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La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és 
una fundació de beneficència privada sense ànim de lucre.

La Fundació Privada està regida per la Carta Fundacional 
de 1401, pel Conveni de 27 de juliol de 1990, pels costums 
consuetudinaris existents i reflectits a les Actes de la Molt 
Il·lustre Administració (MIA) i per la legislació vigent sobre 
fundacions privades. 
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Patronat - MIA / 
Equip directiu

PATRONAT - MIA
El Patronat de la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, la Molt Il·lustre Administració, està inte-
grat, paritàriament, per sis membres designats per l’Ajun-
tament de Barcelona, el Capítol Catedralici de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya.

Designats per la Generalitat de Catalunya
Joan Vidal de Ciurana
Agustí Trullà Galobardes

Designats per l’Ajuntament de Barcelona
Francisco Javier Burón Cuadrado
Ricard Fernández Ontiveros

Designats pel Capítol Catedralici de Barcelona
Josep Maria Forcada Casanovas
Josep Ramon Pérez Sánchez

Secretari no patró
Joaquim Jornet Porta

EQUIP DIRECTIU
Director gerent
Jordi Bachs Ferrer

Adjunt al gerent per al Recinte Modernista
Marc Guerrero Tarragó

Àrea de Patrimoni Extern
Ramón Pérez Valero

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Josep Tardà Jorba

Àrea d’Administració, Finances i Recursos Humans
Xavier Mambrilla Gramunt

Àrea d’Infraestructures, Obres i Serveis
Agustí Grau Franquesa

Àrea Jurídica
Joaquim Jornet Porta

Àrea de Secretaria Tècnica i Sistemes d’Informació
Jordi Grau Hernàndez

La presidència de la MIA és rotativa i exercida per l’Administrador de Torn, 
que ocupa el càrrec durant dos mesos.

Composicions a 31 de desembre de 2016.



Informe d’activitats 2016 7

Presentació

Amb aquest informe d’activitats, la Fundació Privada Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau vol fer balanç de la tasca 
que ha desenvolupat durant l’exercici 2016. Ho fa per res-
ponsabilitat i transparència, i també per volguda obligació 
envers la ciutadania, amb qui la Fundació manté el com-
promís de servei que va adquirir l’any 1401, i que es manté 
inalterable des d’aleshores.

El suport a l’assistència sanitària, raó de ser d’aquesta ins-
titució, ha estat una de les línies de treball prioritàries. En 
aquest àmbit, destaca la implicació de la Fundació Privada 
a l’hora de sufragar l’adequació dels espais del Servei d’Ur-
gències per acollir un nou dispositiu d’Atenció a la Fragi-
litat i satisfer, així, les necessitats d’una societat que mira 
al futur amb una població de més edat i amb grups de 
persones més fràgils. 

De la mateixa manera, ha estat un any important pel que 
fa al suport a la docència. El Campus Sant Pau ja és una 
realitat. Coincidint amb l’inici del curs 2016-2017, després 
de dos anys d’obres al Pavelló de l’Antiga Farmàcia i part 
del soterrani del Pavelló del Convent, van entrar en funci-
onament les instal·lacions dels nous espais docents de la 
Facultat de Medicina de la UAB i de l’Escola Universitària 
d’Infermeria (EUI - Sant Pau). 

La fisonomia del carrer Sant Quintí, al costat de l’Hospital, 
es va transformant amb la construcció de l’immoble que 
serà seu de l’activitat de recerca, una altra de les línies de 
treball que impulsa la Fundació, i que al llarg de 2016 s’ha 
anat bastint amb els pilars i les bigues metàl·liques que en 
conformen pràcticament tota l’estructura. Aquest nou edi-
fici agruparà totes les dependències dedicades a la recerca, 
fins ara disperses per diferents espais del recinte de Sant 
Pau. També en el camp de la investigació, aquesta insti-
tució, que aposta per la formació, la captació i la retenció 
de talent, ha seguit impulsant el programa de beques i el 
suport a grups emergents i consolidats de recerca. 

D’altra banda, la creixent demanda social d’iniciatives des-
tinades a lluitar contra les situacions de risc d’exclusió, fa 
que des de la Fundació se segueixin dedicant recursos, es-
forços i il·lusions a programes dirigits a canviar aquesta 
realitat. Així, l’entitat treballa decididament, any rere any, 

en el seu programa d’acció social, que inclou accions ori-
entades a la rehabilitació social de malalts mentals, l’ajut 
a persones sense llar, l’allotjament de familiars de malalts 
desplaçats, el suport a la formació de joves sols en situ-
ació de risc social i el suport al tractament oncològic. En 
aquesta àrea, cal destacar l’atenció especial que ha rebut 
el programa de suport psicològic i social a malalts amb 
càncer. La Fundació Privada va signar un conveni amb la 
Fundació Nous Cims i la Fundació Kàlida per a la creació 
d’un centre d’atenció psicosocial per a malalts de càncer. 
Es tracta del primer centre d’aquestes característiques que 
obrirà les portes al mateix recinte de Sant Pau, a pocs me-
tres de l’Hospital i del seu Servei d’Oncologia. 

