


ÍNDEX
3 PRESENTACIÓ

4 QUI SOM I LA RAÓ DE SER
5 La Fundació Hospital

5  Història
5  Òrgan de govern i organigrama
6     Membres del patronat
7   Propòsit i Valors

9 QUINS SERVEIS HEM PROPORCIONAT AL 2018 
11 Programes d’atenció a les persones 

12   Programa d’Acompanyament al dol i les pèrdues 
13   Programa d’Atenció integral a persones amb malalties avançades 
14   Programa de Psicologia infantil i juvenil i Programa de Psicologia d’adults 
15   Programa d’Atenció al llenguatge i l’aprenentatge 
16   Grups de Suport i d’Ajuda Mútua (GSAM) a cuidadors 

17 Programes de desenvolupament comunitari
18   Banc del Temps
20   Voluntariat
24   Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries (CESS)

27 Programes de formació i coneixement 
28   Aula Oberta
29   Xerrades a les AMPAS
30   Aula Tallers

31 COM HO HEM FET
32   Aliances, Codi ètic, LOPD i Sistema de Gestió de la Qualitat
33   Enquestes de Satisfacció, Recursos, Tics, Comunicació
34      Professionalitat i equip humà
35      Econòmics

36 RESUM DE RESULTATS
37   Programa d’atenció a les persones
38   Programes de desenvolupament comunitari
39   Programes de Formació i coneixement

41 AMB QUI COL·LABOREM



MEMÒRIA 2018 |  3 

PRESENTACIÓ

El 2018 ha sigut un any de canvis 
importants per a la Fundació Hospital de 
Sant Jaume i Santa Magdalena. Patrons, 
equip de gestió i clínics, amb el suport de 
l’Ajuntament de Mataró, hem treballat 
per crear les condicions necessàries per 
a assolir la sostenibilitat del projecte i per 
a complir amb el propòsit de la Fundació 
Hospital, a la ciutat i a la comarca.

En aquest procés de canvi, cal destacar 
la figura d’en Joan Manuel Vinzo, que va 
ser el President de la Fundació Hospital 
de Sant Jaume i Santa Magdalena 
fins al mes de juny de 2018 i que ha 
estat un referent a nivell personal i 
professional per a tots nosaltres. El Joan 
tenia una llarga trajectòria en l’àmbit 
de la Medicina i la Gestió Sanitària i era 
des de 2015 Regidor de Salut al Govern 
municipal de l’Ajuntament de Mataró. 

Els canvis s’han produït a partir d’ajustar 
el propòsit de la Fundació Hospital, 
que vol ser una eina de la ciutat per a 
complementar la cartera pública de 
serveis en l’atenció a les persones i les 
entitats, per a contribuir a la millora de la 
qualitat de vida, incorporant la innovació 
en el desenvolupament d’aquests serveis 
i des d’una perspectiva comunitària. Per 
posar uns exemples, s’ha treballat per 
a reforçar el projecte l’atenció al dol, el 
suport per a la creació de noves entitats o 
en actualitzar projectes com el Banc del 
Temps. 

Per a això, a l’any 2018, s’ha ajustat la 
Cartera de Serveis de la Fundació en 
coordinació amb els tècnics municipals 
d’atenció a les persones i amb els 
proveïdors de salut. En aquest sentit 
s’han reforçat les aliances amb diversos 
ajuntaments de la comarca, així com amb 
altres agents dels sector salut i social i 
també amb empreses que contribueixen a 
finançar els projectes.  

S’ha fet un esforç important per a millorar 
les activitats de divulgació i sensibilització 
a les persones de la ciutat i de la comarca i 
s’han incorporat nous serveis per adaptar-
nos a les necessitats detectades.

Per altra banda s’ha fet feina per assolir 
la sostenibilitat econòmica del projecte, 
en compliment del que es va contemplar 
al  pla de reequilibri aprovat en Junta de 
Patrons, garantint de forma prioritària 
l’acompliment dels requeriments 
normatius i incorporant noves eines de 
gestió a nivell econòmic, de comunicació, i 
de gestió de la informació i la comunicació.

De forma transversal, s’ha actualitzat el 
Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) 
assolint la certificació de la ISO 9001:2015, 
i s’han adaptat els protocols de protecció 
de dades personals al Reglament General 
de Protecció de Dades de la Unió Europea 
(RGPD) aplicable des del 25 de maig de 
2018.

També s’ha parat atenció a l’aportació de 
valor de la Fundació Hospital a la ciutat 
al llarg de la seva història. Coincidint amb 
el dia de Sant Jaume es va inaugurar la 
primera part de l’exposició sobre la història 
de la Fundació Hospital de Sant Jaume i 
Santa Magdalena, per ser l’any previ a la 
celebració dels 375 anys. 

D’aquesta forma, valorem que a l’any 2018 
s’ha endreçat el que hi havia i s’han creat 
les condicions per complir amb el propòsit 
esperat, aquí i ara, sense perdre de vista el 
llegat del fundador.

Jordi Vilana
Director General



QUI SOM
I LA RAÓ DE SER
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Òrgan de govern i organigrama

El Patronat de la Fundació Hospital és 
l’òrgan de la governança de l’entitat i li 
correspon vetllar pel compliment de la 
missió i les finalitats establertes en els 
estatuts de l’entitat, tot assegurant-ne la 
seva sostenibilitat.

L’Ajuntament de Mataró com a Patró de 
la Fundació Hospital, aprova les persones 
que hagin de constituir el Patronat d’entre 
les persones que per llur arrelament en la 
ciutat, prestigi i compromís amb els valors 
i finalitats, les consideri més idònies.

El Patronat es reuneix de forma trimestral 
amb l’objectiu de contrastar els diferents 
programes de la Fundació, per sancionar 
i orientar en qüestions d’importància 
com són els pressupostos, el tancament 
econòmic, documents com el Codi ètic, el 
Pla estratègic institucional o reflexions que 
es fan sobre perspectives de futur.

QuI Som I lA RAÓ DE SER 
La Fundació Hospital

Història

La Fundació Hospital de Sant Jaume i 
Santa Magdalena, una de les entitats 
més antigues de la ciutat de Mataró, va 
ser fundada l’any 1644 per atendre als 
ciutadans més necessitats des del punt 
de vista social i sanitari. Des d’aleshores 
ha estat fidel al seu compromís amb la 
millora de la salut i el benestar de les 
persones de la seva comunitat.

Durant aquests més de tres segles 
d’història la Fundació ha evolucionat molt 
per adequar-se als canvis de la societat 
a la que serveix, però el seu compromís 
continua sent el mateix: vetllar per la 
qualitat de vida de les persones mitjançant 
uns serveis d’excel·lència i des d’una visió 
integral de la persona.
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Altres assistents no Patrons:
Sr. Josep Canal Codina – Interventor
Sr. Manuel Monfort i Pastor – Secretari

Els membres del Patronat exerceixen el 
seu càrrec gratuïtament, sens perjudici del 
dret a ser reemborsats per les despeses 
degudament justificades que els ocasioni 
el desenvolupament de les funcions 
pròpies del càrrec.

