"
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LA FUNDACIÓ
ESCLEROSI
MÚLTIPLE
EN XIFRES

+ 1.400.000
DE VISITES

DADES ECONÒMIQUES 2020

A L'OBSERVATORI
DE L'EM

3.559.217 €
DE S P E S E S

78

%

14

%

Serveis
a les
persones

Activitats de
captació de fons
i sensibilització

79 %

Neurorehabilitació

8%

Informació i sensibilització

7%

Formació i intermediació amb empreses

4%

Recerca

2%

Atenció Psicològica i Social

www.observatorioesclerosismultiple.com

8%

6.596
PERSONES
REBEN EL BUTLLETÍ
MENSUAL

3.703.890 €
106
PERSONES
S'HAN APUNTAT
AL CURS
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148
PERSONES
S'HAN APUNTAT
AL CURS

SOMOS
CUIDADORES
Per a cuidadors/es
de persones
amb EM

IN G R E SSO S

60

%

16 %
15

%

www.somoscuidadores.es

FEMLEARNING
Per a persones
amb EM

www.femlearning.es

Administració

Ingressos
públics

Empreses

Activitats
de captació
de fons

6%

Particulars

3%

Altres
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Trastorns
de visió

Què és
l’EM?

L’esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema

Problemes
d’equilibri

nerviós central que afecta la mielina, que és l’encarregada
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Tristesa

Depressió

70 %

de la transmissió dels impulsos nerviosos. També coneguda

A N YS

com la malaltia de les mil cares, els símptomes de l’esclerosi
múltiple són amplis i varien en funció de la part del sistema

20-40

Fatiga

nerviós afectada.

Adormiment de
les extremitats

55.000

És la segona causa de discapacitat
en persones joves

Formigueig
Es diagnostica principalment
entre els 20 i els 40 anys

PERSONES

30 %

9.000

Manca de
sensibilitat
o tacte

PERSONES

És més freqüent en dones

Memòroia
anual2020
2020
Memòria
Anual

Dolor

No és contagiosa ni mortal

No en coneixem la causa i no té cura

Pèrdua
de destresa
muscular
Dificultats
per caminar

2.800.000
PERSONES
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La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l’any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre.
Des de la Fundació treballem per aturar l’impacte de la malaltia en la vida de les persones amb esclerosi
múltiple i el seu entorn des de diferents àmbits: atenció al recent diagnòstic, neurorehabilitació, formació
i intermediació amb empreses així com informació i sensibilització.
La Fundació Esclerosi Múltiple manté una aliança estratègica amb el Centre d’Esclerosi Múltiple de
Catalunya (Cemcat), pol d’excel·lència internacional en la recerca de la malaltia. Des del Cemcat, situat
al recinte hospitalari de la Vall d’Hebron, es treballa per a una investigació centrada en les malalties
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neuroimmunològiques i en la millora assistencial.

Atenció al recent diagnòstic

Assessorament Sexual

Neurorehabilitació

Formació i intermediació
amb empreses

Atenció Domiciliària

Recerca

Atenció a les Famílies

Informació i sensibilització

Assessorament Legal

Defensa de drets de les
persones amb EM
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3.1. QUALITAT

02 Què és l’EM?

03 La fundació

04 Què fem?

A la Fundació Esclerosi Múltiple treballem des de l’any 2013 en la
implantació i consolidació d’un Sistema de Gestió de Qualitat. Mitjançant
aquest sistema garantim la millora contínua tant en els serveis que oferim,
com en el disseny de les accions a desplegar o en la política interna.
La nostra política de qualitat es basa en l’optimització dels processos,
per tal d’assegurar al màxim la percepció de benestar de les persones
amb esclerosi múltiple, les seves famílies i de la societat en general.
Actualment comptem amb més de 240 processos descrits i estem
revisant a fons els assistencials perquè puguin ser acreditats en
un futur pel departament de Salut. Igualment, seguim apostant
pel desenvolupament professional amb la finalitat de satisfer les
necessitats de les persones que atenem.
IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT
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Optimitzar els recursos

Analitzar les oportunitats de millora

Reduir els riscos optimitzant els costos operatius
i de gestió

05 Transparència
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PRESIDENTA

3.2. ÒRGANS
DE GOVERN

Maria José Abella Mestanza
El Patronat de la Fundació Esclerosi Múltiple és el seu òrgan rector i
està format per un conjunt de persones compromeses amb la lluita
contra l’esclerosi múltiple.

VICEPRESIDENT

VOCAL

Xavier Montalban Gairin

Antoni Albaladejo Navarro
VOCAL
Joan Bigorra Llosas

ADMINISTRADOR
Josep Maria Perelló Juncà

VOCAL
Xavier Pujol
VOCAL
Teresa Campanera Gatell

SECRETARI
Agustí Bou Maqueda

VOCAL
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Manel Peiró Posadas
VOCAL
Fco. Javier Puig de la Bellacasa Alberol
VOCAL
Josefa Querol Martín
VOCAL
Àngels Tejada Barrio
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TREBALLADORS/ES

