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Balanç Social de l’any 2017 de la Fundació 
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  
 
 
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, la Fundació) és 
una entitat sense ànim de lucre que, d’acord amb els seus fins fundacionals i a través del 
seu pla d’acció social i recerca, desenvolupa una important activitat benefico assistencial, 
impulsant diversos programes i iniciatives que tenen com a objectiu principal donar suport a 
l’assistència, la docència, la recerca i altres projectes de caràcter social. També es porten a 
terme diverses actuacions dirigides a mantenir i millorar les instal·lacions hospitalàries i el 
conjunt monumental de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO l’any 1997.  
 
En compliment del que disposen l’article 10 en relació a la Disposició Addicional Tercera de 
l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de 
les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de 
transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les 
fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública; es 
procedeix a emetre el present informe en relació al balanç social de l’any 2017.  
 
El balanç social, segons l’article 2 d) de l’esmentada ordre és “l’instrument de comunicació 
de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, en què 
s’exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social amb la finalitat de justificar 
l’adequat compliment de les funcions de l’entitat i de difondre’n l’activitat”. Per tant, es tracta 
de sistematitzar el conjunt d’activitats amb repercussió social que la Fundació ha 
desenvolupat al llarg de l’exercici 2017.  
 
Les activitats esmentades, que tot seguit s’expliciten, es poden classificar en diversos àmbits 
d’actuació:  
 

- Activitats dirigides als professionals de la Fundació. 
- Activitats vinculades a la comunitat i l’entorn. 
- Accions relatives a la protecció del medi ambient. 

 
 
Activitats dirigides als treballadors de la Fundació 
 
La Direcció de Recursos Humans desenvolupa, amb caràcter general, diverses accions per 
implementar un model de gestió basat en els principis d’inspiració, lideratge, 
desenvolupament d’habilitats personals, gestió del talent i respecte per les persones. Un 
dels instruments amb què s’ha dotat la institució per poder avançar en aquesta direcció és 
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el Pla d’Igualtat, que estableix diverses mesures per avançar cap a la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. L’any 2017 es va seguir treballant en la seva implementació a través 
de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat i les seves sessions de treball.  
 
En l’àmbit de la salut laboral, la Fundació, a través del Servei de Prevenció de Riscos i 
Salut Laboral, va seguir introduint millores que contribueixin al benestar de les persones 
treballadores en el seu lloc de feina. Cal destacar actuacions com la substitució de pantalles 
i la instal·lació de reposapeus i reposacanells a les posicions per millorar el confort davant 
de l’ordinador. També s’han facilitat periòdicament consells i guies pràctiques sobre diversos 
aspectes relacionats amb la salut en el lloc de feina.  
 
La formació contínua ha seguit sent una prioritat per garantir el reciclatge professional dels 
professionals i garantir-ne el seu creixement personal. En total, 23 treballadors es van 
beneficiar, permanentment, de cursos d’anglès i/o altres llengües estrangeres que puguin 
ser emprades en el seu exercici professional. A la vegada, es van programar altres sessions 
formatives en competències digitals i altres matèries relacionades amb els diferents àmbits 
de treball dels professionals de la institució (ordenament jurídic, dret sanitari, etc). Responent 
a diverses peticions s’ha garantit l’assistència a congressos i seminaris sectorials en 
diferents àmbits de coneixement.  
 
 
Activitats pròpies o externes realitzades en relació a la comunitat i l’entorn 
 
El compromís de Sant Pau amb la societat i especialment amb els més desfavorits, és una 
constant des de la creació de la institució, l’any 1401, i actualment està present en tots els 
seus àmbits d’actuació. La informació relativa a les actuacions realitzades en compliment 
dels fins fundacionals es detallen a la memòria d’activitats que la Fundació publica 
anualment.  
 
Programa Social del Recinte Modernista 
 
Inspirant-se en el seu model de gestió responsable, des del Recinte Modernista s’impulsen 
diverses actuacions que mostren la clara voluntat de la Fundació d’aplicar criteris de 
responsabilitat social en la gestió d’aquest espai patrimonial. L’objectiu últim és garantir el 
retorn comunitari de l’espai.  
 
