MEMÒRIA

2019

ÍNDEX
3

PRESENTACIÓ

5

QUI SOM I LA RAÓ DE SER

6

La Fundació Hospital
6
Història
6
Òrgan de govern i organigrama
7
Membres del patronat
8
Propòsit i Valors

10

QUINS SERVEIS HEM PROPORCIONAT AL 2019

12

Programes d’atenció a les persones
13
Programa d’Acompanyament al Dol i les Pèrdues
14
Programa d’Atenció integral a Persones amb Malalties Avançades
15
Programa de Teràpia Familiar		
16
Programa de Psicologia infantil i juvenil i Programa de Psicologia d’Adults
17
Programa d’Atenció al Llenguatge i l’Aprenentatge
18
Grups de Suport i d’Ajuda Mútua (GSAM) a cuidadors

19

Programes de Desenvolupament Comunitari
20
Banc del Temps
22
Voluntariat
26
Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries (CESS)

29

Programes de Formació I Coneixement
30
Aula Oberta
31
Xerrades a les AMPAS
31
Aula Tallers
32
Programa de certificació en Teràpia en Dol com a Reconstrucció de
Significat

34

COM HO HEM FET

38

RESUM DE RESULTATS

43

AMB QUI COL·LABOREM

PRESENTACIÓ
En l’any de celebració del 375 aniversari del
llegat del fundador Mn Jaume Sala, hem
volgut posar en valor la trajectòria de la
Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa
Magdalena i explicar-ho a la població de
territori. S’han realitzat diverses activitats,
entre altres, conferències i xerrades per
part d’historiadors de la ciutat i de l’àmbit
comunitari de la Fundació Hospital,
exposicions per posar en valor documents
que formen part del patrimoni històric,
i s’ha publicat un llibre institucional per
commemorar l’efemèride.

Jordi Vilana
Director General
En aquests moments, la Fundació Hospital
aporta valor a la societat en Projectes
comunitaris que ja estan consolidats
- Voluntariat, Banc del temps i Clúster
d’Entitats-, en programes assistencials Acompanyament al Dol I les pèrdues,
Atenció i suport emocional a malalts
avançats, Atenció al llenguatge i
aprenentatge, Psicologia Infantil i d’adults
i Teràpia Familiar-, i en Programes de
formació i coneixement -Aula oberta,
Escola de
cuidadors i Cursos bàsics i específics de
formació en dol i pèrdues-.
De forma complementària, s’han iniciat els
primers treballs de recerca per a contribuir
al coneixement de la comunitat científica
-específicament en treballs orientats
a descriure i avaluar l’atenció al dol i al
voluntariat-, i per a millorar la qualitat de
l’atenció que es presta a les persones que
en són usuàries.

En aquest any d’aniversari, hem culminat
un procés de reformulació que ens ha
permès adequar l’oferta de serveis a les
necessitats de les persones i les entitats,
en coordinació amb els tècnics municipals
d’atenció a les persones i dels diversos
agents de salut del territori, incorporant
la innovació com un factor diferenciador i
que ja forma part de la nostra identitat.

Internament, s’ha fet un esforç per a
assolir la sostenibilitat econòmica del
projecte, 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. Tot i que ja
es disposava d’un sistema de gestió de
la qualitat des de l’any 2013, s’ha decidit
assumir la nova ISO 9100:2015 com la eina
de gestió transversal de la Fundació
Hospital, i enguany ens hem reacreditat.
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S’ha desenvolupat una potent política
d’aliances estratègiques que ha permès
crear i actualitzar convenis i acords amb
entitats derivadores, amb altres proveïdors,
universitats i també amb finançadors tant
del sector públic com del sector privat.
Com a exemples d’aliances, cal destacar la
consolidació dels serveis que proveeixen
l’Escola de Patologia del Llenguatge i
l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau a la seu de la
Fundació Hospital, que permeten millorar
l’accessibilitat i cobertura d’una sèrie de
serveis -logopèdia i teràpia familiar- que
resultava necessari reforçar a la ciutat.
Per altra banda, s’han realitzat convenis
amb Universitats com la UOC o la UB
per a que els estudiants de diversos
Màsters i Postgraus de psicologia
(Psicologia General Sanitària, Psicoteràpia
i Mindfullness, entre altres), realitzin les
pràctiques en un entorn comunitari. Més
recentment, a començament del 2019, s’ha
una aliança estratègica amb el prestigiós
Porland Institute for Loss and Transition
(Memphis USA), que contribuirà a garantir
la formació de professionals
sanitaris en aspectes relacionats
amb el dol i les pèrdues.
D’aquesta forma, valorem que l’any
2019 ha sigut l’any de consolidació del
projecte a diversos nivells. D’aquí en
endavant la Fundació Hospital ha de
treballar per ser un referent d’excel·lència
i innovació en el desenvolupament
de nous serveis per a la millora de la
qualitat de vida de les persones, creant
les condicions per anticipar-nos a cobrir
les necessitats actuals i emergents, en
coordinació amb els serveis de salut i
socials de la ciutat i de la comarca.
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QUI SOM
I LA RAÓ DE SER