La Junta del Patronat nomena el Director 
General que és el que conforma l’equip 
directiu, òrgan que s’estructura en les 
àrees que s’adjunten a continuació. 

membres del patronat:

Les persones que a final del 2018 formen 
part del Patronat de la Fundació són les  
següents:

Sr. David Bote Paz – President
Sra. Elizabet Ruiz Moreno – Vicepresidenta
Sr. Alberto Martín Martinez – Vocal
Sr. Josep Vilas Melero – Vocal
Sra. Gemma Maltas Orriol – Vocal
Sr. Pep Molsosa Pujal – Vocal
Sr. Ignasi Bernabeu Villa – Vocal
Sra. Anna Cabot Dalmau – Vocal
Sra. Maria José González Sánchez – Vocal
Sr. Carlos Súnico Batchilleria – Vocal
Sr. David Lloveras Mir – Vocal
Sra. Carme Polvillo i Alomà – Vocal
Sra. Mónica Lora i Cisquer – Vocal
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Propòsit i Valors

La Raó de ser de la Fundació Hospital és  
contribuir a la salut i el benestar social 
de la comunitat oferint serveis, espais i 
oportunitats on persones i organitzacions 
puguin trobar els coneixements, els 
recursos i l’acompanyament necessari per 
desenvolupar-se integralment.

La visió de la Fundació Hospital de Sant 
Jaume i Santa Magdalena, és ser un 
referent d’excel·lència i innovació en 
el desenvolupament de serveis per a 
la millora de la qualitat de vida de les 
persones, en coordinació amb els serveis 
de salut i socials de la comarca. 

Els pilars que sostenen les nostres 
actuacions, els valors corporatius, han 
perdurat des de fa segles i han estat 
transmesos de generació en generació en 
la gestió de la FH, fins a dia d’avui.

A la Fundació creiem que tot el que fem 
ha d’estar alineat amb uns valors que 
donen sentit a cadascuna de les nostres 
decisions i accions. En aquest sentit la FH 
va elaborar el seu Codi Ètic que assenyala 
tres valors corporatius com primordials 
en totes les actuacions que la Fundació 
Hospital emprengui:
 
Així mateix la Fundació Hospital treballa 
amb altres valors que estan molt 
presents en les actuacions quotidianes, 
en els diferents serveis, en la relació 
amb els usuaris, com ara la solidaritat, el 
compromís, la qualitat o la innovació són 
claus pel desenvolupament de les nostres 
polítiques i serveis a les persones.

Responsabilitat: la definim en 
l’acompliment de les nostres 
obligacions ètiques, jurídiques i socials;   
en la  fidelitat  als nostres objectius 
fundacionals, en el manteniment d’un 
sentit del propòsit que ens inspira i en 
la relació que establim amb totes les 
persones que dipositen  la confiança 
en la nostra institució i també com a 
consciència col·lectiva, que ens ajuda 
a reflexionar, administrar, orientar i 
valorar les nostres activitats.
Compromís: entès com la 
implicació personal i professional 
de tots els membres de la institució 
desenvolupant totes les capacitats per 
dur a terme la finalitat i la missió de la 
Fundació. 
Visió de futur: l’entenem com 
el coneixement, l’impuls i l’acció 
preventiva,  exercint un rol innovador  
que ens permet el desenvolupament  
de  noves idees, estratègies i  sinèrgies 
que respecta l’essència fundacional.  



QUInS SERVEIS
HEM PROPORCIOnAT
AL 2018



MEMÒRIA 2018 |  9 

QuINS SERVEIS
HEm PRoPoRCIoNAT Al 2018
La nostra Cartera de serveis al 2018 ha estat la següent:

Programes de 
Desenvolupament Comunitari
•	 Banc del Temps
•	 Voluntariat
•	 Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries 

(CESS)

Programes d’Atenció
a les persones
•	 Acompanyament al Dol i les pèrdues
•	 Atenció i suport emocional a malalts 

avançats
•	 Psicologia Infantil i Juvenil i Psicologia 

d’Adults
•	 Atenció al Llenguatge i Aprenentatge
•	 Grups de Suport i d’Ajuda Mútua 

(GSAM) a cuidadors

Programes de Formació
i Coneixement
•	 Aula Oberta
•	 Aula Tallers
•	 Xerrades a les AMPAS

En grans xifres, al llarg de l’any 2018 la 
Fundació Hospital ha arribat a atendre 
i acompanyar a 2.928 persones de 
manera directa en els serveis d’atenció
a les persones. Ha seguit donant atenció 
i suport al Clúster d’Entitats Socials 
i Sanitàries (CESS), actualment amb 
12 entitats de l’àmbit social i sanitari 
amb més de 1700 socis, gestiona el 
banc del temps i diversos programes 
de voluntariat. A més porta a terme
3 programes específics de formació
i coneixement, als que han assistit 
de forma presencial 388 persones. 

Indirectament, tota l’activitat de la 
Fundació ha arribat a impactar aquest 
any en unes 20.000 persones, tant pel que 
fa als usuaris de serveis, als programes 
comunitaris i a la formació i sensibilització.

Darrera de cada número hi ha 
persones amb les seves potencialitats 
i febleses que volen ser escoltades i 
acompanyades per guanyar en qualitat 
de vida i en benestar emocional. Cada 
any a la Fundació intentem acollir, 
escoltar i tractar millor a totes les 
persones que confien en nosaltres.



PRogRAmES
D’ATENCIÓ
A lES PERSoNES

•	 Acompanyament al Dol i les pèrdues
•	 Atenció i suport emocional a malalts 

avançats
•	 Psicologia Infantil i Juvenil i Psicologia 

d’Adults
•	 Atenció al Llenguatge i Aprenentatge
•	 Grups de Suport i d’Ajuda Mútua (GSAM) 

a cuidadors
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El nostre àmbit d’intervenció es 
desenvolupa en el camp de la prevenció, 
el suport i l’acompanyament de les 
diferents problemàtiques que presenten 
les persones en la seva dimensió personal, 
familiar, laboral/escolar i social, des d’una 
perspectiva comunitària. 

Treballem en equip i partim d’una 
concepció integral de l’ésser humà, tot 
valorant des de diferents perspectives, 
el tipus d’atenció que requereix cada 
persona o família, per tal d’oferir el suport 
més adient a cada cas.