3.3 PERSONES
TREBALLADORES
I VOLUNTÀRIES

77
TREBALLADORS/ES

45
32

ATENCIÓ DIRECTA A
LA PERSONA AMB EM

TREBALLADORS/ES
ADMINISTRACIÓ,
DIRECCIÓ, COMUNICACIÓ
I EMPRESES

PER CAMPANYA

1.426

1.280

VOLUNTARIS/ES
MULLA’T
PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

VOLUNTARIS/ES

20
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122

VOLUNTARIS/ES
UNA POMA
PER LA VIDA

VOLUNTARIS/ES
MOU-TE
PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

ASSISTENCIALS

4

VOLUNTARIS/ES
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El Pla Estratègic 2016-2020 és un instrument per identificar les
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EIX 1

EIX 2

GOVERNANÇA FORTA,
TRANSPARENT I RESPONSABLE

SERVEIS DIFERENCIATS I DE VALOR
PER A LES PERSONES AMB EM

necessitats i afrontar els nous reptes de futur per reforçar el
nostre compromís amb les persones amb EM.
Es basa en 4 eixos:

Elaboració del primer

Estudi de necessitats

Reflexió estratègica

Incorporació d’un nou

estudi d’impacte en

biopsicosocials a la

del Patronat.

membre al Patronat.

neurorehabilitació de

demarcació de Girona.

persones amb EM.

Posada en marxa de
la comissió executiva
de la Fundació.

Incorporació d’un
responsable de RRHH
a l’estructura, amb el
model de gestió per
competències.

Definició del servei
Activació, dirigit a
l’empoderament,
autocura i activació de
la persona amb EM.

Mentoring d’empreses
per a persones en
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recerca de feina.

Col·laboració i posada
en marxa del portal
web “Decisions
Compartides”.

Creació del servei
consultoria femtalent,
dirigit a persones amb
EM en cerca de feina
d’alta ocupabilitat.

Servei d’assessorament
sexual, acord de
col·laboració amb
Tandem Team.
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EIX 3

EIX 4

CENTRE DE REFERÈNCIA
DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Grups focals per a

Jornada de

Creació del

Posada en marxa de la

la creació de la guia

sensibilització de

“Mulla’t Empreses”.

fase I de la campanya

d’infants amb EM

l’EM i els símptomes

per a pediatres.

invisibles.

Creació de nous grups
per a joves i adults.

Creació del servei
de suport psicològic
en moments de crisi.

de captació de socis.

Redefinició
de la campanya
“Una Poma
per la Vida”.

Incorporació a la Xarxa
d’Inserció Laboral
de l’Ajuntament
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de Barcelona.

Sessions informatives
sobre empoderament
en la defensa de drets
en l’àmbit de la salut
i laboral.

Grups focals per
definir l’estratègia
de globalització de
l’Observatori per
l’Esclerosi Múltiple.

Campanya
arrodoniment
solidari.

Pla per assolir un
increment en les
convocatòries
presentades a
subvencions públiques.
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ATENCIÓ A LES PERSONES AMB EM

04

4.1. SERVEIS PER
A PERSONES
AMB EM
T’ACOMPANYEM

204

320

A | ATENCIÓ AL RECENT DIAGNÒSTIC

36
FA M I L I A R S /
C U I DA D O R S
DE PERSONES
AMB EM

PERSONES
AT E S E S
AMB EM

Després del diagnòstic les persones amb EM senten una certa
desorientació i necessiten informació. El fet que l’esclerosi
múltiple afecti de manera diferent a cada persona fa que l’atenció

116

individualitzada sigui bàsica. Per això, un equip de professionals

21

15

orienta i informa de les qüestions relacionades amb la malaltia.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL
DE BARCELONA

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL (BARCELONA)

Afrontament al diagnòstic

39%
Incertesa al futur

35%

251

91

74

17

INTERVENCIONS
PER
VIDEOCONFERÈNCIA

PERSONES ATESES
PER PRIMERA
VEGADA A LA FEM

PERSONES
AMB EM

FAMILIARS ATESOS

51

12
23

Conflictes familiars

5
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15%
EM-Covid

7%
Preocupació laboral

4%

3
GRUPS DE
SUPORT PER
VIDEOCONFERÈNCIA
QUE SEGUEIXEN
DE FORMA
AUTOGESTIONADA

1.312

27

I N T E RV E N CIO N S
T E L E F Ò N IQ U E S I
VIA CORREU

VISITES
PRESENCIALS DE
GENER A MARÇ
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B | NEUROREHABILITACIÓ

Els Centres de Neurorehabilitació ofereixen un servei especialitzat diürn
per aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple. Aquests centres compten amb

18
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PERE CASTILLO
Fa neurorehabilitació al centre
de la Fundació a Lleida
"Espero cada setmana el dia

un equip interdisciplinari format per infermers, fisioterapeutes, terapeutes

que em toca venir al centre

ocupacionals, metges, logopedes, psicòlegs, treballadors socials, personal

neurorehabilitador. Noto força la

cuidador i personal de serveis generals.

millora al meu cos i ànima i el tracte

L’activitat terapèutica del centre té en compte les discapacitats físiques,

de les professionals és immillorable."

cognitives i de relació amb l’entorn. L’objectiu és traçar un pla, d’acord
amb la persona amb EM, que permeti millorar la qualitat de vida sense
restriccions en les activitats diàries ni limitacions en la participació social.
Els centres de la Fundació s’acullen al model de serveis sociosanitaris
de la Generalitat. Són centres proveïdors del CatSalut i de la Direcció
General de Protecció Social que contracten un nombre determinat de
places de servei sociosanitari per centre i dia.

