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Des de la seva creació, la Fundació Privada 
per la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple (en en-
davant Fem) ha comptat amb diferents plans 
estratègics, un instrument necessari per poder 
millorar la qualitat i eficiència de les nostres 
activitats. És imprescindible comptar amb un 
full de ruta, útil, viu i flexible, que ajudi a orien-
tar el camí i els objectius propers, en definitiva 
una eina de gestió institucional i de definició 
de línies de treball, com també de suport per a 
la presa de decisions.

L’any 2022  la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) 
va iniciar el procés d’elaboració del nou Pla Es-
tratègic de l’entitat pels pròxims tres anys (2023-
2025), amb la voluntat de respondre a la neces-
sitat de renovar un model i un instrument que ha 
de fer front a noves dinàmiques econòmiques, 
socials i tecnològiques dels propers anys.

L’objectiu principal ha estat dissenyar i elabo-
rar el nou pla estratègic de la FEM que defineixi 
les principals estratègies i accions orientades 
a potenciar una organització sensible a les ne-
cessitats del col·lectiu que atén i cap a una en-
titat sostenible, orientada a la transparència i 
al bon govern i alineada amb l’agenda global 
2030, amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). 

En aquest sentit, hem promogut un procés de 
renovació del nou pla, a través d’un procés 
participatiu de tota la comunitat EM (d’Escle-
rosi Múltiple), obert a la participació dels inte-
ressats i orientat a enfortir els agents impul-
sors del procés i els participants en decisions 
claus pel futur de l’entitat. 

Introducció
La FEM es una institució amb capacitat per a 
liderar els canvis i les demandes de l'entorn, 
un fet que li atorga gran valor, però que al ma-
teix temps, exigeix l’adopció de formes pròpies 
d’organització i funcionament. La planificació 
i reflexió estratègica és una garantia de flexi-
bilitat davant del canvi, una garantia d’evolu-
ció coherent, tant pel bon funcionament intern, 
com a nivell de transparència en la gestió i ren-
dició de comptes, així com per a contribuir a la 
qualitat democràtica de la nostra organització. 
Però, sobretot, també per sol·licitar a la socie-
tat i sobretot a les persones amb EM i a tots els 
agents involucrats amb aquesta malaltia quin 
és el nostre rol per poder acompanyar-los i po-
der frenar l’impacte que té en les seves vides i 
en les de les persones del seu entorn.  

Rosa Masriera 
Directora Executiva
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Missió Visió

Millorar la qualitat  
de vida de les persones  
amb esclerosi múltiple  

i les seves famílies. 

Organització de referència en  
esclerosi múltiple en l‘àmbit de 
l’acompanyament i suport a la  

persona i les seves famílies,  
en la generació d’informació,  

defensa de drets i en la  
sensibilització social.



FOCUS EN LES PERSONES

És el motor que ens impulsa a donar una aten-
ció integral centrada en les persones promo-
vent el seu benestar i qualitat de vida.

SENSIBILITAT

La sensibilitat com a valor essencial que ens de-
fineix. Suposa acompanyar les persones, amb 
proximitat, empatia i escolta activa, d’acord 
amb les seves necessitats i situació vital.

EXCEL·LÈNCIA

L’entenem com una manera de treballar orien-
tada a obtenir la millor qualitat de gestió i el 
màxim impacte social, aplicant l’evidència i la 
recerca científica en la nostra pràctica assis-
tencial. Ho duem a terme amb responsabilitat, 
implicació i innovació constant.

INCLUSIÓ

Contribuïm a la igualtat d’oportunitats de les 
persones que atenem afavorint la seva plena in-
clusió a la societat, en tots els àmbits de la seva 
vida i diferents dimensions del seu benestar.

Valors

TRANSPARÈNCIA

Mostrar-nos de manera transparent, ens porta 
a rendir comptes de manera clara i ètica gene-
rant credibilitat i confiança a les persones que 
atenem, a l’equip intern i als altres grups d’in-
terès.

Pla estratègic  
2023–2025



Pla estratègic  
2023–2025

La sostenibilitat financera és una condició ne-
cessària per dur a terme, a llarg termini, serveis 
que garanteixin  l’acompliment de la nostra 
missió.

OBJECTIU

Contribuir al desenvolupament d’un entorn fi-
nancerament estable al conjunt de la FEM.

