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Presentació

L’any 2020 ha sigut l’any de la Covid-19, un 
any extraordinari que ha tingut un elevat 
impacte en la salut, i també en l’àmbit social 
i econòmic, entre altres. Aquesta situació 
ha requerit fer les coses d’una altra manera, 
en relació amb la provisió de serveis i en la 
gestió dels projectes comunitaris, i aprendre 
també noves formes de relació amb les 
entitats, amb els voluntaris i amb els usuaris 
en aquest entorn canviant, complex, incert 
i ambigu. També ha suposat repensar 
la nostra proposta de valor, la cartera de 
serveis, per adaptar-la a les noves necessitats 
de la ciutat i de la comarca. Aquest any més 
que mai, hem refermat la nostra contribució 
a fer suport emocional a processos de final 
de vida i d’atenció al dol. També hem iniciat 
noves línies de treball per fer projectes 
de suport a persones que viuen soles.

Molts d’aquests canvis els mantindrem 
per al pròxim any, i seguirem avançant 
en la utilització de noves tecnologies 
i en la incorporació de nous models 
d’atenció. També sembla que es 
quedarà la necessitat de ser flexibles, 
d’adaptar-nos constantment a aquests 
nous entorns, a les noves necessitats i 
de fer-ho de forma àgil i sostenible.

El 2020 també ha sigut l’any de la solidaritat 
i del compromís per part de les persones 
anònimes que han donat el seu temps i 
dedicació als altres, dels finançadors que ens 
han fet suport i també dels professionals –el 
personal d’administració, els professionals 

assistencials i també l’equip de direcció-
,i dels Patrons que han contribuït amb 
determinació i força imaginació a què 
la Fundació hagi contribuït a donar 
resposta a les necessitats. Hem après 
que si compartim propòsit i busquem la 
forma de sumar esforços, som més forts 
i més àgils per adaptar-nos a les noves 
necessitats de la nostra comunitat.

Per últim, aquest any ha sigut també l’any 
en què ens han concedit la Creu Sant Jordi. 
Ens ha fet molta il·lusió rebre aquest guardó. 
És un reconeixement a la tasca que han fet 
les persones que han treballat en aquesta 
institució en diferents etapes al llarg de 
gairebé quatre segles i que l’hem rebut 
l’any que celebrem els 375 anys de la deixa 
del fundador. Voldríem fer un agraïment 
molt especial a les persones i institucions 
que ens han fet suport en aquest procés.

Valorem que l’any 2020 hem patit, i 
també hem après, com organització i com 
agent comunitari. Encetem el 2021amb 
moltes ganes de seguir sumant i aportar 
valor a la ciutat i a la comarca. Ara és el 
moment de treballar per contribuir a 
resoldre els grans reptes d’atenció a les 
persones de la nostra ciutat i la comarca i 
contribuir de forma activa als processos de 
recuperació i transformació, incorporant 
la Innovació Social i Comunitària coma 
palanca de canvi, el que suposa una 
nova etapa en la interpretació del rol 
de la Fundació Hospital aquí i ara.

Jordi Vilana
Director General 
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Qui som i què fem
La Fundació Hospital

Qui som

La Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena té l’origen a l’any 1644, amb el 
llegat de Mn Jaume Sala. Actualment és 
una entitat sectoritzada (no financera) a 
l’Ajuntament de Mataró des del 2014.  

Segons els darrers estatuts (2013) es 
defineix com a propòsit de la Fundació 
Hospital “Millorar I ampliar els recursos 
actualment existents, oferint serveis 
sociosanitaris I socials, tant personals com 
comunitaris, relacionats amb la millorar 
de la qualitat de vida dels ciutadans” i “Ser 
referent d’excel·lència I innovació en el 
desenvolupament de serveis per a la millora 
de la qualitat de vida de les persones”. 

La Junta de Patrons està format per membres 
designats pels grups municipals de forma 
proporcional al govern municipal (2019-2023).

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.
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Què fem (diferenciació)

La nostra Cartera de serveis al 2020 ha estat 
la següent:

El nostre model de gestió es caracteritza 
pels següents elements: 

•	Model de gestió basat en  aliances 
operatives i estratègiques amb proveïdors 
i agents rellevants del sector.
•	Disseny, implementació i avaluació de 

nous models i serveis (projectes).
•	Mobilització de recursos 

basats en projectes. 
•	Codi ètic propi i adherits al Codi 

de Conducta i Bon Govern de 
l’Ajuntament de Mataró.
•	Acompliment del RGPD (Reglament 

General de Protecció de Dades).

Sistema de Gestió de la Qualitat 
ISO 9001:2015, des de fa més de 
10 anys.

Programes d’atenció
Atenció al dol i les 
pèrdues
Atenció a les malalties 
més avançades (final 
de vida)
Psicologia d’infants i 
adults
Teràpia familiar
Logopèdia.