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.

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.
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Membres del patronat:
Les persones que a final del 2019 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
Sra. Laura Seijo Elvira– Vocal
Sr. Borja Manzanares Zaldívar – Vocal
Sr. Arich Montasell Ponce – Vocal
Sr. Ignasi Bernabeu Villa – Vocal
Sra. M. Carmen Carrión Abellán – Vocal
Sr. Josep Vilas Melero – Vocal
Sr. Rafael Pardo Fenández– Vocal

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.
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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 en els que
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.

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.
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QUINS SERVEIS
HEM PROPORCIONAT
AL 2019

QUINS SERVEIS
HEM PROPORCIONAT AL 2019

La nostra cartera de serveis al 2019 ha estat la següent:

Programes
d’Atenció
a les persones

Programes de
Desenvolupament
Comunitari

Programes de
Formació
i Coneixement

• Acompanyament al
Dol i les Pèrdues
• Atenció Integral a
Persones amb Malalts
Avançats
• Teràpia Familiar
• Psicologia Infantil i
Juvenil i Psicologia
d’Adults
• Atenció al Llenguatge
i Aprenentatge
• Grups de Suport i
d’Ajuda Mútua (GSAM)
a cuidadors

• Banc del Temps
• Voluntariat
• Clúster d’Entitats
Socials i Sanitàries
(CESS)

•
•
•
•

En grans xifres, al llarg de l’any 2019 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.

Aula Oberta
Aula Tallers
Xerrades a les AMPAS
Programa de
Certificació en
Teràpia de Dol com
a Reconstrucció de
Significat

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.
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PROGRAMES
D’ATENCIÓ
A LES PERSONES
• Acompanyament al Dol i les Pèrdues
• Atenció Integral a Persones amb
Malalties Avançades
• Teràpia Familiar
• Psicologia Infantil i Juvenil i Psicologia
d’Adults
• Atenció al Llenguatge i Aprenentatge
• Grups de Suport i d’Ajuda Mútua (GSAM)
a Cuidadors

PROGRAMES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES
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.

Procedència
Altres 2%

Mataró
59%

Programes d’atenció
A les Persones
1. Acompanyament al dol i les Pèrdues
2. Atenció Integral a Persones
amb Malalties Avançades
3. Teràpia Familiar
4. Psicologia Infantil i Juvenil
i Psicologia d’Adults
5. Atenció al Llenguatge i l’Aprenentatge
6. Grups de Suport i d’Ajuda Mútua
(GSAM) a Cuidadors

Maresme
39%

Ajustament de la cartera de serveis d’acord al propòsit

Atenció grupal
2500
2000
1500

Algunes dades generals del conjunt dels
programes són les següents:

1000

2017

2.834

2018

2.928

2.267

2,310

500
0

Persones ateses en programes
d’atenció a les persones

1.711

2017Assistències
2018
2019
a sesions grupals

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

Atenció grupal
12.000
10.000

2.456

2019

8.000
6.000

11.916

10.548

10.510

2018

2019

4.000

Ajustament de la cartera de serveis
d’acord al propòsit

2.000
0

2017

Assistències a sesions individuals

8,7

/10

Satisfacció global
dels assistents

Mantenim un nivell de satisfacció proper a
l’excel·lència en les persones que han estat ateses
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PROGRAMES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