Pilar estratègic 1 
Sostenibilitat

DESENVOLUPAMENT DE L’EIX

• Línia estratègica 1.1:  
 Negociació amb el CatSalut

• Línia estratègica 1.2:  
 Diversificació d’ingressos
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El govern de la FEM, representat pel Patronat, 
ha de donar resposta als reptes de futur que té 
la Fundació.

OBJECTIU

Analitzar el marc de govern de la organització 
per tal que s’aporti una participació real de 
cada membre del patronat en base a les neces-
sitats de la organització.

Pilar estratègic 2 
Governança

DESENVOLUPAMENT DE L’EIX

• Línia estratègica 2.1:  
 Estructuració del patronat

• Línia estratègica 2.2:  
 Analitzar l’impacte de l’aliança FEM-Institut  
 Català de la salut (ICS) al Cemcat.
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La demanda de serveis per part de les persones 
amb EM va evolucionant al llarg del temps i la FEM 
ha de tenir una elevada capacitat d’adaptació. 

Caldrà adaptar els serveis a les necessitats del 
nostre col·lectiu i les seves famílies i també a la 
transformació digital en la prestació de serveis.

OBJECTIU

Millorar, fer sostenibles i adaptar a les necessi-
tats de les persones amb EM i les seves famí-
lies els serveis, incorporant innovació i noves 
formes d’atenció i posar en valor l’avaluació de 
l’impacte generat.

Pilar estratègic 3 
Productes i Serveis

DESENVOLUPAMENT DE L’EIX

• Línia estratègica 3.1:  
 Consolidar el Servei d’Activació de la FEM 

• Línia estratègica 3.2:  
 Incorporar la digitalització a l’activitat  
 assistencial de la FEM / Telerehabilitació

• Línia estratègica 3.3:  
 Potenciar els serveis a les persones  
 amb EM  al servei laboral 

• Línia estratègica 3.4:  
 Millorar l’eficiència de l’àmbit  
 assistencial  de la FEM

• Línia estratègica 3.5:  
 Desenvolupar una oferta de serveis  
 per a les persones cuidadores
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L’enfortiment de la posició social de la FEM ha 
de permetre crear un escenari en el que sigui 
més senzill assolir la visió que s’ha marcat.

La FEM ha d’interioritzar la seva capacitat per 
a exercir una funció com a lobby en defensa 
dels interessos de les persones amb EM i les se-
ves famílies, al mateix temps que cal incorporar 
la seva veu en el dia a dia, fomentant la seva 
participació en les nostres actuacions.

OBJECTIU

Posicionar la FEM com a referent en el suport i 
rehabilitació de les persones amb EM.

Pilar estratègic 4 
Relacions amb l’entorn

DESENVOLUPAMENT DE L’EIX

• Línia estratègica 4.1:  
 Millora del coneixement de l’EM 
  i el posicionament de la FEM

• Línia estratègica 4.2:  
 Desenvolupament del paper de la FEM  
 com agent clau de les polítiques socials  
 i sanitàries de l’EM

• Línia estratègica 4.3:  
 Foment de la participació de les  
 persones amb EM i familiars
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En el marc del Pla Estratègic i tot i que no s’em-
marquen en els diferents pilars estratègics, cal 
definir accions específiques que s’adrecen a la 
millora de la gestió de la FEM, les quals contri-
buiran a que la missió de la FEM es pugui des-
envolupar d’una manera més eficaç.

LES ACCIONS DEFINIDES SÓN

1. Elaboració d’un mapa de riscos financers

2. Optimització de les inversions

3. Millora de la comunicació interna

4. Desenvolupament d’un model ètic a la FEM

5. Disseny i implementació de polítiques de  
recursos humans alineades amb el valors i el 
Pla d’Igualtat de la FEM 

6. Desenvolupament del pla de RSC  
(intern/extern)

Accions de gestió 
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L’aposta de la FEM per la recerca té també com 
a objectiu afavorir el seu posicionament en el 
camp del suport a la recerca clínica i l’impuls 
a la recerca neurorehabilitadora i social en el 
camp de l’EM. 

LA PRINCIPAL ACCIÓ A DESENVOLUPAR  
EN AQUEST ÀMBIT ÉS

Analitzar l’estratègia per a portar a terme 
aquesta línia en quan a recursos, indicadors i 
retorn dels resultats.

Impuls de la recerca



www.fem.es