Ens adrecem a les persones i famílies 
més vulnerables per tal de reduir el 
risc d’exclusió i potenciar les xarxes 
familiars, relacionals i comunitàries 
mitjançant  diversos programes 
d’atenció a les persones:

1. Programa d’Acompanyament 
al dol i les pèrdues

2. Programa d’Atenció integral a 
persones amb malalties avançades

3. Programa de Psicologia infantil i juvenil
4. Programa de Psicologia d’adults
5. Programa d’Atenció al llenguatge 

i l’aprenentatge
6. Grups de Suport i d’Ajuda Mútua 

(GSAM) a cuidadors

Algunes dades generals del conjunt dels 
programes són les següents:

Persones ateses en programes 
d’atenció a les persones

Ajustament de la cartera de 
serveis d’acord al propòsit

Ajustament de la cartera de serveis d’acord al propòsit

Procedència 

PRogRAmES D’ATENCIÓ
A lES PERSoNES

Augmentem l’atenció en els tractaments grupals, 
buscant millorar efectivitat i facilitar l’accés.

Atenció grupal

Estem potenciant la intervenció grupal, d’aquí la 
baixada d’atenció individual.

Mantenim un nivell de satisfacció proper a 
l’excel·lència en les persones que han estat ateses8,7 Satisfacció global

dels assistents

Atenció grupal

/10
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Programa 
d’Acompanyament 
al dol i les pèrdues

Qualsevol pèrdua pot generar un dol,  
quan aquest es prolonga més del compte 
i afecta tots els àmbits de la nostra vida 
i ens fa perdre el control, fins i tot canvis 
aparentment trivials poden generar un 
sentiment de pèrdua incapacitant.

El programa d’Acompanyament al 
Dol i Pèrdues de la Fundació Hospital 
contempla l’atenció als dols relacionats 
amb morts per malaltia, suïcidi, accidents 
i dol perinatal. De forma complementària 
també són ateses persones que han patit 
pèrdues com separacions, canvis d’estatus, 
dol migratori i dol anticipat, entre altres.

Amb aquest programa la Fundació Hospital, 
de forma coordinada amb els proveïdors 
de salut i social del territori,  proporciona 
els següents serveis a la comunitat:

•	 Sensibilització i promoció 
de xarxes de suport

•	 Atenció Individual i grupal

Cabré Junqueras SA Serveis Funeraris i la 
Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, disposen d’un conveni de 
col·laboració des de 2015 amb l’objectiu 
de promoure i potenciar l’activitat de 

la Fundació Hospital en benefici 
del Programa Acompanyament 
al Dol i Pèrdues. 

Aquesta aliança, entre altres activitats de 
suport, ens permet oferir la participació a 
grups de Dol Suïcidi i de Dol Perinatal de 
forma gratuïta. 

A continuació presentem un breu 
resum de l’activitat realitzada en aquest 
programa durant el 2018:

Acompanyament
al dol i pèrdues

2017 2018

Sessions individuals 486 423

Sessions grupals 130 132

Persones ateses 98 107

Aquest aliança també permet posar a 
disposició de les persones que ho vulguin 
llibres de referència en Dol i Pèrdues, 
contribueix a la sensibilització divulgació a 
través de xerrades i de l’edició de llibres de 
fàcil lectura. 

PROGRAMES D’ATEnCIÓ
A LES PERSOnES
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Programa d’Atenció integral 
a persones amb malalties 
avançades

Des de l’any 2008 la Fundació Bancària 
“la Caixa”, en col·laboració amb el Ministeri 
de Sanitat i amb l’aval de l’Organització 
Mundial de la Salut, va desenvolupar el 
Programa per l’atenció integral a persones 
amb malaltia avançada i els seus familiars. 
Actualment el Programa compta amb 42 
equips d’atenció psicosocial (EAPS) amb 
presència a les 17 comunitats autònomes.

L’objectiu del programa és millorar 
la qualitat de vida de les persones 
amb malalties avançades, mitjançant 
l’atenció als aspectes emocionals, socials 
i espirituals. Complementa l’atenció 
sanitària que es realitza per part dels 
equips de cures pal·liatives aportant equips 
professionals que ofereixen intervenció 
psicosocial i espiritual per aconseguir una 
atenció integral.

El Programa es dirigeix a les persones 
que es troben en un procés de final de 
vida i també als seus familiars. Mitjançant 
l’atenció psicosocial es proporciona ajuda 
per adaptar-se a aquesta situació d’alt 
impacte emocional. Tant mateix,  també 
es realitza atenció al dol dels familiars 
per afavorir l’adaptació a la pèrdua de 
l’ésser estimat. Per últim, el Programa 
proporciona recolzament específic als 
professionals sanitaris que atenen en el 
seu dia a dia pacients i familiars.

La Fundació Hospital hi participa des del 
començament del Programa, gestionant 
actualment un equip de 5 psicòlegs 
que s’integren en els equips ja existents  
dels àmbits hospitalari i domiciliari del 
Maresme i la Selva, com són:  el Centre 
Sociosanitari Hospital Sant Jaume de 
Mataró, la Unitat de Cures Pal·liatives 
(UCP) de l’Hospital de Mataró, el PADES 
CSdM, el PADES Mataró, la Unitat de 
Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant 
Jaume de Calella i el PADES Calella.

Aquest programa compta amb el 
suport de voluntaris a través del 
Programa Llavors de Vida. 

L’activitat d’aquest programa durant el 
2018 es resumeix en la taula següent:

Atenció integral 
a persones amb 

malalties avançades

2017 2018

Sessions individuals 3.200 4.566

Sessions grupals 117 62

Persones ateses 883 1.580

Per part dels 6 equips receptors, mantenim 
un nivell de satisfacció molt proper a 

l’excel·lència, tant amb els psicòlegs de 
l’EAPS (Equip Atenció Psicosocial) de la 

Fundació Hospital com amb els voluntaris

8,9
Satisfacció dels 
receptors amb 

l’EAPS

8,8
Satisfacció dels 
receptors amb
el voluntariat

/10 /10

PROGRAMES D’ATEnCIÓ
A LES PERSOnES
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El Programa de Psicologia Infantil i Juvenil 
i el Programa de Psicologia d’Adults 
de la Fundació Hospital ofereix atenció 
psicològica, psicoeducativa i atenció 
comunitària a infants i joves, persones 
adultes i famílies, persones amb malaltia 
física crònica i a col·lectius específics 
d’especial vulnerabilitat i/o en risc 
d’exclusió social. 

Recolzar els processos d’aprenentatge i la 
millora de la gestió de les emocions dels 
infants i adolescents, són aspectes que 
les famílies i altres institucions sol·liciten 
habitualment als psicòlegs de la Fundació 
Hospital. Per altra banda, també en els 
adults sorgeix la necessitat de treballar 
aspectes adaptatius i de millora de gestió 
de les emocions.