NOEMÍ MARTÍNEZ
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88%

El
de les persones que passen
pels nostres centres afirma que els
hem ajudat a resoldre els problemes
d'autonomia

Fisioterapeuta de la FEM a Reus
"Amb la fisioteràpia que treballem
a neurehabilitació intentem
minimitzar les alteracions
físiques i aconseguir la máxima
recuperació de la persona, sempre
amb la vista posada a millorar la
qualitat de vida."
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CENTRE NEUROREHABILITADOR
DE LLEIDA(*)
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INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
DE GIRONA(*)
HOSPITAL DE SANTA CATERINA

34

11.068

210

PLACES
DIÀRIES

ESTADES
REALITZADES

PERSONES
ATESES

(*)

Doctor Castany s/n Salt

124

86

972 189 044
girona@fem.es

L’Institut d’Assistència
Sanitària està gestionat per
l’Institut Català de la Salut
i la Fundació hi té serveis

DIRECTORA: MÒNICA NIEVES
(*)

Passeig Onze de Setembre, 10

Aquest centre també atén a persones
amb malalties neuroprogressives
i dany cerebral

973 701 227
lleida@fem.es
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CENTRE NEUROREHABILITADOR
DE REUS

22

10.094

PLACES
DIÀRIES

ESTADES
REALITZADES

UNITAT DE NEUROREHABILITACIÓ
DE BARCELONA

127
PERSONES
ATESES

45

9.768

PLACES
DIÀRIES

ESTADES
REALITZADES

256
PERSONES
ATESES

DIRECTORA: CINTA ZABAY

Avinguda Onze de Setembre, 120
977 128 024
reus@fem.es

85

42

Passeig de la Vall d’Hebron 119-129
Edif. Cemcat
931 751 555

167

89
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C | ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

L’atenció domiciliària permet rebre a domicili alguns tractaments del centre
neurorehabilitador i s’adreça a les persones que tenen una discapacitat i
per diverses raons no poden traslladar-se al centre.
Per accedir a l’atenció domiciliària és imprescindible complir diversos
criteris com la impossibilitat o greus dificultats per sortir del domicili o no
disposar de transport adaptat per accedir al centre neurorehabilitador.
Un total de 18 professionals s’ocupen de donar servei mitjançant el suport
de metges, treballadors socials, fisioterapeutes, auxiliars de clínica,
logopedes, terapeutes ocupacionals, infermers i neuropsicòlegs.
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DADES PERSONES ATESES
AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

29

13

13

12

BARCELONA

GIRONA

REUS

LLEIDA
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GRUPS DE SUPORT

04

4.1. SERVEIS PER
A PERSONES
AMB EM
T’ACOMPANYEM

D | ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Atès que l’esclerosi múltiple no només té impacte en la

SOMOS CUIDADORES

Es tracta d’un recurs que permet compartir experiències i

És un curs on-line per a cuidadors i cuidadores de persones

estratègies per afrontar la situació, atès que l’esclerosi múltiple és

amb esclerosi múltiple. El curs pretén donar eines i estratègies

una malaltia crònica i el seu impacte afecta també l’entorn de la

per formar als cuidadors i cuidadores, perquè moltes vegades

persona amb EM.

tenint cura del familiar no es té prou temps per a un mateix.

UNITAT D’EM BARCELONA
(CEMCAT)

SEU DE LA FEM A
BARCELONA

persona sinó també en el seu entorn, des de la Fundació
impulsem programes d’atenció a les famílies de persones
amb esclerosi múltiple.

2

GRUPS
DE SUPORT

3

GRUPS
DE SUPORT

PERSONES

La finalitat del servei s’orienta a prevenir la claudicació del
cuidador i oferir-li eines per millorar la seva qualitat de vida i
la de la persona de qui té cura.
Des de la Fundació Esclerosi Múltiple s’organitzen:

1 PROGENITORS

1 JOVES

1 PARELLES

2 ADULTS

REUS
Grups de suport
emocional i social

Activitats per a la millora
i el manteniment de la salut física

8

LLEIDA

GRUPS
DE SUPORT

4 FAMILIARS

(parella, danys celebrals,
germans i dones)

8

GRUPS
DE SUPORT

1 FAMILIARS
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6 SUPORT PSICOLÒGIC
4 PERSONES AMB EM
Orientació sanitària

Formació, informació
i assessorament sobre
la simptomatologia
de l’esclerosi múltiple

1 PERSONES AMB EM

GIRONA

1

GRUP
DE SUPORT

1 ADULTS

106
WWW.SOMOSCUIDADORES.ES

S’HAN APUNTAT AL CURS ON-LINE
DE SOMOS CUIDADORES PER APRENDRE
A CUIDAR I A CUIDAR-SE

01 La Fundació Esclerosi Múltiple en xifres

04

4.1. SERVEIS PER
A PERSONES
AMB EM

02 Què és l’EM?

03 La fundació

04 Què fem?

E | ASSESSORAMENT LEGAL

La Fundació Esclerosi Múltiple té un conveni de col·laboració amb el

T’ACOMPANYEM

Col·lectiu Ronda que permet fer consultes legals i respondre a preguntes
i dubtes de caràcter legal per correu electrònic. Moltes vegades la
persona amb esclerosi múltiple desconeix els ajuts existents o els
beneficis que l’administració ha previst i als quals es pot acollir.