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 2019:
Acompanyament
al dol i pèrdues

2018

2019

Sessions individuals

423

337

Sessions grupals

132

164

Persones ateses

102

191

Aquesta aliança també contribueix a la
sensibilització divulgació a través de
xerrades i de l’edició de llibres de fàcil
lectura, específics de Dol i Pèrdues.
L’any 2019 la gestió d’aquest programa
obté Certificació de qualitat ISO 9001:2015.
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PROGRAMES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

Programa d’Atenció integral
a persones amb malalties
avançades

Sant Jaume de Mataró (sociosanitari),
l’Hospital de Mataró (UCP), l’Hospital de Sant
Joan de Calella, el PADES Baix Maresme,
PADES Mataró i el PADES Alt Maresme.

Des de l’any 2008 la Fundació “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.

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

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. Així com
que 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: l’Hospital

L’activitat d’aquest programa durant el
2019 es resumeix en la taula següent:
Atenció integral
a persones amb
malalties avançades

2018

2019

Sessions individuals

4.566

3.930

Sessions grupals

62

188

Persones ateses

1.580

1.412

L’any 2019 la gestió d’aquest programa
obté Certificació de qualitat ISO 9001:2015.
Un àmbit estratègic del Programa i de
l’equip és fer recerca sobre l’efectivitat de
l’atenció i en aquest sentit, aquest any
l’equip ha presentat 2 recerques en format
pòster a les XIII Jornadas Internacionales
de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos, celebrades els dies 25 i 26
d’octubre a Santiago de Compostela.
Les recerques presentades van ser:
1. Voluntarios expertos para el apoyo y el
acompañamiento en situaciones de
enfermedad avanzada y final de vida.
2. Grupo de duelo con paciente experto.

/10

8,9

/10

8,8

Satisfacció dels
Satisfacció dels
receptors amb
receptors amb
l’EAPS
el voluntariat
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
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PROGRAMES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

Programa d’Atenció
de Teràpia Familiar
L’any 2018 es va identificar la necessitat
d’afavorir la cobertura i millorar
l’accessibilitat del treball amb les famílies,
especialment en col·lectius en situació
d’exclusió social, per donar-los suport en
les funcions parentals de la criança, la cura
i l’educació dels seus fills i filles i d’aquesta
manera augmentar la prevenció
cap a situacions d’exclusió social
greus i/o cronificades.
Amb aquest objectiu, el juny del 2018 la
Fundació Hospital i l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau signen una aliança per la
provisió de serveis de Teràpia Familiar a
Mataró a través de la prestigiosa Escola de
Teràpia Familiar. Al setembre de 2019
es va iniciar l’execució del projecte.

Aquesta aliança ha de permetre atendre
en anualment al voltant de 10 famílies
derivades per Serveis Socials dels
Ajuntaments de Mataró i del Maresme
que són atesos de forma gratuïta.
La intervenció és sempre presencial i des
d’un abordatge sistèmic amb tots
els membres de la família.
Programa d’Atenció
de Teràpia Familiar

2018

Sessions

34

Famílies ateses

8,9

2019

/10

6

8,8

Satisfacció dels
Satisfacció dels
receptors amb
receptors amb
l’EAPS
el voluntariat
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
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PROGRAMES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

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

8,7

/10

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 2019:
Psicologia infantil i
juvenil / Psicologia
adults

2018

2019

Sessions individuals

5.101

5.219

Sessions grupals

568

584

Persones ateses

1.030

616

L’any 2019 la gestió d’aquest programa
obté Certificació de qualitat ISO 9001:2015.

Satisfacció global
dels assistents

Mantenim un nivell de satisfacció proper a
l’excel·lència en les persones que han estat ateses
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PROGRAMES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

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

9,2

/10

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.
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 2019:
Atenció al
llenguatge i
l’aprenentatge

2018

2019

458

1024

Sessions grupals

2

57

Persones ateses

53

104

2018

2019

Sessions grupals

14

90

Persones ateses

23

31

Sessions individuals

Taller d’estimulació
del llenguatge
(Euglia)

Satisfacció global
dels assistents

Mantenim un nivell de satisfacció proper a
l’excel·lència en les persones que han estat ateses
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PROGRAMES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

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 102 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).