La intervenció es fa des de l’abordatge 
individual, la participació en grups 
psicoterapèutics i/o psicoeducatius, amb 
el treball familiar i en coordinació amb 
altres professionals de la salut i els centres 
educatius. El professionals són experts en 
l’ús de tècniques de diferents orientacions 

terapèutiques: cognitiva-conductual, 
sistèmica, breu estratègica, recursos basats 
en tècniques psicopedagògiques, entre 
altres, en funció de la necessitat de cada 
cas.

Les intervencions es poden complementar 
amb les propostes formatives 
contemplades en Aula Tallers i amb les 
Activitats Físicoemocionals que es porten 
a terme a la Fundació Hospital. 

A continuació presentem de forma gràfica 
l’activitat realitzada en ambdós programes 
durant el 2018:

Psicologia infantil i 
juvenil / Psicologia 

adults

2017 2018 

Sessions individuals 10.541 5.101

Sessions grupals 572 568

Persones ateses 1.397 1.030

Mantenim un nivell de satisfacció proper a 
l’excel·lència en les persones que han estat ateses8,7/10

Satisfacció global
dels assistents

Programa de Psicologia 
infantil i juvenil i Programa 
de Psicologia d’adults

PROGRAMES D’ATEnCIÓ
A LES PERSOnES
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Programa d’Atenció 
al llenguatge 
i l’aprenentatge

Les alteracions del llenguatge tant en 
infants com en adults són dificultats que 
poden millorar de forma important amb el 
treball de logopèdia. 

El programa d’atenció al llenguatge i 
l’aprenentatge de la Fundació Hospital, de 
forma coordinada amb els proveïdors de 
salut i social del territori, proporciona els 
següents serveis a la comunitat:

•	 Atenció individual i /o grupal 
a infants i adults

La intervenció assistencial es fa a través 
del treball amb un professional de l’àmbit 
de la logopèdia, i si és necessari, en 
coordinació amb altres professionals de 
l’àmbit de la sanitat i/o de l’àmbit social.

•	 Taller informàtic infants i adults
Es disposa de 10 equips informàtics per a 
l’estimulació del llenguatge a través del 
sistema EUGLIA, desenvolupat per l’Escola 
de Patologia del Llenguatge (EPL) de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  La 
prescripció dels exercicis és personalitzada 
així com el raport mensual, i és portada 
a terme per un logopeda expert. A les 
sessions de treball es compta amb un 
monitor de suport amb presència física.

L’Escola de Patologia del Llenguatge (EPL) 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  
i la Fundació Hospital de Sant Jaume i 
Santa Magdalena, disposen d’un conveni 
de col·laboració amb l’objectiu de facilitar 
l’accés a la Logopèdia per a infants i adults. 

A continuació presentem un breu 
resum de l’activitat realitzada en aquest 
programa durant el 2018:

Atenció al 
llenguatge i 

l’aprenentatge

2017 2018

Sessions individuals 649 458

Sessions grupals - 2

Persones ateses 41 53

Taller d’estimulació 
del llenguatge 

(Euglia)

2017 2018

Sessions grupals - 14 

Persones ateses - 23

Mantenim un nivell de satisfacció proper a 
l’excel·lència en les persones que han estat ateses9,2/10

Satisfacció global
dels assistents

PROGRAMES D’ATEnCIÓ
A LES PERSOnES
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grups de Suport i d’Ajuda 
mútua (gSAm) a cuidadors

L’altre gran col·lectiu pels qui la Fundació 
Hospital vetlla pel seu benestar i qualitat 
de vida són els cuidadors informals. El 
programa de Grups de Suport i d’Ajuda 
Mútua a cuidadors (GSAM) el porta 
a terme la Fundació Hospital des del 
2008. Enguany, hem realitzat per a la 
Diputació de Barcelona 9 grups de suport 
als cuidadors no professionals  amb una 
assistència de 135 persones de diverses 
poblacions (Tiana, El Masnou, Premià de 
Dalt, Premià de Mar, Calella, Pineda de 
Mar, Tordera, Arenys de Mar i Palau-i Solità 
de Plegamans). 

grups de Suport 
i d’Ajuda mútua 

(gSAm) a cuidadors

2017 2018

Sessions grupals -96 96

Persones ateses -135 135

Mantenim un nivell de satisfacció proper a 
l’excel·lència en les persones que han estat ateses9,2/10

Satisfacció global
dels assistents

Mantenim un nivell de satisfacció proper a 
l’excel·lència en les persones que han estat ateses8,8/10

Satisfacció global
dels assistents

PROGRAMES D’ATEnCIÓ
A LES PERSOnES



PRogRAmES DE 
DESENVoluPAmENT 
ComuNITARI

•	 Banc del Temps
•	 Voluntariat
•	 Clúster d’Entitats Socials 

i Sanitàries (CESS)



MEMÒRIA 2018 |  18 

Banc del temps

El Banc del Temps (BDT) és un 
projecte comunitari que ara fa 10 
anys va engegar la Fundació Hospital 
a la ciutat i ha aconseguit crear una 
xarxa de persones de diferents barris 
de la ciutat que comparteixen valors 
com la participació democràtica, la 
justícia social, la dignitat humana i la 
sostenibilitat i que pensen que les coses 
es poden fer d’una manera diferent, 
sense necessitat de diners fomentant 
l’economia social i solidària i valorant 
les habilitats i capacitats dels altres.

Aquesta iniciativa és una eina 
comunitària potent per a contribuir:
•	 a resoldre diverses necessitats de la vida 

diària,
•	 augmentant els recursos per a les 

persones mitjançant l’intercanvi de temps 
per serveis, habilitats i coneixements,

•	 fomentant les relacions socials i el suport 
comunitari des de tots els barris de Mataró.

Davant els canvis en l’estructura 
familiar tradicional i les noves formes 
d‘organització que afecten al suport i 
vincles que podem rebre de la família, el 
BDT proporciona eines per a apoderar a les 
persones per tal que puguin crear la seva 
pròpia xarxa de suport, promovent també 
de forma activa la incorporació d’activitats 
d’intercanvi generacional, i d’aquesta 
manera mitigar els efectes negatius de la 
solitud i/o contribuir  a la sostenibilitat en 
situacions difícils.

Per altra banda, suposa propiciar i 
incentivar la participació i la cohesió social 
recuperant espais de col·laboració que 
fomenten relacions de confiança entre 
les persones i augmenten el sentiment 
de pertinença a la comunitat mitjançant 
activitats gratuïtes que poden ser 
prescrites socialment, apropant-les als 
diferents barris de la ciutat .

La gestió del projecte és de cooperació 
entre professionals, voluntaris i 
la comunitat. La participació al 
Banc del temps és gratuïta. 

