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Campanya solidària de recollida de taps de plàstic per la EM 

Fundació GAEM 
Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple 

Fundació GAEM és una entitat sense ànim de lucre totalment independent. 
Fundada el 10 de novembre de 2006 per una associació de malalts d’aquesta 
dolença neurodegenerativa, compta amb el suport de més de 200 socis de tot 

l’estat espanyol.  
 

                            Presidida per Vicens Oliver, afectat d’EM i    
                         vicepresidida pel Prof. Dr. Fernando Albericio 
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Objetius de Fundació GAEM 

o Promoure un model de recerca innovador que cobreixi totes les etapes de la 

curació, basat en projectes nous 

 

o  Implantació del Full de Ruta cap a la curació de l'Esclerosi Múltiple 

 

o  Impulsar el protagonisme del sector privat en el finançament de treballs 

independents de recerca clínica, promovent la implicació de mecenes  

 

o  Donar informació i suport als afectats i els seus familiars 

 

o Fer conèixer la malaltia i impulsar accions de sensibilització i de conscienciació 

en col·laboració amb les administracions públiques i altres entitats públiques o 

privades 

VOLEM VIURE, VOLEM CURAR-NOS I TENIM PRESSA 
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L’Esclerosi Múltiple 

té edat té nacionalitat 

té estatus  

social 

para de 

crèixer 
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DESTAPA LA TEVA SOLIDARITAT 
Què és? 

És una campanya solidària global de recollida de taps de plàstic. 
Qualsevol tap de plàstic serveix per ajudar-nos a recaptar fons per 
als projectes d’investigació destinats a combatre l’Esclerosi 
Múltiple. 
 
Amb aquesta campanya pretenem  
recollir el major nombre de taps de  
plàstic possible amb la finalitat de  
ser venuts a una empresa dedicada  
al reciclatge d’aquests materials. 
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DESTAPA LA TEVA SOLIDARITAT 
Com funciona? 
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DESTAPA LA TEVA SOLIDARITAT 

Els beneficis de la campanya van destinats 
íntegrament als projectes d’investigació 
biomèdica impulsats per Fundació GAEM 
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Solidaritza't, elles ja ho fan… 
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Amb la col·laboració de… 
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Contacte: 
 

Anaïs Arderiu 
comunicacion@fundaciongaem.org 

93 519 03 00 
 

Parc Científic de Barcelona 
C/ Baldiri Reixac, 4. Torre R 2ª planta 

08028 Barcelona 
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