─ Programa d’Amics del Recinte. El pla de fidelització segueix garantint l’accés gratuït 
dels veïns dels barris del Guinardó, Baix Guinardó, Sagrada Família i Camp de l’Arpa als 
espais visitables, en format visita lliure.  
 
─ Jornades d’entrada gratuïta. En el marc de les polítiques generals de relació amb 
l’entorn, Sant Pau desenvolupa altres accions, com les jornades d’entrada gratuïta del 
primer diumenge de mes, que volen garantir el gaudi ciutadà d’aquest tresor del 
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modernisme. Les jornades es repeteixen coincidint amb la celebració de festivitats com 
Santa Llúcia, Sant Jordi i La Mercè i tenen una assistència mitjana de 3.000 persones.  
 
─ Programa Pedagògic. La posada en valor de la significació històrica de la institució, la 
seva aportació a l’avenç a la medicina, així com de la importància artística del Recinte 
Modernista, són una prioritat. En aquest sentit cal destacar l’accés gratuït de grups 
d’escolars menors de 12 anys que realitzin la visita lliure acompanyats de docents acreditats. 
Coincidint amb l’interès en garantir l’ús educatiu dels espais, els menors de 12 anys 
acompanyats dels seus pares també tenen accés lliure. A més, Sant Pau col·labora 
anualment amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona garantint l’accés a visita escolar 
guiada a 330 alumnes amb diferents graus d’exclusió social.  
 
─ Turisme inclusiu. En col·laboració amb el Consorci de Turisme de Barcelona, l’any 2017 
es va participar activament en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
oferint una jornada de visites guiades a persones amb algun tipus de disminució visual, 
motriu, auditiva o cognitiva. Sant Pau també va rebre el Guardó a la Bona Pràctica en l’eix 
de l’accessibilitat als Premis Barcelona Sustainable Tourism de Bones Pràctiques en 
l’àmbit turístic.  
 
─ Política tarifària compromesa amb les persones més vulnerables. El programa de 
visites exclou del pagament de l’entrada a persones en situació d’atur, titulars de la Targeta 
Rosa Gratuïta i visitants amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o amb un grau 
3 de dependència i al seu acompanyament.  
 
─ Suport a l’activitat d’entitats i a campanyes solidàries. Ja sigui facilitant l’accés 
gratuït o cedint espais, també es col·labora amb organitzacions que treballen en diversos 
àmbits dels drets humans. A més, es participa activament en diverses accions solidàries, 
com ara la il·luminació del Dia Mundial de la Lluita contra el VIH, i en les campanyes de 
donació que organitza el Banc de Sang i Teixits de l’Hospital.  
 
 
Accions relatives al medi ambient 
 
El compromís de la Fundació amb la sostenibilitat i el respecte del medi ambient va quedar 
palès al llarg del procés de rehabilitació del conjunt patrimonial de Sant Pau, un esforç que 
ha estat avalat i reconegut per diversos guardons i segells de qualitat, entre els quals cal 
destacar la Certificació LEED Neighbourhood, que ha convertit el Recinte Modernista en 
el primer espai patrimonial del món que compta amb aquests elevats estàndards.  
 
La construcció del nou edifici de Recerca segueix aquestes mateixos principis de 
sostenibilitat i eficiència energètica. Coincidint amb el desenvolupament dels treballs, l’any 
2017 van implementar-se diverses mesures en aquesta direcció.  
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En l’àmbit de l’activitat cultural i turística del Recinte Modernista, la Fundació va obtenir l’any 
2017 el Certificat Biosphere de Turisme Responsable, un segell de qualitat que avala 
l’aposta per una activitat turística de qualitat, no massiva, compromesa amb el retorn social 
a l’entorn i responsable quant al seu impacte.  
 
Per tal de seguir avançant en aquest sentit, la Direcció de Serveis Generals va iniciar un 
ampli procés de benchmarking per explorar la viabilitat de la implementació d’un sistema de 
gestió ambiental i eficiència energètica, seguint l’exemple d’altres institucions i espais 
culturals de la ciutat de Barcelona. A nivell intern, es va implementar un model sistematitzat 
de recollida selectiva de residus als offices utilitzats pel personal de la Fundació.  
 