Al 2018 es disposava de 246 socis actius 
que van realitzar 952 intercanvis al llarg 
de l’any; 486 intercanvis individuals i 
466 intercanvis en activitat de grup. 

Les activitats més intercanviades el llarg 
de l‘any 2018 han estat les següents: 

15,6% Oci/ Sortida 
(cultural)

9,8% Teràpies 
alternatives 

(reiki/
risoteràpia)

7,9% Llar 
(cuina)

4,9% Reparacions 
senzilles de la llar 

(bricolatge)

7% Cura del 
cos (estètica, 
perruqueria)

13,7% Ensenyar idiomes 
(àrab/ llenguatge de 

signes/ francès/ 
castellà/ portuguès)

9,4% Ensenyar 
informàtica (bàsica)

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR
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El perfil dels 246 socis en el 2018 
respon al següent patró:
1. Majoritàriament són dones (81%) entre 

40 i 70 anys
2. nivell d’estudis universitaris (39%)
3. Laboralment actius (46%)
4. Residents a Mataró (91%) la majoria dels 

barris del Centre -Havana, Centre -Pla 
d’en Boet i Rocafonda. 

Quan els socis porten un any al projecte 
se’ls fa un seguiment per avaluar 
acompliment d’expectatives i alguns 
aspectes relacionats amb la percepció del 
projecte. Dels seguiments fets a aquests 
socis s’han obtingut els següents resultats.

Aquest any 2018 s’ha iniciat un treball 
amb la Universitat de Barcelona per 
reformular i actualitzar el projecte. Aquest 
treball de desenvolupament ha comptat 
amb la participació de l’equip gestor 
del BDT, així com amb la col·laboració 
dels tècnics de diversos departaments 
de l’Ajuntament de Mataró i de Treball 
Social del Consorci Sanitari del Maresme.

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR
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Voluntariat

Amb una trajectòria de 15 anys 
d’experiència la Fundació Hospital 
potencia i promou el voluntariat a la 
ciutat de Mataró i comarca amb l’objectiu 
d’estimular i enfortir el sentiment de 
solidaritat de la ciutadania procurant 
el benestar físic, emocional i social 
de les persones i les seves famílies 
que es troben en una situació de 
vulnerabilitat o risc d’exclusió social. 

Al 2004 a la Fundació Hospital va 
començar a gestionar una Borsa de 
Voluntaris, per tal de cobrir tant les 
demandes que ens arribaven des de 
diversos centres o entitats, com les 
formulades per totes aquelles persones 
que volien dedicar part del seu temps a 
fer acció voluntària. És a partir de l’any 
2015 que la normativa canvia (BOE Llei 
45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat), 
i es comença a gestionar el voluntariat a 
través de projectes adreçats a diferents 
col·lectius, de forma directa o per 
encàrrec del l’Ajuntament de Mataró 

Al 2018 s’han portat a terme una sèrie de 
programes, impulsats per l’Ajuntament de 
Mataró i també per la Fundació Hospital. 

Al 2018 es van gestionar 3 projectes 
de voluntariat i es van proporcionar 
voluntaris a entitats de la ciutat per 
encàrrec de l’Ajuntament de Mataró.

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR
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lECXIT RADARS llAVoRS DE VIDA
Cures pal·liatives

Descripció: LECXIT és 
un programa que té per 
objectiu incrementar 
l'èxit educatiu dels infants 
a través del treball per 
la millora de la seva 
comprensió lectora. La clau 
de LECXIT està en treballar 
de forma lúdica i amena 
gràcies al voluntariat i a la 
implicació de l'entorn dels 
nens i nenes que participen 
en el programa.

Descripció: Radars és un 
projecte que pretén facilitar 
que les persones grans 
del barri de La Llàntia 
puguin viure a casa seva 
i garantir-ne el benestar 
amb la complicitat del 
seu entorn. La prioritat és 
reduir el risc d’aïllament o 
d’exclusió social d’aquest 
col·lectiu i incrementar els 
seus vincles amb el barri.

Descripció: LLAVORS DE 
VIDA és un projecte que 
s’orienta a fer una atenció 
integral des del voluntariat 
a persones que pateixen 
una malaltia crònica 
i/o avançada i els seus 
familiars que són usuàries 
d’un equip PADES o que 
intervé l’equip EAPS, Es 
prioritzaren persones 
amb major soledat, 
amb poc recolzament 
familiar i social.

Impulsor:
Ajuntament de Mataró
Altres entitats 
implicades: Departament 
cultura, Departament 
Ensenyament. Fundació 
Bofill

Impulsor:
Ajuntament de Mataró
Altres entitats implicades: 
Departament Benestar 
social i Entitats del Barri

Impulsor:
Ajuntament de Mataró
Altres entitats implicades: 
Obra social la caixa, 
Consorci Sanitari del 
Maresme. Institut català 
salut. Corporació de salut 
del Maresme i  la Selva.

Rol de la Fundació Hospital: 
Gestionar Voluntaris

Rol de la Fundació Hospital: 
Gestionar Voluntaris

Rol de la Fundació Hospital: 
Gestionar Voluntaris

Voluntaris: 25 voluntaris Voluntaris: 10 voluntaris Voluntaris: 30 voluntaris 
disponibles

Projectes de voluntariat

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR
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Voluntaris que fan suport a les entitats

Voluntaris de suport al ClÚSTER 
ENTITATS de la Fundació Hospital

Voluntaris de suport ENTITATS de la 
BoRSA DE VoluNTARIAT

Objectiu: Donar suport a les associacions 
del clúster d’entitats, oferint-los serveis 
administratius,  i assessorant-los en 
diferents àmbits, legals, socials, fiscals, 
administratius, etc..

Objectiu: Donar suport i assessorament 
a les entitats de la Borsa de voluntariat 
perquè puguin adaptar-se a la llei i tenir 
el seu propi projecte de voluntariat 
per desenvolupar les seves activitats i 
projectes.

Impulsor: Ajuntament de Mataró
Altres entitats implicades: Fundació 
Hospital

Impulsor: Ajuntament de Mataró
Altres entitats implicades: Consorci del 
Maresme, Vocalia de la Dona.
Gent gran Jaume terrades, Jaume Pineda, 
Centre Formació i Prevenció, AGGIM, 
OnCE, Residència Gatassa i Residència 
Llar pla d’en Boet

Rol de la Fundació Hospital: Gestionar 
Voluntaris

Rol de la Fundació Hospital: Gestionar 
Voluntaris

Voluntaris: 16 voluntaris
AMAS 4 voluntaris
AFIMA’T 2 voluntaris
SALUT MEnTAL 1 voluntari
PARKInSOn 7 voluntaris
MAnS AMIGUES 1 voluntària
REEIXIR 1 voluntari

Voluntaris: 83 voluntaris
Per àmbits:
•	 Disminucions 15 voluntaris
•	 Presons 17 voluntaris
•	 Gent gran 51

Durant el 2018 s’ha realitzat diverses 
activitats de formació als voluntaris. Els 
voluntaris participen de la Jornada de 
voluntariat de Salut, de l’escola d’estiu 
de voluntariat, del dia internacional de 
voluntariat.