Iniciatives 
comunitàries
Banc de temps
Clúster d’Entitats
Programes de 
voluntariat.

Formació i 
coneixement
Xerrades / Webinars
Llibrets i material 
divulgatiu
Recerca (efectivitat).



memòria 2020 | 4

Dades/impacte al 2020

L’esforç de tots els professionals en 
l’emergència sanitària viscuda ha estat 
un desafiament que s’ha orientat a 
garantir una bona part dels serveis 
habituals i ha ampliat altres serveis 
per cobrir les necessitats emergents 
generades en aquesta situació de 
pandèmia.
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180
Intervencions 
de suport al 
Dol per COVID

210
Sessions 
de Teràpia 
Familiar

242
Sessions de 
grup

633
Visites de Dol

702
Visites de 
Logopèdia

1.869
Seguiments 
a malalts 
avançats

PROGRAMES D’ATENCIÓ

3.512
Visites de 
psicologia



memòria 2020 | 6

Dol & COVID, ha estat una acció duta a 
terme pels professionals especialitzats de la 
Fundació en l’atenció al Dol del Programa 
d’atenció a persones amb malaltia avançada, 
que van ampliar la seva intervenció per 
atendre els casos derivats des dels serveis de 
salut de la comarca.

Atenció psicològica en situació de 
confinament, els professionals de la fundació 
van ampliar la seva atenció a infants, 
adolescents i adults derivats dels serveis 
socials de salut i social de la comarca.

Soledat & COVID, ha estat un projecte conjunt 
amb l’ajuntament de Mataró sorgit de 
l’emergència sanitària per donar resposta, a 
través de l’acció voluntària, a les persones que 
durant el confinament estaven soles en el seu 
domicili i es trobaven en una situació personal  
vulnerable i/o amb risc d’exclusió social no 
vinculades als serveis socials de la ciutat.

Accions COVID



memòria 2020 | 7

Iniciatives Comunitàries | Programes de voluntariat

Voluntariat
Gràcies a l’esforç que han fet totes les 
persones que desenvolupen voluntariat 
en els projectes de la Fundació, s’ha pogut 
seguir fent acció, ja que amb formació 
i molta imaginació s’han adaptat els 
acompanyaments de manera telemàtica.

50
nous voluntaris

Soledat & Covid

47
Derivacions

36
Intervencions majoritàriament 
a persones grans

 11
Voluntaris formats  
en cures pal.liatives 

84
Persones voluntàries

Dia Internacional 
Voluntariat per TV amb 
20180 espectadors

33
Persones participen en les
2 activitats de la FH

 3
Videos de promoció 
voluntariat

69
Persones formades

14
Mòduls formatius en 
cures pal·liatives 
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La situació sanitària de la Covid-19 ens 
va fer replantejar el projecte per poder 
donar respostes a les noves necessitats 
detectades el llarg del confinament i el post 
confinament. El balanç que en fem és molt 
positiu ja que s’ha  aconseguit:

•	Reforçar la xarxa de suport mutu sobretot 
de persones grans o malaltes.
•	Detectar necessitats més complexes 

derivades als professionals de 
Soledat&Covid o Dol&Covid.
•	Ajudar al compliment de les pautes 

sanitàries i 
•	Detectar necessitats digitals i la recerca de 

suports.

La posada en marxa al barri de Rocafonda va 
quedar aturada de forma presencial degut 
a la pandèmia i es va reconvertir el projecte 
mantenint al màxim l’activitat i el vincle 
amb les entitats i el socis, la majoria d’ells 
persones grans.

160 
Participants al projecte

11 
Participants

23 
reunions amb entitats del barri

10 
Persones a l’equip gestió

191 
Intercanvis grupals

5 
Webinars per la ciutadania

316 
Intercanvis individuals

Digitalització del projecte
 4%  sense wifi. 
 15%  sense coneixements 
  informàtics ni digitals.
 48%  volen aprendre a relacionar-se 
  digitalment.
 25%  disposats a fer de mentors 
  digitals.
 8%  amb coneixements digitals.

Iniciatives Comunitàries | Banc del Temps
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Clúster d’Entitats Socials 
i Sanitàries

Les mesures establertes per frenar la COVID-19, han 
alterat la planificació de les activitats de les entitats del 
Clúster, tot i així, amb gran esforç s’han seguit atenent 
a totes les persones i es calcula que de forma indirecte 
s’ha arribat a més de 18.000 persones.

D’altra banda, s’han reforçat aspectes com l’atenció 
digital i la comunicació, portant a terme la campanya 
#tambehisom amb la gravació d’un vídeo per entitat 
per difondre a les diferents xarxes socials.