PROGRAMES D’ATENCIÓ
Grups de Suport
i d’Ajuda Mútua
(GSAM) a cuidadors

2018

2019

Sessions grupals

-96

90

Persones ateses

-135

102
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PROGRAMES DE
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
• Banc del Temps
• Voluntariat
• Clúster d’Entitats Socials
i Sanitàries (CESS)

PROGRAMES DE
DESENVOLUPAMENT
COMUNITAR

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
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.
La gestió del projecte és de cooperació
entre professionals, voluntaris i
la comunitat. La participació al
Banc del temps és gratuïta.
Les activitats més intercanviades el llarg de l‘any 2019 han estat les següents:

21,2%

Arts aplicades

13,7%

Oci/ Sortida
(cultural)

6,2%

Reparacions senzilles
de la llar (bricolatge)

11,2%

Teràpies alternatives
(reiki/risoteràpia)

6,1%

Llar
(cuina)

9,6%

Cura del cos
(estètica, perruqueria)

4,3%

Ensenyar informàtica
(bàsica)
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El perfil dels 250 socis en el 2019
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.

83%

67%

100%

Manifesta que el projecte ha
respost les seves expectatives

Manifesta que ha pogut
aprofitar les seves habilitats

Manifesta que el tracte amb
els socis ha sigut molt positiu

Aquest any 2019, ha estat un any de
reflexió i treball estratègic, adaptant els
objectius del projecte a l’actualitat, per
poder ser un projecte molt més efectiu.
Una de les decisions que es porten a
terme és apropar el projecte els diferents
barris de la ciutat, per fer-ho presentem
el Projecte “Propera parada Rocafonda”
als premis FEM MATARÓ, a la categoria:
A la millor iniciativa innovadora de
promoció de la igualtat d’oportunitats
per a la cohesió social i territorial.
Al desembre ens donen el premi, la
qual cosa ens permet iniciar el treball,
per desenvolupar el projecte del BDT
al barri de Rocafonda, l’any 2020.
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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.

Paral·lelament s’ha realitzat la primera
jornada de voluntariat en cures
pal·liatives, coorganitzada amb l’entitat
Associació Espanyola contra el càncer,
amb una participació de 76 persones.

L’any 2019 la gestió de voluntariat, obté
Certificació de qualitat ISO 9001:2015.
El llarg del 2019, s’ha portat a terme la
gestió de 116 persones que han realitzat
acció voluntària, a banda les 16 que
donen suport directe al clúster d’entitats.
També s’ha donat Informació a 34
persones sobre el món del voluntariat.
Pel que fa a la formació s’ha
impartit a 40 persones voluntàries
mitjançant 3 activitats formatives.
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Projectes de voluntariat

LECXIT

RADARS

LLAVORS DE VIDA
Cures pal·liatives

Descripció: 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: és un projecte
que dóna resposta algunes
de les necessitats que
presenten molts infants
i els pares d’aquests, el
desconeixement de les TIC.
El projecte pretén captar,
formar i valorar els
voluntaris, des de la UOC
s’oferirà la formació i tot
el suport tècnic perquè
l’equip de voluntaris de la
Fundació Hospital puguin
desenvolupar aquestes
xerrades i tallers.

Descripció: 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.

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

Impulsor:
Universitat Oberta de
Catalunya

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.

Es prioritzaren persones
amb major soledat,
amb poc recolzament
familiar i social.

Rol de la Fundació Hospital: Rol de la Fundació Hospital: Rol de la Fundació Hospital:
Gestionar Voluntaris
Gestionar Voluntaris
Gestionar Voluntaris
Voluntaris: 25 voluntaris

Voluntaris: 4 voluntaris

Voluntaris: 30 voluntaris
disponibles
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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

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 que formaven part de la Borsa
de voluntariat perquè puguin adaptarse a la llei i tenir el seu propi projecte de
voluntariat per desenvolupar les seves
activitats i projectes.