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR
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Pel que fa als indicadors de satisfacció a les persones que porten 6 
mesos realitzant acció voluntària, es disposa dels següents resultats: 

Pel que fa als àmbits d’Acció Voluntària, 
al 2018, als àmbits on s’ha fet més acció 
voluntària ha estat la relacionada amb la 
gent gran, concentrant-se en general un 
49% en l’atenció a persones malaltes que 
pateixen alguna problemàtica de salut.

A continuació presentem una primera 
aproximació perfil dels voluntaris que en 
el 2018 han col·laborat amb la Fundació 
Hospital: 

1. Majoritàriament és dona, 
entre 40 i 70 anys (63%)

2.  nivell d’estudis universitaris (46%)
3. Laboralment actius (39%)
4. Residents a Mataró (63%)

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR
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Clúster d’Entitats Socials
i Sanitàries (CESS)

Mataró és una ciutat amb una vida 
associativa molt intensa i aquesta 
riquesa és un dels valors que la Fundació 
Hospital també contribueix a fomentar, 
posant a disposició de 12 associacions 
Socials i Sanitàries (dos de les quals 
són associacions que es van incorporar 
al 2018), un espai fix d’ús privat al 
llarg de l’any on poder desenvolupar 
la seva activitat. Contribueix també 
operativament en la millora de la seva 
gestió per promoure la seva activitat i 
difondre els seus programes i serveis i 
també assessora als tècnics voluntaris, 
tenint en compte les seves necessitats.

La raó de ser del Clúster d’Entitats 
Socials i Sanitàries (CESS) és promoure 
i esdevenir el punt de referència de 
l’associacionisme de persones i famílies 
relacionades amb una malaltia o amb 
un conjunt de necessitats especials 
comunes a la Comarca del Maresme. La 
relació de la Fundació Hospital respecte 
les associacions és de col·laboració, 
posant a la seva disposició espais de 
trobada, assessorament, tutorització 
i /o acompanyament, i en alguns 
casos també facilitant l’allotjament 
a la seu de la Fundació Hospital.

El Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries 
(CESS) va suposar un impacte en 
aproximadament 1.736 persones (socis). 
A l’any 2018 estava conformat per les 12 
entitats que es relacionen a continuació:

1. Salut Mental Associació Salut Mental 
Mataró i Maresme

2. AFAM Associació de familiars 
de malalts d’Alzheimer del Maresme 

3. Associació Parkinson Maresme
4. AFIMAT Associació d’afectats de 

Fibromiàlgia i Fatiga Crònica 
de Mataró i el Maresme 

5. SMAP Celíacs SMAP Celíacs de 
Catalunya. Delegació del Maresme

6. Àmbit Prevenció Fundació Àmbit 
Prevenció

7. Maresme Oncològic Associació contra 
el càncer

8. Associació de Diabètics de Catalunya. 
Delegació ADC Diabètics del Maresme

9. Reeixir Associació agorafòbia i trastorns 
d’ansietat

10. narcòtics Anònims
11. Mans Amigues. Doll per suïcidi 
12. AMAS
 

Els tipus de serveis que ofereixen les 
associacions són orientació i atenció al 
malalt i a la seva família, a part d’activitats  
que ajuden a la rehabilitació i socialització.

A més de les entitats i associacions que 
estan allotjades a la seu de la Fundació 
Hospital, s’han incorporat a les reunions 
mensuals altres associacions relacionades 
amb l’àmbit sanitari i dels serveis socials 

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR
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amb l’objectiu de sumar esforços i aportar 
mútuament valor a la feina que estan 
realitzant, S’han portat a terme reunions 
mensuals de totes les associacions, 
per tal de crear cohesió entre elles. 

A l’any 2018 com a Clúster d’entitats es 
van portar a complir les següents fites: 

•	 Formació amb l’empresa Coach and 
Roads, a partir de la qual es van realitzar 
sessions dirigides a fer un treball conjunt 
de totes les associacions: l’objectiu 
era detectar les necessitats internes 
de les diferents associacions i les 
necessitats col·lectives com a clúster. Les 
associacions assistents van valorar molt 
positivament aquest acompanyament.

•	 Inici de la Coral d’Afàsics de la que 
en participen usuaris de les diferents 
entitats (Amas, Salut Mental, Parkinson 
així com diversos familiars)

•	 Inici del Taller estimulació Llenguatge 
en aliança amb l’Escola de Patologia 
del Llenguatge de l’Hospital de Sant 
Pau, que aten usuaris de Parkinson i 
Amas.

•	 Inici de l’Espai Exposicions (obertura 
a col·lectius nous; artistes, programa 
Alterarte salut mental, associació  Sant 
Lluch per l’art).

•	 Alumnes del grau mitjans audiovisuals 
del Tecno Campus, inicien treball 
“documental sobre dol per suïcidi”

A continuació presentem un breu 
resum de l’activitat realitzada en 
aquest programa durant el 2018: 

PROGRAMES DE
DESEnVOLUPAMEnT 

COMUnITAR

Desenvolupament 
comunitari Nº de participants Nº de beneficiaris

Banc del temps 246 Socis actius 246 socis

Voluntariat 164 Voluntaris 343 receptors

Clúster d’entitats 12 Entitats 1.736 socis



PRogRAmES
DE FoRmACIÓ
I CoNEIXEmENT

•	 Aula Oberta
•	 Xerrades a les AMPAS
•	 Aula Tallers
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PRogRAmES DE FoRmACIÓ
I CoNEIXEmENT

 
De forma paral·lela a l’atenció i al suport 
psicològic, i per tal de garantir el màxim 
nivell de rigor i d’actualització de la nostra 
activitat professional,  desenvolupem 
activitats  vinculades a la formació. 

De la mateixa manera desenvolupem 
accions formatives per a la divulgació 
del coneixement, per a la prevenció 
i la promoció de la salut, organitzant 
activitats complementàries als programes 
assistencials relacionades amb fomentar 
actituds de millora i d’adquisició de 
competències personals i col·lectives com 
ara tallers de salut i creixement personal, 
tallers d’habilitats, conferències i xerrades 
professionals sobre temes d’interès, etc.
Ens adrecem a entitats, professionals i 
a la població en general interessada en 
millorar la seva qualitat de vida a nivell 
emocional i/o professional.