F | ASSESSORAMENT SEXUAL

La FEM té un servei d’assessorament sexual conjuntament amb
l’associació Tandem Team Barcelona, experta amb atenció a la
persona amb diversitat funcional i sexualitat.
Així, la Fundació ofereix un servei confidencial i gratuït via correu
electrònic que permet plantejar dubtes de caràcter sexual. I és que
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l’EM pot generar disfuncions sexuals i canvis en la sexualitat de parella
que els experts ajuden a gestionar.
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G | FORMACIÓ I INTERMEDIACIÓ AMB EMPRESES
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FORMACIÓ

Des de la Fundació entenem que la formació és indispensable

Impartim mòduls formatius, a través dels quals es

per a la inserció laboral. Per això, formem i reciclem les persones

pot accedir a fer pràctiques en empreses.

amb discapacitat perquè puguin continuar treballant i

INTERMEDIACIÓ AMB EMPRESES
Acompanyem la persona amb EM en el procés de
recerca de feina i li oferim eines per assolir un objectiu
professional i espais d’orientació personalitzats.

aconseguir noves oportunitats de feina si és necessari.
Treballem diferents línies d’acció des de diferents àmbits:

BEQUES femtalent
Convoquem unes beques que premien el talent de
les persones amb discapacitat que volen continuar
els seus estudis superiors o volen especialitzar-se.

98%
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El
de les persones
que passen per aquest
servei el recomanen a
l'hora de busca feina

TALLERS

RELACIONS AMB EMPRESES
Contactem amb empreses que pretenen millorar
l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat i
volen fer accions de sensibilització o organitzar
voluntariat corporatiu.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Organitzem tallers que contribueixen a millorar les

Ocupa 98 persones amb esclerosi múltiple i altres

competències.

discapacitats.
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PERSONES ATESES

4.1. SERVEIS PER
A PERSONES
AMB EM
T’ACOMPANYEM

239

173

PERSONES
AT E S E S

TA L L E R S
P E R M I L LO R A R
C O M P E T È N CI E S

64

NIVELL FORMATIU

53%
Discapacitat fisica

Estudis
universitaris

24

%

Cicles formatius i
graus superiors

I N S E R CIO N S
LABORALS

30%
Amb EM

25

139

5

F O R M ACIO N S

O F E RT E S D E F E I NA
G E ST IO NA D E S

BEQUES
fe mt a len t

9%
Pluridiscapacitats
i altres discapacitats

8%
Discapacitat
sensorial
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%

67%

33%

17

%

Màsters o
postgraus

15%

Batxillerat i cicles
formatius de grau
mig

10

Estudis primaris i
secundaris

8

%

%

Certificat
d’escolaritat
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BEQUES femtalent

XARXA PER A LA INCLUSIÓ LABORAL DE BARCELONA
(XIB)

Cinc estudiants brillants d’entre 22 i 38 anys, guanyen les beques

La XIB es va crear per fomentar la contractació de persones amb

femtalent 2020.

discapacitat en el mercat de treball ordinari. La xarxa es constitueix
amb el convenciment de que l’aliança entre el govern local i el

La Fundació Esclerosi Múltiple fa 5 anys que entrega beques que

tercer sector especialitzat en inclusió laboral és l’estratègia més

premien el talent entre els estudiants amb discapacitat: són les

eficaç per aconseguir-ho.

beques femtalent i cada beca suposa un ajut de 2.000€. Durant el
2020, amb més candidatures que mai i gràcies a la Fundació Agbar,
El Tenedor i Bristol Myers Squibb, hem pogut entregar 5 beques.
Les persones guanyadores han estat:

Des del 2019 que la FEM es va incorporar a la xarxa i amb les
entitats que la integren es van marcar objectius:

1

la Universitat Rovira i Virgili dins el Programa de Turisme i Oci,
sobre la governança Intel·ligent de les destinacions turístiques.

2

PAU OBREGON GUTIÉRREZ. Té 26 anys estudia el doctorat en
Medicina i Sanitat Animal a la Universitat de Barcelona.
LOURDES LÓPEZ ORTOLÁ.

3

la seva dolència li impedeixi exercir l’educació infantil que va

4

de Comunicació Audiovisual a la Universitat Rovira i Virgili.

Ocupacional.

Professionalitzar el servei d’intermediació unificant

5

SONIA PALAZON
“La FEM m’ha ajudat
a canviar de feina. La
Fundació m’ha donat
confiança, amb ella m’he
pogut formar, ampliar
coneixements i reafirmar

protocols d’actuació en programes d’ocupabilitat amb

les meves competències.

persones amb discapacitat i EM.

Ho recomano.”

Sensibilitzar sobre la realitat de les persones amb EM,
al teixit empresarial ordinari, i a la resta de membres de

Donar a conèixer les possibles adaptacions al lloc de
treball, que poden incidir directament en el manteniment
de la vida laboral activa de les persones amb EM.

OSCAR MIRÓ ALTARRIBA. Té 36 anys. Estudiant de tercer curs

JULIA VIVES RIERA. Té 22 anys i és estudiant de Teràpia

Barcelona, ens privats i públics, en matèria d’inclusió laboral

la xarxa.

Té 38 anys. Estudia l’últim curs de Treball Social després que
estudiar.

Reforçar aliances estratègiques amb l’Ajuntament de
de persones amb discapacitat i EM.