Impulsor: Ajuntament de Mataró

Impulsor: Ajuntament de Mataró

Altres entitats implicades: Fundació
Hospital

Altres entitats implicades: Consorci del
Maresme, Vocalia de la Dona Rocafonda,
Jaume Pineda, Residència Gatassa i
Residència Llar pla d’en Boet

Rol de la Fundació Hospital: Gestionar
Voluntaris

Rol de la Fundació Hospital: Gestionar
Voluntaris

Voluntaris: 10 voluntaris
AMAS 3 voluntaris
PARKINSON 6 voluntaris
REEIXIR 1 voluntari

Voluntaris: 26 voluntaris
Per àmbits:
• Disminucions 8 voluntaris
• Social 6 voluntaris
• Gent gran 13

Durant el 2019 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.
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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:

71%

70%

93%

81%

Manifesta que l’acció
que ha desenvolupat
era tal com s’esperava

Manifesta que està
molt satisfet amb la
seva acció

Manifesta que ha
après coses en realitzar
aquesta acció

Manifesta que perceben
que es preocupen d’ells
com a voluntaris

Pel que fa als àmbits d’Acció Voluntària,
al 2019, 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 2019 han col·laborat amb la Fundació
Hospital:

Àmbits d’acció voluntària
18,1%

Disminucions

21,6%
Gent Gran
11,2%

25,9%
Pal·liatius

Clúster
d’entitats

21,6%
1,7%

1.

Majoritàriament és dona,
entre 40 i 70 anys (61%)
2. Nivell d’estudis universitaris (43%)
3. Laboralment actius (34%)
4. Residents a Mataró (66%)

Scratch social

Grups d’edat

De 60 a 69

Infància

Situació laboral

25,5%

De 50 a 59

Mestressa
de casa

5,7%

10,9%

20%
34%

Actiu

9,4%

Atur

De 40 a 49
40%
Majors de 69

3,6%

Menors de 40

49,1%
Pensionista/
Jubilat

1,9%
Estudiant
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Clúster d’Entitats Socials
i Sanitàries (CESS)
9. Reeixir Associació agorafòbia
i trastorns d’ansietat
10. Associació ANIOL, sempre amb un
somriure contra el càncer infantil
11. Narcòtics Anònims
12. Mans Amigues. Doll per suïcidi
13. AMAS

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.

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 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.

El Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries
(CESS) va suposar un impacte en
aproximadament 1.508 persones (socis).
A l’any 2019 estava conformat per les 13
entitats que es relacionen a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salut Mental Associació Salut
Mental Mataró i Maresme
AFAM Associació de familiars
de malalts d’Alzheimer del Maresme
Associació Parkinson Maresme
AFIMAT Associació d’afectats de
Fibromiàlgia i Fatiga Crònica
de Mataró i el Maresme
SMAP Celíacs SMAP Celíacs de
Catalunya. Delegació del Maresme
Àmbit Prevenció Fundació
Àmbit Prevenció
Maresme Oncològic Associació
contra el càncer
Associació de Diabètics de Catalunya.
Delegació ADC Diabètics del Maresme
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A l’any 2019 com a Clúster d’entitats es
s’han consolidat les següents propostes:
• La Coral d’Afàsics de la que en
participen usuaris de les diferents
entitats (AMAS, Salut Mental, Parkinson
així com diversos familiars).
• Taller d’Estimulació del Llenguatge en
aliança amb l’Escola de Patologia del
Llenguatge de l’Hospital de Sant Pau,
que aten usuaris de Parkinson i AMAS.
• L’Espai Exposicions (s’han portat terme
11 exposicions amb diferents col.
lectius; artistes, programa Alterarte
salut mental, associació Sant Lluch per
l’art, usuaris del clúster d’entitats).
• Es promou, els vincles de les
entitats,amb entitats de l’àmbit educatiu.