La nostra proposta formativa al 2018 s’ha 
concretat en una sèrie de xerrades  d’acord 
al següent esquema: 

Formació i 
coneixement

Nº de 
xerrades

Nº de 
beneficiaris

Aula Oberta 9 168

Aula tallers 2 20

Xerrades 
AMPAs

12 200
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PROGRAMES
DE FORMACIÓ

I COnEIXEMEnT

Aula oberta
A l’any 2018 activem l’Aula Oberta per 
generar espais gratuïts d’intercanvi de 
coneixements i experiències, oberta a 
tota la població de Mataró i comarca,  
contribuint   a la  millorar de la resposta 
dels professionals, a les necessitats 
educatives, socials i sanitàries de la 
població en general millorant-ne la 
qualitat. Les diferents taules rodones 
realitzades comptava amb un professional 
de la Fundació, un professional de l’àmbit 
educatiu, social, sanitari i en alguns casos 
de testimonis.

A l’any 2018 es van realitzar les següents 
sessions:

Aula oberta (xerrades)

Aprendre a viure després de la pèrdua 
d’un fill/a

Entre tots, fem gran l’acolliment: Tu pots 
ser la família que està esperant

Esport vs Compromís Social, com 
funciona l’àrea social d’un club de futbol?

Dol per Suïcidi

La mort d’un familiar. Com superar un 
procés de dol

Em cuido per cuidar-te millor

Donar les gràcies, demanar perdó

Cervell i Llenguatge

Com viure el Dol al nadal

La Fundació en col·laboració amb Cabré 
Junqueras, ha posat en marxa l’edició 
de la col·lecció “Acompanyament al dol i 
les pèrdues”, una proposta pensada per 
acompanyar a les persones que han patit 
una pèrdua i ajudar-les en el seu procés de 
dol a través de petits llibres monogràfics 
pràctics i de fàcil  lectura.

Aquest 2018  s’han editat 2 títols de la 
col·lecció, “El què i el perquè del procés de 
dol” i  “Com viure el Dol al Nadal” 

amb la intenció de seguir ampliant els 
propers anys aquesta línia de divulgació i 
sensibilització amb altres títols per aquesta 
col·lecció, i crear-ne de noves d’altres 
temàtiques.

Mantenim un nivell de 
satisfacció proper a 

l’excel·lència en les persones 
que han assistit a les 

activitats de l’Aula Oberta

8,9/10
Satisfacció global

dels assistents
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Xerrades a les AmPA’s
Un any més la Fundació ha format part de 
la Guia d’activitats i serveis per als centres 
educatius, docents, famílies i AMPA/AFA, 
que ofereix l’Institut Municipal d’Educació 
de l’Ajuntament de Mataró. Es tracta d’un 
recull de diverses propostes adaptades 
als diferents cicles educatius i col•lectius 
implicats en l’educació.

Al 2018, els professionals de la Fundació 
van realitzar les següents xerrades:

Xerrades a les AmPA’s AmPA

El secret dels hàbits Escola Rocafonda

Com pots ajudar a optimitzar les habilitats  
i rendiment acadèmic del teu fill/a?

Escola Rocafonda

Pèrdues a l'entorn familiar Escola Rocafonda

Intel·ligència emocional Escola Bressol Rocafonda

Límits de 3 a 6 Escola Maria Mercè Marsal

Signes d'alerta emocional Institut Tomàs Viñas

El secret dels hàbits Escola Antonio Machado

Com pots ajudar a optimitzar les habilitats  
i rendiment acadèmic del teu fill/a?

Escola Antonio Machado

Pèrdues a l'entorn familiar Escola Camí del Mig

Intel·ligència emocional Escola Camí del Mig

Com fomentar les habilitats socials del teu 
fill/a?

Escola Josep Montserrat

Com pots ajudar a optimitzar les habilitats  
i rendiment acadèmic del teu fill/a?

Escola Josep Montserrat

Mantenim un nivell de 
satisfacció proper a 

l’excel·lència en les persones 
que han assistit a les 

Xerrades de les AMPA’s

8,7/10
Satisfacció global

dels assistents
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I COnEIXEMEnT

Aula Tallers

Amb la intenció d’acostar eines d’auto-
coneixement i salut a les persones 
interessades, de forma continuada al 2018 
es van oferir diferents tallers de curta 
durada.

Al 2018 es van realitzar 2 tallers, amb una 
repercussió directa de 20 persones:

Aula Tallers Assistents

L’Art de no complicar-se la vida. 9

Taller de pares/mares: Com puc relacionar-me millor amb 
el meu fill adolescent. 

11

Els tallers van tenir una durada de 10 
sessions, d’1h ½ i amb una periodicitat 
setmanal. Van estar conduits per psicòlegs 
de l’equip de professionals de la Fundació.

Mantenim un nivell de 
satisfacció d’excel·lència 
en les persones que han 

participat de l’Aula Tallers

9,2 /10
Satisfacció global

dels assistents



COM HO HEM FET
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Com Ho HEm FET
Aliances
Establir i desenvolupar aliances 
estratègiques per a complir amb el 
propòsit acordat a la Junta de Patrons, 
ha estat una de les tasques fonamentals 
d’aquest any 2018. S’ha creat i actualitzat 
convenis i acords amb entitats derivadores, 
amb altres proveïdors i també amb 
finançadors tant del sector públic com del 
sector privat. 

A partir del Codi Ètic, enguany s’ha 
treballat per a complir amb el marc 
normatiu necessari per al funcionament 
de la Fundació Hospital en el nostre 
entorn i s’ha prestat una especial atenció 
a orientar l’organització al compliment 
dels nous requeriments de la LOPD i 
a incorporar un Sistema de gestió de 
la Qualitat com una eina de gestió 
fonamental de la Fundació Hospital.

Codi ètic
La Fundació Hospital treballa per 
aconseguir un nivell màxim d’excel·lència 
i comportament ètic de forma constant. 
El codi ètic vigent parteix de la nostra 
pràctica actual, i també recull els valors 
fundacionals. Aquest document explicita, 
de forma oficial i de manera consensuada 
quins són els valors de la Fundació 
que conformen la seva identitat. Tenir 
un Codi Ètic implica a l’entitat i a les 
persones vinculades un compromís i una 
responsabilitat amb el propi projecte, 
amb els actors que s’hi relacionen, amb el 
context on es troba i l’entorn social on es 
mou la Fundació Hospital.

loPD
La Fundació Hospital ha revisat i adaptat 
els processos i sistemes d’informació amb 
tractaments de dades personals segons el 
REGLAMEnT EUROPEU DE PROTECCIÓ 
DE DADES (RGPD) 2016/679, que va ser 
d’obligat compliment a partir del 25 de 
maig de 2018.