ANA PASTOR ALCARAZ. Té 29 anys i EM. Estudia el doctorat a
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Indicir en el canvi de paradigma necessari per normalitzar
la inclusió laboral a Barcelona.
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DISTRIBUCIÓ
DE LA PLANTILLA
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL femcet

ELS NOSTRES PRINCIPALS CLIENTS

53%

El Centre Especial de Treball femcet ocupa persones amb
esclerosi múltiple o altres discapacitats físiques o sensorials

T’ACOMPANYEM

i facilita la seva formació, professionalització i integració

Call Center

posterior a l’empresa ordinària. El femcet està especialitzat
en 3 àrees de producció:

27%
Serveis
d’externalització

CALL CENTER

11%

Des d’aquesta àrea es porten a terme estudis de mercat,
enquestes d’opinió i satisfacció, servei d’atenció al client
en emissió i recepció, concertació de visites i actualització
de bases de dades.

Serveis
administratius
i manipulats

SERVEIS ADMINISTRATIUS I MANIPULATS

9%

Es realitzen mailings mecanitzats i manuals, magatzem
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i control d’estocs, manipulació de ginys i promocions
d’empreses, arxiu i documentació i gestió de comandes.

SERVEIS D’EXTERNALITZACIÓ
Des d’aquest servei s’ofereix a les empreses l’externalització
de diversos serveis com les recepcions i les activitats
administratives de suport. Des del Centre Especial de
Treball es potencia la formació continua del personal, amb
una gestió àgil de les suplències.

Altres

72,5%

27,5%
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La Fundació Esclerosi Múltiple desenvolupa projectes de
recerca en neurorehabilitació. Igualment, dona suport a la
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LA NOSTRA
ESPERANÇA

recerca clínica i bàsica, principalment amb l’aliança estratègica

27

05 Transparència

ELS ÚLTIMS ESTUDIS QUE HEM
CONTRIBUÏT A FINANÇAR

amb el Cemcat.
Epidemiologia i Esclerosi Múltiple

El cant improvisat popular amb tractament
preventiu/rehabilitador

Marcadors pronòstic

Recerca tractament de la disfàgia amb Vilastim

Esclerosi Múltiple pediàtrica

Recerca tractament transdisciplinar per a
persones amb EM Progressiva de llarga duració

Esclerosi Múltiple Primària Progressiva

Recerca consolidació del diagnòstic i tractament
d’incontinència urinària amb Biofeedback

Tractament simultani de fisioteràpia i estimulació
cognitiva mitjançant pilates clínic i bits
d’intel·ligència
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PÒSTERS PRESENTATS I ARTICLES PUBLICATS

Functional recovery of the lower extremities through visual
biofeedback cycling training in people with multiple sclerosis
Annual RIMS Conference. Leuven 2020.“Collaborate and
Engage in Personalized rehabilitation.”
Noemí Martínez Lerín, Gloria Yaya Tur, Cinta Zabay Neiro i
Maria Teresa Ruiz Anglés. Centre Neurorehabilitador de la
FEM a Reus.

Cycling training program for improving mobility in people with
multiple sclerosis using goal-setting approach
Annual RIMS Conference. Leuven 2020. “Collaborate and
Engage in Personalized rehabilitation.”
Noemí Martínez Lerín, Gloria Yaya Tur, Cinta Zabay Neiro i
Maria Teresa Ruiz Anglés. Centre Neurorehabilitador de la
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FEM a Reus.

Clinical differences betwen women and men with MS: a
psychological intervention program in newly diagnosed
patients.
Sara Navarro Gómez, Laia Miralles Roca i Gisela Carrés
González. Servei d’Atenció Psicològica i Social de Barcelona.
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SALUT

Garantim a través d’un contacte fluid amb el Departament de Salut
l’accés als tractaments per fer front a l’EM, aprovats per l’Agència

04

Espanyola del Medicament (AEMPS), i al preu fixat pel sistema
nacional de salut. Igualment, garantim l’accés gratuït, al tractament
neurorehabilitador a través del concert signat amb el CatSalut.

4.3. DEFENSA
DE DRETS

A la Fundació Esclerosi Múltiple defensem els drets de les persones amb

En el cas d’un assaig clínic, treballem per garantir la continuïtat del

esclerosi múltiple perquè tinguin els mateixos drets que la resta de la ciutadania.

tractament sempre que sigui eficaç i segur, sense que el preu sigui un
condicionant.

LLUITEM PER TU

Per això actuem en àmbits diferents: laboral, econòmic, social i sanitari i estem

Treballem per sensibilitzar el col·lectiu mèdic respecte a les necessitats

presents en diferents òrgans de participació tant locals com d’àmbit estatal

psicosocials de les persones amb EM, amb l’objectiu de treballar

per impulsar la defensa de drets.

conjuntament per un millor abordatge de la malaltia.
Treballem en l’empoderament de les persones, capacitant-les perquè
prenguin part activa en la gestió de l’EM i en l’autocura.

ÀMBITS DE TREBALL

Treballem per garantir que no es canviarà un tractament per criteris
economicistes i sense el criteri del neuròleg/a.