• A nivell formatiu, s’han portat a terme
tallers molt específics, en temes
legals, per acompanyar les entitats,
en el seu acompliment LOPD.
• S’inicia el treball per dur a terme
jornades per les persones cuidadores,
amb l’objectiu de reflexionar i
oferir eïnes, així com sensibilitzar a
professionals i ciutadans, sobre les
problemàtiques socials i solucions,
vers el sofriment d’alguna malaltia.
• El llarg del 2019 les entitats del clúster
han portat a terme 63 activitats, amb un
impacte sobre uns 10.000 ciutadans.

A continuació presentem un breu
resum de l’activitat realitzada en aquest
programa durant el 2019:
Desenvolupament
comunitari
Banc del temps
Voluntariat
Clúster d’entitats

Nº de participants

Nº de beneficiaris

246 Socis actius

246 socis

164 Voluntaris

343 receptors

12 Entitats

1.736 socis
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•
•
•
•

Aula Oberta
Xerrades a les AMPAS
Aula Tallers
Programa de certificació en Teràpia en
Dol com a Reconstrucció de Significat

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 2019 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

187

Aula tallers

1

30

Xerrades
AMPAs

4

70

Nº de
mòduls

Nº de
assistents

1

43

Teràpia de Dol
com a
Reconstrucció
de Significat
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Aula Oberta

L’any 2018 es va activar 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 2019 es van realitzar 9 xerrades
amb una assistència de 187 participants.

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 2019  s’han establert 2 títols de
la col·lecció, Atenció al Dol Perinatal i
Atenció al Dol per Suïcidi amb l’objectiu
de publicar-los al 2020 i 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.

Aula Oberta (xerrades)
He perdut el meu embaràs/nadó. El dol
perinatal una pèrdua no reconeguda
L’univers emocional dels nostres fills/es
Noves tècniques per millorar
l’aprenentatge
Els beneficis de la bona gestió de l’estrès
Com superar un procés de dol de
manera saludable?
Límits, llibertats i normes amb el meu
fill/a adolescent
La Teràpia com a recurs de suport pel
benestar Familiar
Signes d’alerta en les dificultats de la
lectoescriptura
És Nadal i faltes tu. Com afrontar el dol al
Nadal
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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 2019, els professionals de la Fundació
van realitzar les següents xerrades:

Xerrades a les AMPA’s

AMPA

Com puc relacionar-me millor amb el meu CEIPCCor de Maria
fill adolescent?
L’univers emocional dels nostres fills

CEIP Antonio Machado

Com puc relacionar-me millor amb el meu Espai de Joves La Llàntia
fill adolescent?
Intel·ligència emocional

IES Institut Laia Arquera

8,7

/10

Satisfacció global dels assistents

Mantenim un nivell de satisfacció proper
a l’excel·lència en les persones que han
assistit a les Xerrades de les AMPA’s

Aula Tallers
Amb la intenció d’acostar eines d’autoconeixement i salut a les persones
interessades, de forma continuada al 2019
es van oferir diferents tallers de curta
durada.
Al 2019 es va realitzar 1 taller, amb una
repercussió directa de 30 persones.
El taller va tenir una durada de 10 sessions,
d’1h ½ i amb una periodicitat setmanal.
Va estar conduit per psicòlegs de l’equip
de professionals de la Fundació.

9,2

/10

Satisfacció global
dels assistents

Mantenim un nivell de
satisfacció d’excel·lència
en les persones que han
participat de l’Aula Tallers
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Programa de certificació
en Teràpia de Dol com a
Reconstrucció de Significat
La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa
Magdalena i el Portland Institute For Loss
and Transition van acordar al 2019 establir
una aliança estratègica per a promoure
i proporcionar programes intensius
d’entrenament en teràpia de dol i pèrdues
a Espanya i Portugal. Conscients de la
importància de disposar de professionals
de diverses disciplines formats en
models i tècniques de gestió del Dol, els
programes estan adreçats a psicòlegs i
psicoterapeutes, així com també a altres
professionals de la salut i del sector social.
El Programa ha comptat amb el
Reconeixement d’interès sanitari del
Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i ha estat acreditat pel
Consell Catalá per a la Formació Continua
de Professionals Sanitaris amb el nº de
referència 09/025079-PG.
Els dies 1-2-3 de novembre vam realitzar
el primer mòdul (Core Courses), amb
l’assistència de 43 persones dels àmbits de
la Salut i Social.