13 
Activitats per 
la ciutadania

34 
Serveis als socis

19 
Formacions

3 Exposicions

Campanya #Tambéhisom 
4 vídeos

Activitats

Projectes 
conjunts

Escola Cor de Maria. 
Servei a la comunitat

Persones

54 Noves

330 Informades

6217
Participen en 
activitats obertes

888 
Socis

59
Voluntaris

Iniciatives Comunitàries | Clúster d’Entitats Socials i Sanitàries
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Formació i coneixement | Webinars i material divulgatiu

Webinars:
347 assistents

La Fundació va posar en marxa coincidint amb l’etapa de 
confinament, un  portal web especial sobre el Coronavirus 
amb protocols, recomanacions i recursos específics per a 
situacions de dol adreçats a professionals i famílies per donar 
resposta a les necessitats d’acompanyament emocional que 
va generar la situació d’excepcionalitat.

237
Assistents 

22 de juny
i 9 de juliol 2020 

Pérdidas En Tiempo 
De Covid-19: 
Acompañamiento 
Al Duelo Por 
Coronavirus. Sra. 
Valeria Moriconi i Dr. 
Robert Neimeyer. 
Portland Institute 
for loss and 
Transition

25
Assistents

23 de setembre 
2020

Tornem a l’escola: 
gestió de la nova 
normalitat.

32
Assistents

15 de desembre 
2020

El que estem 
perdent amb la 
pandèmia. 

27
Assistents

29 de juny 2020

El dol, com fer-
lo en temps de 
pandèmia.

26
Assistents

15 octubre 2020

Com parlem de la 
mort als nostres 
fills/es? Com els 
acompanyem en les 
pèrdues?
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Comunicació

13 
Nous vídeos al 
canal youtube

9 
Notes 
de premsa

347 
Participants
5 webinars

68 
Aparicions a mitjans 
de comunicació

Resum de l’any en 12 destacats

Gener: S’inicia 
el cicle formatiu 
sobre voluntariat 
en cures 
pal·liatives

Juliol: vídeo 
en agraïment 
als sanitaris 
a l’entorn 
de la traça 
documental de 
les epidèmies de 
la grip de 1918  i 
de la Covid-19  

Febrer: 
Presentació del 
Banc del Temps 
Rocafonda, 
projecte 
guanyador dels 
Premis FEM 
Mataró 2022/
Edició 2019

Agost:

Març: La 
Generalitat 
concedeix la 
Creu Sant Jordi 
a la Fundació 
Hospital 

Setembre: 
Es renova  el 
conveni amb 
Serveis Funeraris 
Cabré Junqueras 
en l’atenció als 
processos de dol 
a Mataró

Abril: Reforcem 
l’atenció 
psicològica dins 
del context de 
COVID19 amb 
l’equip d’experts 
en atenció a 
final de vida

Octubre: Més 
de 70 famílies 
participen en 
les activitats 
de formació 
sobre dol i 
adolescència

Maig: Cabré 
Junqueras ens 
dóna suport 
per ampliar 
l’atenció al dol 
en la situació de 
pandèmia

Novembre: Èxit 
d’assistents a 
les activitats Dia 
Internacional 
del Voluntariat 
“Fem Voluntariat 
amb la Força de 
Tothom”

Juny: Més 
de 500 
professionals 
s’inscriuen 
als webinars 
organizats 
pel Portland 
Institute i 
la Fundació 
Hospital

Desembre: 
Engeguem el 
#GivingTuesday 
a favor de la 
campanya 
#Dol&Covid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Dades econòmiques
Ingressos de l’exercici  (1.042.281,13 €)

Prestació 
de serveis
20,3%

Subvencions
23,6%

Donacions
23,7%

Patrimoni
32,4%

Altres
47,3%

L’exercici econòmic de 2020 ha estat molt condicionat per 
la situació d’alerta sanitària provocada pel Covid-19, tot i que 
el volum global d’ingressos ha estat lleugerament inferior al 
d’exercicis anteriors, s’ha compensat realitzant un major esforç 
en la contenció de la despesa.  El resultat econòmic d’enguany 
ha estat positiu i ascendeix a la quantitat de 6.394,82 €.

D’altra banda, la distribució dels ingressos manté proporcions 
similars a la d’exercicis anteriors amb un lleuger descens en la 
prestació de serveis que ha estat compensat per l’increment 
de donacions i subvencions.
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Desenvolupar 
noves i més 
efectives eines 

de comunicació que 
permetin explicar el 

que fem

Revisar i ajustar 
cartera de 
serveis, donant 
prioritat a 
l’Atenció al 
Dol i Atenció 
psicològica i 
social al Final de 
Vida, i potenciant 
els projectes de la xarxa 

comunitària: Banc 
del Temps Clúster 

d’entitats i projectes 
de voluntariat

Ampliar oferta 
de serveis 

incorporant la 
Innovació Social

i Comunitària

Avançar cap a 
la transformació 

digital

Reforçar 
equip: nous 
perfils, formació i 
desenvolupament

Reforçar la 
governança 

iniciant el treball 
d’un comitè tècnic 
assessor de la Junta 
de Patrons

Línies de futur
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Amb qui col·laborem

Ens donen suport Aliances estratègiques



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