LABORAL

L’accés a una feina és fonamental per a l’autonomia de les persones i la
seva independència econòmica. Treballem amb les empreses per afavorir

ACCESSIBILITAT

Fomentem la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i

la conservació del seu lloc de treball, alhora que a través dels nostres serveis

de comunicació, per tal que les persones amb EM que ho necessitin

facilitem el procés de recerca de feina, la capacitació per incorporar-se

puguin desenvolupar de manera autònoma les activitats quotidianes.

al mercat laboral i la possibilitat de treballar en una empresa de treball
protegit com ara un Centre Especial de Treball.
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RECONEIXEMENT
DE GRAU
EDUCACIÓ

Vetllem, a través del nostre servei d’assessorament, perquè les
persones amb EM que ho desitgin puguin tramitar el certificat de
discapacitat i els ajuts necessaris que afavoreixin la seva autonomia

Donem suport a les persones amb EM en edat infantil que requereixin

i integració plena.

informació/formació a l’escola sobre la malaltia així com les possibles
necessitats d’adaptacions.
Assessorem les famílies i les persones amb EM sobre els ajuts i suports
que poden gaudir en matèria de formació.
Oferim beques per a persones amb EM en edat universitària per tal
d’afavorir l’accés a la formació.

VIDA
INDEPENDENT

Treballem per capacitar les persones amb EM perquè prenguin part
activa en la defensa de drets i gestió de l’EM. Perquè pensem que les
persones amb EM han de poder accedir a les mateixes oportunitats i
tenir llibertat d’elecció.
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INFORMACIÓ

4.4. INFORMACIÓ I 		
SENSIBILITZACIÓ
L’ANY DE LA
PANDÈMIA

El 2020 passarà a la història com l’any de la pandèmia. La declaració de
l’estat d’alarma per part del govern espanyol el 14 de març ho va fer aturar
tot, també els centres rehabilitadors de la FEM.
La desinformació i la incertesa estaven a l’ordre del dia. Inicialment no se
sabia si les persones amb EM podrien ser més vulnerables davant la covid,
ni els efectes que podrien tenir els tractaments que prenien davant el virus.
Tampoc se sabia si s’havia de continuar amb les cites programades o no, ni
si s’havien d’anar a buscar els tractaments als hospitals. Davant de tantes
preguntes, la FEM va fer un esforç per aclarir la informació i va donar la
mateixa atenció de sempre però a distància. Va contactar amb totes les
persones que feien rehabilitació i també amb persones amb EM que no en
feien per veure què necessitaven i per continuar els tractaments on-line.
La rehabilitació no es podia aturar.
Una de les àrees professionals que més va treballar va ser la de psicologia,
ja que els problemes d’angoixa i insomni estaven a l’ordre del dia. Moltes
persones amb tractaments immunosupressors es van aïllar inicialment per
no contagiar-se i això també afectava la salut mental.
Però no només els psicòlegs rebien una allau de consultes, des de la FEM es
van reorientar totes les teràpies fins i tot les de fisioteràpia o logopèdia que
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en estar basades en el contacte eren les que suposaven un repte més gran.
Igualment, es van fer més formacions que mai. Mentre el país estava aturat
era un bon moment per formar-se i tenir més oportunitats per aconseguir
feina un cop es reobrissin els serveis. Tothom es va obrir a fer connexions en
línia, a aprendre a fer funcionar el zoom, mentre paral·lelament s’enviaven
documents amb pautes per seguir durant el confinament. Moltes persones
que vivien lluny dels centres de rehabilitació van descobrir els avantatges
de la telerehabilitació tot i que algunes també van trobar a faltar el contacte
humà. Més endavant, a poc a poc es van anar obrint els serveis tot i que
amb moltes limitacions d’aforament.
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SENSIBILITZACIÓ

A continuació, enumerem algunes de les campanyes principals que
s’han portat a terme durant l’any.

196.198 €
RECAPTATS

MULLA’T
PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE
El Mulla’t es va poder celebrar a la meitat de les piscines que

310
Memòria Anual 2020

PISCINES

tradicionalment feien el salt de forma presencial i mantenint
la distància de seguretat. L’acte central del Mulla’t es va fer
a Barcelona al Club Natació Atlètic Barceloneta amb un
aforament molt controlat i amb la presència del grup de
música Gertrudis, que va interpretar la cançó del Mulla’t “T’he
imaginat tant”.
Moltes piscines van optar per participar-hi virtualment en el
que va ser el primer Mulla’t híbrid de la història. A més, per
primera vegada, els articles del Mulla’t es van poder comprar
a la botiga on-line www.mullat.cat/botiga
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11.773€
RECAPTATS

7.849
POMES VENUDES

Memòria Anual 2020

03 La fundació

UNA POMA
PER LA VIDA

29.720€

MOU-TE PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

RECAPTATS

La pandèmia va obligar a celebrar la campanya “Una Poma

El “Mou-te per l’esclerosi múltiple” és la cursa solidària que

per la Vida” de forma únicament virtual i per primera vegada

es fa cada any al Circuit de Barcelona-Catalunya a peu, en

no hi va haver pomes solidàries al supermercat. En canvi, sí

bicicleta i sobre patins. Durant el 2020 vam celebrar la XX

que hi va haver pomes a les empreses que van sensibilitzar el
seu personal amb la poma solidària.

2.000
PARTICIPANTS

edició i la cursa va consolidar la modalitat elèctrica, en la que
el patinet elèctric va poder-se exhibir per la pista. El “Mou-te”
és una jornada festiva i lúdica pensada per a tota la família
amb curses i activitats per a totes les edats i nivells.

