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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 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 millora 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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La nostra Cartera de serveis 
al 2021 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 del ’ Ajuntament de Mataró.
• Acompliment del RGPD ( Reglament 

General de Protecció de Dades).

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 Centre i Rocafonda
Clúster d’Entitats
Programes del voluntariat

Formació i coneixement
Xerrades / Webinars
Llibrets i material divulgatiu
Recerca (efectivitat).
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Dades/impacte al 2021 

L’esforç de tots els professionals 
durant aquest any s’ha orientat 
a garantir el funcionament dels 
serveis habituals i en obrir una línia 
d’innovació social que permeti millorar 
el benestar de les persones.
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204
Intervencions de suport 

al Dol per COVID

260
Sessions de Teràpia Familiar

330
Sessions de grup

833
Visites de Dol

753
Visites de Logopèdia

3.026
Seguiments a malalts avançats

PROGRAMES
ASSISTENCIALS

5.009
Visites de psicologia
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Hem continuat oferint serveis especialitzats 
durant la pandèmia per atendre el Dol & 
Covid amb els professionals que han donat 
resposta a situacions molt diverses com: 
atenció psicològica durant i després del 
confinament, ampliant l’atenció a infants, 
adolescents i adults derivats dels serveis 
socials de salut i social de la comarca.

A través de programes comunitaris, s’ha pogut 
acompanyar a persones que estaven soles 
en el seu domicili i es trobaven en situació 
de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió social 
no vinculades als serveis socials de la ciutat.

Accions COVID !
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39
Nous voluntaris

Soledat & Covid
Derivacions 

Intervencions 
majoritàriament a 

persones grans

88
Persones formades

9
Mòduls formatius 

en cures pal·liatives 

46
Notícies de difusió del voluntariat 
en mitjans locals, comarcals i als 
mitjans de la Fundació Hospital

136
Persones voluntàries actives

Entrevista al programa 
“El Mirador De Mataró 
Ràdio visual”

Dia 
Internacional 
Voluntariat

Iniciatives Comunitàries | Programes del voluntariat
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Iniciatives Comunitàries | Programes del voluntariat

Escolta els 
nostres àudios!

Els nostres 
usuaris se senten 
més acompanyats

Dia Internacional 
de Voluntariat

Es va fer una campanya de divulgació de 
les experiències que tenen voluntaris i les 
persones que pateixen solitud no desitjada.

Exposició al Tecno Campus i a la Fundació 
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
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De gener a abril 29 
entrevistes realitzades 
(18 veïns i 11 professionals 
d’entitats. Identificació 
de 6 perfils etnogràfics

La situació sanitària per la Covid-19 ens va 
fer replantejar el projecte per poder donar 
respostes a les necessitats detectades.

Les noves actuacions van permetre:

166
Participants al projecte

5
Persones a l’equip gestió

191
Intercanvis grupals

339
Intercanvis individuals

Iniciatives Comunitàries | Banc del Temps

Nombre de

Socis actius 15

Entitats del barri informades del projecte 26

Sessions informatives presencials 5

Webinars (realitzades per la comissió de 
Formació de socis del BdT Centre)

5

Entrevistes individuals 15

Reunions presencials de socis 1

Reunions on line de socis 6

Butlletins 15

Intercanvis grupals presencials 3

Intercanvis grupals on line 3

Intercanvis individuals presencials 2

intercanvis individuals on line 0

Gestió del procés d’Escolta Comunitària 
al barri des del mes de Gener al mes 
d’Abril

• Reforçar la xarxa de suport mutu 
sobretot de persones grans o malaltes.

• Detectar necessitats més complexes 
i derivar- les als serveis adients.

• Ajudar al compliment de 
les pautes sanitàries.

• Detectar necessitats digitals i 
fer la recerca de suport.
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Clúster d’Entitats Socials 
i Sanitàries

Durant el post confinament s’han recuperat les activitats 
presencials del Clúster, tot i això, s’ha continuat reforçant 
aspectes com l’atenció digital i la comunicació.

L’esforç ha servit per atendre a totes les 
persones i es calcula que de forma indirecta 
s’ha arribat a més de 18.000 persones.