9,2

/10

Satisfacció global
dels assistents

Mantenim un nivell de
satisfacció d’excel·lència
en les persones que han
participat de l’Aula Tallers

El Dr. Robert A. Neimeyer (Director
del portland Institute) es el referent
mundial d’atenció al Dol. Ha escrit
més de 500 articles i ha publicat 30
llibres específics d’atenció al Dol.
https://www.robertneimeyerphd.com/
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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 2019. 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.

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.

Protecció de dades

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 el context d’aquest compromís i per
a portar a terme la política de qualitat,
durant el 2019 es van realitzar 2 Auditories
que van ser satisfactòries.
• 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 el desenvolupament de projectes
de voluntariat) així com els processos
estratègics i els de suport, formats per
administració, comunicació i recursos
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humans.

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.

TISC’s

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

Comunicació

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

• 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.

MEMÒRIA 2019

| 35

al dol, aportant materials divulgatius.

Santa Creu i Sant Pau.

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.

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.

Professionalitat i equip humà

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

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:  

Plantilla 2017
Assistencial

Plantilla 16
Col·laboradors 24
Voluntaris 12

Estructura

Plantilla 2018
Assistencial

Plantilla 20
Col·laboradors 1
Voluntaris 10

Estructura

Plantilla 2019
Assistencial

Plantilla 17
Col·laboradors 5
Voluntaris 10

Estructura
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Econòmics

Proporció dels ingressos:
subvencions, serveis
i arrendaments.
El total dels ingressos a l’exercici 2019 ha
estat de 1.120.746,87 € distribuïts de la
següent manera:
Ingressos provinents de
l’explotació del patrimoni

31%
Ingressos provinents
Ingressos provinents
de subvencions i
donacions

44% 25%

Ingressos provinents
de la prestació de
serveis

Pel que fa a l’apartat “Subvencions i
donacions” d’aquest 44% correspon a
donacions el 23% i el 21% 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 20% del total dels ingressos
i l’Ajuntament de Mataró amb el 17%.
L’import total de les donacions rebudes
a estat de 261.576,09 € mentre que les
subvencions ascendiren a 235.715,37 €.
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RESUM DE RESULTATS

Programa d’atenció a les persones

ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES
AMB MALALTIES AVANÇADES
1.412 persones ateses
3.930 sessions individuals
188 sessions grupals
ACOMPANYAMENT
AL DOL I PÈRDUES
191 persones ateses
337 sessions individuals
164 sessions grupals

PSICOLOGIA INFANTIL
I JUVENIL I ADULTS
616 persones ateses
5.219 seccions
584 sessions grupals

GRUPS DE SUPORT I AJUDA
MÚTUA (GSAM) A CUIDADORS
102 persones ateses
90 sessions grupals

ATENCIÓ AL LLENGUATGE
I A L’APRENENTATGE
104 persones ateses
1.024 sessions individuals
57 sessions grupals

TALLER D’ESTIMULACIÓ
DEL LLENGUATGE (EUGLIA)
31 persones ateses
90 sessions grupals
TERÀPIA FAMILIAR
6 famílies ateses
34 sessions familiars

MEMÒRIA 2019

|  39

Programes de desenvolupament comunitari

BANC DEL TEMPS
250 usuaris actius
516 intercanvis individuals
592 intercanvis en activitat grupal

VOLUNTARIAT
164 voluntaris
237 beneficiaris

CLÚSTER D’ENTITATS
13 entitats vinculades
1.508 socis
16 voluntaris de suport

MEMÒRIA 2019

| 40

Programes de Formació i coneixement
AULA OBERTA
187 beneficiaris
9 xerrades

XERRADES
AMPA’S
70 beneficiaris
4 xerrades

AULA TALLERS
30 beneficiaris
1 xerrades

TERÀPIA DE DOL COM A
RECONSTRUCCIÓ DE SIGNIFICAT
1 mòdul (3 dies)
43 assistents
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AMB QUI
COL·LABOREM

Entitats que ens donen suport

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