8.000
ASSISTENTS
AL CIRCUIT
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ALTRES INICIATIVES

Moltes persones tenen iniciatives per donar a conèixer la malaltia i per posar el seu granet de sorra per captar fons. Des de la Fundació impulsem i acompanyem aquestes iniciatives.
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Cada euro suma! A continuació, en destaquem algunes.

ELS MONÒLEGS PER L’EM
3.833€
RECAPTATS

CHALLENGE PER L’EM

Els monòlegs per l’esclerosi múltiple de Cerdanyola del Vallès

1.532€

Un total de 300 persones van participar al Challenge per l’EM que

són una iniciativa de Xavier Casas, que té EM i impulsa aquesta

RECAPTATS

es va celebrar en modalitat on-line i des de casa, ja que la prova

activitat solidària per l’esclerosi múltiple. Un cop més el teatre

es va celebrar durant el confinament. Hi havia 4 opcions: córrer

Ateneu de Cerdanyola del Vallès es va omplir per veure i sentir els

1.500 metres, fer 1.500 metres de marxa nórdica, fer 100 squads o

8 monologuistes convidats: Carlos del Pozo, Alberto Castro, Javier

sentadillas o pujar 500 escales.

Roldán, Sergio Alvarez, Elias Torres, Toni Garcia, David Sas i Mag Igor.
Tots ells van oferir el seu monòleg de forma solidària.
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633€
RECAPTATS

Memòria Anual 2020

03 La fundació

PRIMERA MARATÓ CONFINADA A
GIRONA
Xevi Avellana és president del Club Atletisme Girona i un maratonià

MARXA A BANYOLES
9.010€
RECAPTATS

La V marxa solidària a l’Estany de Banyoles es va fer de forma
individual cadascú des del seu municipi per evitar aglomeracions.

nat. A la seva diladatada carrera ja ha superat les cent maratons

En total, 1.422 persones hi van participar durant dos dies: el 26 i 27 de

i el confinament no va impedir que continués corrent bàsicament

setembre. Com sempre, la marxa es podia fer en bici, patinet, cadira

pel pàrquing de casa seva. Ell va ser el protagonista de la primera

de rodes, caminant o corrent, cadascú al seu ritme.

marató confinada per l’esclerosi múltiple. La va fer pel seu pis de
Girona amb avituallament al menjador.
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GIMNÀSTICA PER L’EM A REUS
715 €
RECAPTATS

Amb el lema, “CremEM els panellets” 5 centres de Reus es van unir
per fer una iniciativa pionera solidària per l’esclerosi múltiple. Durant
3 dies, – el 6, 7 i 8 de novembre- els centres Biofusió, Òpal Robles
Studio, Gimnàs Studi1, Body Viu i l’Escola de Taekwondo Laissa, van
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fer classes on-line solidàries.

VENTALLS SOLIDARIS A REUS
1.375€
RECAPTATS

Amb motiu del Dia Mundial es van fer ventalls solidaris que
estaven pintats de colors vius. La iniciativa va sorgir del Centre
Neurorehabilitador de Reus.
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4.4. INFORMACIÓ I 		
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69.879€
RECAPTATS

ARRODONIMENT SOLIDARI
BONPREU I ESCLAT
Els supermercats Bonpreu i Esclat van dedicar l’arrodoniment

CARAGOLADA A LLEIDA
1.100€
RECAPTATS

Tudela Fruits i Caragols Almacelles van promoure una caragolada
solidària el dia 1 de maig. A més hi havia l’opció d’anar a recollir els
caragols, que prèviament s’encarregaven i es menjaven en família, o

solidari del mes de desembre a aturar l’impacte de l’esclerosi

bé es podien portar a domicili. L’acció promovia el comerç de barri,

múltiple. Els fons aconseguits es van destinar a la rehabilitació de

el producte de proximitat i la solidaritat.
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joves amb esclerosi múltiple.

CONVERTEIX
LA TEVA INICIATIVA
SOLIDÀRIA EN UN REPTE
www.fem.es/lamevainiciativa
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INFORMACIÓ

La Fundació posa el focus en la importància que les persones amb EM
tinguin un rol actiu en el seu tractament. És el que es coneix com a
pacient informat i parteix de la base que un pacient informat és un
pacient empoderat.
Hi ha molts estudis que indiquen que les persones amb EM ben
informades tenen més adherència als tractaments. Per això, des de la
Fundació ens esforcem per oferir informació sobre la malaltia.

05 Transparència

OBSERVATORI
DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
L’Observatori de l’Esclerosi Múltiple és un portal que impulsa la Fundació
Esclerosi Múltiple i que concentra tot el coneixement de la malaltia amb
un llenguatge comprensible i sense tecnicismes. Aquest portal es va crear
després de detectar que les persones amb EM no trobaven fonts d’informació
fiables i contrastades. Així, amb l’aval de la Fundació i amb tot el contingut
validat per professionals de la Fundació i el Cemcat, es va optar per donar
informació veraç, contrastada i fiable.
L’Observatori ofereix consells, experiències i testimonis de persones amb
esclerosi múltiple i conté estratègies per aprendre a conviure amb la malaltia.

6.596

Durant el 2020 es va continuar millorant la web actualitzant els continguts
amb les últimes novetats.

PERSONES
SUBSCRITES
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AL BUTLLETI
MENSUAL

www.observatorioesclerosismultiple.com
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SESSIONS
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1.400.000
SESSIONS

PREGUNTES
MÉS HABITUALS

CONTINGUTS
MÉS LLEGITS

L'EM es cura?