13 
Activitats per 
la ciutadania

34 
Serveis als socis

2 
Formacions

8 Exposicions

5 Activitats dia internacional  
     del voluntariatActivitats

Projectes 
conjunts

Persones

125 Noves acollides

125 Persones informades

888 
Socis

76
Voluntaris actius

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

152 assistents
• Com ajudem als nostres fills a fer un bon ús de les 

tecnologies.
• Normes i límits dels nostres fills d’entre 3-6 anys.
• Com a pares, com podem ajudar a millorar les 

dinàmiques familiars?
• L’univers emocional dels nostres fills i filles.
• Límits, llibertats i normes amb el meu fill adolescent.

• Formacions especialitzades 
per a professionals dels àmbits 
de salut, social i educació.

• Xerrades/Webinars per a 
famílies i diversos col·lectius.

S’ha incorporat dos llibrets nous a la col·lecció 
Acompanyament al dol i les pèrdues

2020 2021 600 Llibrets
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Innovació
Transformació social- Escolta comunitària

CareCityLab- Innolab

Conjunt d’eines qualitatives que, complementades amb dades 
quantitatives, permet descobrir les narratives d’una comunitat i conèixer 
en profunditat les necessitats, reptes i oportunitats existents en ella.

Millorar la qualitat de vida de les persones, 
potenciant la seva seguretat i el seu benestar 
emocional. ESTEM DISSENYANT......

ESPAI DE RESIDÈNCIA DOMICILI CONSULTA CLÍNICA

Visita el nostre blog: www.innolab.fundaciohospital.org
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Comunicació

4303 
Visites en 
xarxes socials

9
42

Anuncis d’exposicions

Notícies

152 
Participants
6 webinars

689 
Aparicions en els mitjans 
de premsa i comunicació

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

Febrer: La 
Fundació 
Hospital prepara 
una línia nova 
d’innovació.

Març: S’inicia 
el Blog 
d’innovació de 
la Fundació 
Hospital.

Setembre: 
La Fundació 
Hospital és 
guardonada 
amb l’Aligot 
d’Honor 2020 en 
reconeixement 
de la seva tasca 
en l’àmbit 
sanitari i la seva 
contribució a la 
salut i benestar 
comunitari.

Abril: Presentació 
del “PECT de Mataró-
Maresme”. La participació 
de la Fundació en aquest 
projecte està orientada 
a testar i desenvolupar 
nous productes, 
models i serveis per a 
les persones que viuen 
soles especialment les 
que són més vulnerables 
o amb major risc 
de vulnerabilitat.

Octubre: Inici de 
8 grups d’ajuda 
mútua adreçat 
a cuidadors no 
professionals 
de la Diputació 
de Barcelona.

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

Juny: Presentació 
de l’experiència 
pilot d’innovació 
social a través del 
procés d’escolta 
comunitària al
barri de Rocafonda.

Desembre: 
Finalitzem 
l’any amb vuit 
exposicions 
culturals de 
diferents 
artistes de 
Mataró.

Maig: CaixaBank 
dona suport 
al Programa 
d’Atenció 
Comunitària al 
Dol i Pèrdues 
en situació 
de Covid19.

Juliol: Primeres 
trobades “Un 
cafè … i parlem 
de la mort?”

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Agost:

Resum de l’any en 12 destacats
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Dades econòmiques

Prestació de serveis

20,3%

Subvencions

23,8%

Donacions

24,71%

Patrimoni

31,34%

Altres

47,3%

L’exercici econòmic de 2021 ha estat condicionat per 
la situació provocada per la Covid-19, tot i que el volum 
global d’ingressos ha estat lleugerament superiors a 
l’exercici anterior 2020. Hem continuat amb la contenció 
de la despesa per poder tenir uns resultats més favorables.

D’altra banda, la distribució dels ingressos manté 
proporcions similars a la d’exercicis anteriors amb un 
lleuger increment de donacions i subvencions.
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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

Reforçar equip: nous 
perfils, formació i 
desenvolupament

Avançar cap a la 
transformació digital

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

Desenvolupar noves i 
més efectives eines de 
comunicació que permetin 
explicar el que fem

Línies de futur

1 3 5

2 4 6
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Fundació Hosptal de Sant Jaume 
i Santa Magdalena utilitza el 
sistema de gestió de la qualitat, 
certificant les següents activitats:

• Atenció i tractament 
psicològic i terapèutic.

• Atenció i tractament en 
malalties cròniques greus 
i processos de dol.

• Gestió i suport a la borsa 
de voluntariat.

Sistema de Gestió de la Qualitat 
ISO 9001:2015, EC-6123/10 
des de fa més de 10 anys.

Certificació 
de qualitat

EC-6123/10123/10.
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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