Sistema de gestió de la Qualitat
La Fundació Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena  ha pres el ferm 
compromís d’implementar un sistema 
de gestió de qualitat, d’acord a la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015, amb el propòsit 
de garantir la satisfacció dels seus 
clients i usuaris així com del personal 
que hi treballa garantint en tot moment 
l’eficiència dels seus serveis.

En la Política de Qualitat es contempla 
que amb l’objectiu d’assolir els nivells més 
alts en matèria de qualitat, la direcció de 
la Fundació Hospital declara els següents 
principis bàsics d’actuació:

•	 Estem al servei dels nostres clients, 
compromesos amb la societat, la salut 
integral  i els aspectes socials.

•	 Assumim la necessitat de la millora 
continua en la qualitat dels nostres 
serveis i dels nostres processos, 
perseguim el treball ben fet i assegurem 
que totes les tasques es desenvolupen 
en les condicions de treball adequades.

•	 El personal i col·laboradors de la 
Fundació són el recurs més important 
que garanteix el nostre futur, per això 
estan qualificats i s’identifiquen amb els 
objectius de la Fundació.
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En el context d’aquest compromís i per 
a portar a terme la política de qualitat, 
durant el 2018 es van realitzar 2 Auditories 
que van ser satisfactòries i que es van 
tancar amb absència de no-conformitats 
en el sistema de gestió de qualitat:

•	 Auditoria externa amb PWC, 
relacionada amb el programa d’Atenció 
integral a persones amb malalties 
avançades de la Fundació Bancària la 
Caixa. 

•	 Auditoria externa amb APPLUS:  
Certificació ISO 9001:2015

Això va permetre a final del 2018, obtenir el 
Certificat de Qualitat ISO 9001:2015

Entitat amb Certificat de Qualitat ISO 
9001:2015. Desenvolupament i gestió 
de serveis d’atenció i tractament 
psicològic i terapèutic; serveis 
d’atenció i tractament de malalties 
cròniques, greus i processos de dol i 
gestió de la borsa de voluntariat.

Els processos auditats garanteixen 
la qualitat dels serveis fonamentals 
de la Fundació Hospital, com és el 
desenvolupament de serveis de suport 
emocional (Atenció psicològica a persones 
adultes, infants i joves,  Atenció i suport 
emocional a malalts avançats,  Atenció 
i acompanyament al dol i l’Atenció 
psicològica grupal) així com els processos 
estratègics i els de suport, formats per 
administració, comunicació i recursos 
humans. 
 
Enquestes de Satisfacció
Al 2018 s’han passat diverses enquestes 
de satisfacció als diversos usuaris dels 
programes, obtenint els següents resultats 
que s’han indicat en cadascun dels 
programes.

Recursos
S’ha seguit adequant l’estructura de 
treballadors de la Fundació Hospital 
de forma que permeti  complir amb el 
propòsit i garantir la professionalitat de 
l’Equip humà en l’atenció a les persones. 
Per altra banda, s’han incorporat nous 
sistemes i elements TICs i s’han actualitzat 

les eines de Comunicació de la Fundació, 
per tal de millorar la gestió de les dades i 
la seguretat dels pacients, així com per a 
contribuir a que la població conegui millor 
el projecte.

Tics
Es treballa a partir de les noves eines
on-line i tecnologies cloud computing:

•	 S’utilitza el sistema Community Higea 
que permet la possibilitat de fer servir 
la HC3, és a dir, la història Clínica 
Compartida de Catalunya eina que 
permet una gestió descentralitzada 
interconectant a través de sistemes de 
interoperabilitat i estàndards. Aquest 
sistema és on-line i, per tant, permet 
una gestió més eficaç pel que fa a la 
accessibilitat, gestió i manteniment.

•	 S’utilitza un sistema de videoconferència 
(CITA-IO) que permet la realització 
de videoconferències on-line segures 
amb funcionalitats afegides pel 
que fa a la gestió de les visites i a la 
encriptació de la comunicació.

Comunicació
A l’any 2018 la Fundació ha seguit apostant 
pel manteniment de la web corporativa 
www.fundaciohospital.com amb el triple 
objectiu de tenir una web dinàmica, útil 
i segura. La web és una eina dinàmica i 
està preparada per anar incorporant noves 
seccions i recursos, amb l’objectiu que tots 
els seus stakeholders puguin beneficiar-se.

S’han realitzat activitats de sensibilització 
i comunicació orientades a proporcionar 
eines per a la població en general oferint 
una programació anual de l’Aula oberta - 
Cicle de xerrades sobre temes genèrics
i específics d’atenció i acompanyament al 
dol, aportant materials divulgatius.
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Professionalitat i equip humà
Un dels principals actius de la Fundació 
radica en les persones que hi treballen dia 
a dia i que fan possible que es puguin dur 
a terme tots els projectes i serveis. 

L’equip de treball el conformen un equip 
estable de professionals en diverses àrees 
de gestió transversal i de suport, i un equip 
de professionals que atenen les persones 
i les entitats de forma directa. També 
fan atenció directa els professionals que 
presten serveis a la Fundació Hospital en 
el marc de les aliances estratègiques amb 
proveïdors de prestigi, com és el cas dels 
logopedes de l’Escola de Patologia del 
Llenguatge o dels terapeutes de l’Escola 
de Teràpia Familiar de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 

Per a la gestió de projectes comunitaris 
i de voluntariat que mouen un 
gran nombre de persones, l’àrea de 
Desenvolupament Comunitari segueix 
comptant amb el suport d’un equip de 10 
dinamitzadors voluntaris per donar suport 
a la gestió dels diversos  projectes.

Aquest 2018 hi ha hagut un canvi 
important en quant a la filiació del 
personal, quedant l’estructura de la 
plantilla i col·laboradors de la forma que es 
pot observar en el gràfic que s’adjunta a 
continuació:  
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Econòmics
Proporció dels ingressos: 
subvencions, serveis 
i arrendaments.
El total dels ingressos a l’exercici 2018 
ha estat de 1.110.026,13 € distribuïts de la 
següent manera:

 
 
Pel que fa a l’apartat “Subvencions i 
donacions” d’aquest 38% correspon a 
donacions el 24% i el 14% a subvencions. 
D’altra banda, pel que fa a les institucions 
i llurs aportacions a aquests apartats, els 
benefactors principals per volum de les 
seves contribucions son La Fundació La 
Caixa amb el 24% del total dels ingressos i 
l’Ajuntament de Mataró amb el 12%.



RESUM DE RESULTATS



MEMÒRIA 2018 |  37 

Programa d’atenció a les persones
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Programes de desenvolupament comunitari
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Programes de Formació i coneixement



AMB QUI
COL·LABOREM
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Entitats que ens donen suport

Aliances estratègiques



93 741 91 60
C/ St. Pelegrí, nº 3 – 08301 Mataró
fundaciohospital@fundaciohospital.org
www.fundaciohospital.org