28

%

ESPANYA

5

%

PERÚ

És hereditària?
Com es diagnostica?
Què causa l'EM?
Quins són els símptomes
de l'EM?

24%
MÈXIC

4%

10

ESTILS DE VIDA
SALUDABLES

QUE HAS DE TENIR
EN COMPTE SI
TENS EM

XILE
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6

11 %

ARGENTINA

10

%

COLÒMBIA

18 %
ALTRES

10

FALSOS MITES
SOBRE L’EM

CONSELLS

PER MANTENIR
ELS OSSOS
FORTS I SANS
AMB EM
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CURSOS ON-LINE

La Fundació va posar en marxa dos cursos oberts a tothom i gratuïts durant
el 2018 amb l’objectiu d’informar i empoderar a les persones amb esclerosi
múltiple. L’Observatori de l’Esclerosi Múltiple n’és la porta d’entrada.

www.femlearning.es

FEMLEARNING

i està format per sis mòduls sobre què és l’EM, el tractament, l’impacte que té i

148

el diagnòstic, entre d’altres. Un cop acabat el curs, que conté vídeos, preguntes i

PERSONES

Té per objectiu informar sobre la malaltia i convertir a les persones amb EM en
expertes. El curs té el suport del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat)

infografies, el pacient es pot autoavaluar.

7,44
NOTA MITJANA

VAN FER EL CURS
DE FEMLEARNING

DEL CURS

SOMOS CUIDADORES
Aquest curs està pensat per a les persones que cuiden a persones amb esclerosi
múltiple. També interactiu i gratuït es va posar en marxa el desembre del 2018 i
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manté la mateixa estructura que el FEMLEARNING .
Moltes vegades les persones cuidadores se centren tant en la persona que han
de cuidar que s’obliden de sí mateixes, un error que el curs ensenya a evitar.
‘Somos Cuidadores’ ofereix eines per aprendre a cuidar i a cuidar-se. De fet, prop
del 64% de les persones cuidadores expliquen que el fet d’exercir de cuidadores
els impedeix fer activitats que eren importants per a elles. ‘Somos Cuidadores’
consta de 5 mòduls que tracten sobre la malaltia, els canvis que suposa per a la
persona que els afronta, l’adaptació als símptomes i com cuidar-se. Un cop fet el
curs, la persona també s’autoavalua.

www.somoscuidadores.es

106

8,42

PERSONES
NOTA MITJANA
VAN FER EL CURS
SOMOSCUIDADORES

DEL CURS
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EL DIA MUNDIAL DE L’EM POSA L’ACCENT EN LA SOLITUD
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“Em connecto, ens
connectem”
Lema del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple
El Dia Mundial es va celebrar amb el lema “Em connecto, ens
connectem” com una denúncia a l’aïllament i la solitud de les
persones amb EM. En un context encara complicat per a les
reunions presencials es va celebrar en línia a través de Youtube
en una conferència informativa per tot l’Estat espanyol. La
sessió es va centrar en dos temes: la solitud de les persones
amb EM i més en el context social de la pandèmia i com afecta
la covid a les persones amb EM.
Al llarg de l’acte es van posar en evidència les barreres socials
que fan que les persones amb EM se sentin soles i socialment
aïllades i es va promoure la cura personal i una vida saludable.
El Dia Mundial també va servir per posar en valor la construcció
de comunitats que donen suport i beneficien a les persones
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amb EM.
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TRANSPARÈNCIA
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DADES ECONÒMIQUES 2020

TRANSPARÈNCIA

La Fundació Esclerosi Múltiple compta amb el distintiu que
atorga la Fundación Lealtad que garanteix el compliment
de les exigències de transparència i eficàcia en la gestió. La
Fundación Lealtad és una institució independent i sense

3.703.890 €
I NG R E SSO S

60 %
16 %

Ingressos
públics

Empreses

ànim de lucre que en base a una metodologia d’anàlisi de
la transparència i les bones pràctiques de gestió de les

15%

ONG, s’encarrega de concedir el Segell d’ONG Acreditada a
aquelles entitats que compleixin els seus 9 principis.

Activitats
de captació
de fons

Aquest distintiu té en compte factors com el funcionament
i la regulació de l’ordre de govern, la claredat i la publicitat
de la finalitat social, planificació i seguiment de l’activitat,

6%

Particulars

3%

Altres

78

Serveis
a les
persones

transparència en el finançament, els comptes anuals així com
el correcte compliment de les obligacions legals i la promoció
del voluntariat.
La Fundación Lealtad facilita als donants i socis accedir a la
informació sobre les ONG acreditades i a pautes i consells per poder
fer les seves donacions i certifica que es porta a terme una tasca en
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pro de la societat amb rigor.

3.559.217 €
DESPESES

%

14%
8

%

Activitats
de captació
de fons i
sensibilització

Administració

79 %
Neurorehabilitació

8%

Informació i
sensibilització

7%

Formació i intermediació
amb empreses

4%

Recerca

2%

Atenció Psicológica i
Social
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SOCIS EMPRESA

ALIANCES
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03 La fundació

ALTRES ALIANCES

Mare de Déu del Remei 31-37 | 08004 Barcelona
T. 932 289 699
www.fem.es | info@fem.es
FundacioEsclerosiMultiple
@FundacioEM
@FundacioEsclerosiM
company/fundacio-esclerosi-multiple

