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Esclerosi Múltiple i COVID-19 
El coronavirus colpeja més fort a les persones amb esclerosi múltiple perquè formen part del grup de risc a l’estar 

moltes d’elles immunodeprimides. 

 

La manca de mobilitat, produïda per l’aïllament i per no poder assistir a les sessions de neurorehabilitació, empitjora 

notablement la rigidesa dels músculs, la força i la pèrdua de l’equilibri.  

 

En tractar-se d’una malaltia crònica i on l’evolució es desconeix, fa que les persones amb esclerosi múltiple convisquin 

amb la incertesa, l’ansietat i en molts casos la depressió. La situació actual augmenta la sensació d’ansietat i pot 

agreujar situacions de depressió.  

 

La discapacitat associada a les persones amb esclerosi múltiple fa que, davant de la crisi econòmica post coronavirus, 

sigui un col·lectiu més vulnerable laborablement.  
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La nostra actuació davant la Covid-19 

Durant la crisi del coronavirus tenim un doble objectiu: 

 

1.  Minimitzar els riscos de salut i acompanyar les persones amb EM.  

 

2. Seguir garantint els fons per a la investigació, per continuar avançant en l’alentiment de la progressió 

de l’EM i millorar la qualitat de vida.  

Davant del tancament parcial dels nostres centres, estem donant servei a tots els usuaris previstos 

telemàticament, tant en l’àrea de salut com en l’àrea laboral (atenció psicològica, neurorehabilitació, 

acompanyament social, webinars formatius, entrevistes laborals...).  
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Per què necessitem la vostra col·laboració? 

Les persones amb esclerosi múltiple (EM) necessiten seguir rebent atenció neurorehabilitadora i psicològica 

perquè no empitjori el seu estat de salut. Cal continuar amb els seu tractament i paliar les conseqüències 

negatives de l’aïllament I la falta de mobilitat que l’estat d’emergència va provocar.  

 

Les 9.000 persones amb esclerosi múltiple a Catalunya ens necessiten.  

 

El coronavirus no ens pot aturar! 

 



 

Adquirint productes solidaris de la  

Fundació Esclerosi Múltiple  

que siguin útils pels vostres treballadors i treballadores. 
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Com podeu col·laborar? 
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Opció 1 – Ampolla Mulla’t  

Un regal sostenible I pràctic.  

Ampolla reutilitzable d’alumini amb imatge del Mulla’t 

Capacitat 500ml. 

Preu: 8€ / unitat 

Comanda mínima*: 15 ampolles 

Termini entrega: 3 dies laborables 

* Cost de transport: 10€  (a un únic punt d’entrega) 
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Opció 2 – Mascaretes personalitzades 
Garanteix la seguretat dels teus treballadors/es a la feina amb una mascareta solidària 

personalitzable amb el logo de la vostra empresa.  

Segura: fabricada amb polièster, rentable, reutilitzable I higiènica (està homologada).  

Avalada: seleccionada per la UPC després d’analitzar 14 models diferents. 

De proximitat: fabricada a Barcelona. 

Models: mascareta negra, gris o blava amb el vostre logo a una tinta o a color. 

L’interior de la mascareta portarà el logo de la Fundació Esclerosi Múltiple.  

Preu: 15€/unitat  Comanda mínima*: 100 unitats  

Termini entrega: 22 dies laborables 

* Cost de transport: 10€  (a un únic punt d’entrega) 

Logo de la Fundació a la part interna de la mascareta 
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Opció 3 – Mascaretes Mulla’t 

Garanteix la seguretat dels teus treballadors/es a la feina amb la mascareta del Mulla’t 

per l’Esclerosi múltiple.  

Segura: fabricada amb polièster, rentable, reutilitzable I higiènica (està homologada).  

Avalada: seleccionada per la UPC després d’analitzar 14 models diferents. 

De proximitat: fabricada a Barcelona. 

Models: tres models a escollir, gris, blau o magenta amb el logo Mulla’t. 

Preu: 12€/unitat  Comanda mínima*: 100 unitats. 

Termini entrega: 22 dies laborables 

* Cost de transport: 10€  (a un únic punt d’entrega) 
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L’esclerosi múltiple 
20 - 40 ANYS 
EDAT DE 

DIAGNÒSTIC 

55.000 
PERSONES 

55.000 

Segona causa de 

discapacitat entre els 

joves.  

No es coneix la causa i 

no té cura. 

Principals símptomes: 

  

- Dificultat per 

caminar 

- Rigidesa muscular 

- Fatiga 

- Trastorns visuals 

- Trastorns cognitius 

PERSONES 
 9.000 

 



Aturar l’ impacte de l’ esclerosi múltiple en la 

vida de les persones afectades i el seu 

entorn. 

Treballem per promoure el coneixement i 

la comprensió de l’ EM per generar un canvi 

social en la seva percepció. 
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Missió de la Fundació Esclerosi Múltiple 



Oferim serveis d’atenció al 

recent diagnostic, 

neurorehabilitació, 

intermediació laboral, 

assesorament legal, atenció 

domiciliària I atenció a les 

families.  Des del centre 

especial de treball donem 

feina a més de 100 persones 

amb discapacitat.  

Donem suport a la recerca i 
impulsem la recerca en 
neurorehabilitació. 

Aliança estratègica amb 
Cemcat, Centre d’Esclerosi 
Múltiple de Catalunya. 

 

 

Plataforma web que 

recull informació sobre 

diferents aspectes de 

l’esclerosi múltiple, 

validada per 

professionals de la 

salut.  

Realitzem campanyes de 
sensibilització i captació de 
fons durant tot l’any per 
donar visibilitat a la realitat de 
les persones amb esclerosi 
múltiple.  

Les tres campanyes 
principals són: 

Acompanyament 
i Apoderament Investigació Informació Sensibilització 
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Serveis de la Fundació Esclerosi Múltiple 



El confinament i la falta de mobilitat i 

exercici està sent molt i molt dura, els 

dolors musculars s’agreugen i dormir 

s’està convertint en missió impossible. 
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Esclerosi Múltiple i COVID-19 

L’Àlex va ser 

diagnosticat d’esclerosi 

múltiple fa 13 anys, 

quan en tenia 15. 



FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE 
Montse Prats 

672694987 

 

mprats@fem.es 

www.fem.es 

Gràcies! 