La Fundació Privada segueix amb el procés de rehabilitació 
del Recinte Modernista. El 2016, han continuat les obres 
de rehabilitació interior del Pavelló de Sant Salvador, el pri-
mer edifici que va entrar en funcionament, l’any 1916. La 
recuperació de les volumetries, l’estructura i les ornamen-
tacions originals ha estat una tasca molt destacable, tenint 
en compte que l’edifici s’havia de dotar de totes les ins-
tal·lacions necessàries per ubicar-hi un espai polivalent que 
prioritzarà la divulgació de la història de la institució i de 
posada en valor de la figura de Lluís Domènech i Montaner.

El 2016, 259.330 persones han visitat el Recinte Modernista 
i que han pogut conèixer de primera mà la gran vàlua pa-
trimonial i històrica de Sant Pau. Com a complement a la 
tasca de divulgació, s’hi han programat més de 50 activitats 
culturals i s’hi han organitzat més de 245 actes. Cal desta-
car, igualment, la incorporació d’un nou organisme dins 
del conjunt d’entitats que formen part del Recinte Moder-
nista, i que està ubicat, concretament, al Pavelló de Sant 
Jordi. Es tracta de BIPP HUP, una plataforma de l’àmbit 
de la cooperació internacional que dona suport a entitats 
científiques i programes de prestigi internacional. 

En resum, aquest exercici 2016 la Fundació Privada Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau ha seguit treballant, com ha 
fet sempre, per atendre les necessitats socials; unes neces-
sitats que, tot i ser molt diferents de les que en van marcar 
el naixement, ja fa més de sis-cents anys, conserven tota 
l’essència dels fins fundacionals originals i segueixen sent 
una prioritat indiscutible per a la institució.
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UNA TRAJECTÒRIA 
DE MÉS DE SIS SEGLES

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
té els seus orígens l’any 1401, quan es va crear l’Hospi-
tal de la Santa Creu de Barcelona a partir de la fusió de 
sis hospitals barcelonins que pertanyien a la Ciutat i al 
Capítol Catedralici. L’Hospital es va instal·lar en un nou 
edifici gòtic construït a l’actual barri del Raval.

Per regir-lo, es va constituir la Molt Il·lustre Administra-
ció (MIA), integrada per dos canonges del Capítol Cate-
dralici i dos prohoms de la ciutat designats pel Consell 
de Cent (institució predecessora de l’Ajuntament). La seva 
funció era la de dirigir i administrar l’Hospital, que es 
mantenia econòmicament gràcies a almoines, privilegis 
reials, llegats i les rendes que aquests generaven.

A finals del segle XIX, els avenços de la medicina i el crei-
xement de la ciutat, van fer que l’Hospital de la Santa 
Creu anés quedant obsolet, i fos palesa la necessitat de 

bastir-ne un de nou. En paral·lel, el banquer Pau Gil dei-
xava un llegat per a la construcció d’un hospital a Barce-
lona dedicat a Sant Pau.

Després de diversos contactes, es va arribar a un acord en-
tre Santa Creu i els marmessors de Pau Gil per a la cons-
trucció d’un complex que reunís els dos hospitals: el de 
Sant Pau, i el nou de Santa Creu. L’encàrrec va recaure en 
Lluís Domènech i Montaner, arquitecte de referència del 
modernisme català. La primera pedra es col·locà el 1902, 
però la construcció es va allargar fins al 1930, quan final-
ment s’inaugurà l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L’estructura de la MIA s’ha mantingut gairebé intacta al 
llarg dels segles, fins al 1990, any en què s’hi va incorporar 
la Generalitat de Catalunya com a membre de ple dret, 
amb el compromís de construir un nou hospital com a 
contribució a la dotació fundacional. Des d’aquell moment, 
la Molt Il·lustre Administració passa a estar integrada per 
dos representants de l’Ajuntament, dos del Capítol Cate-
dralici i dos de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Privada 
Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
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La Fundació Privada 
Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau

La inauguració, el 2009, del nou Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau –un edifici modern situat al nord del 
conjunt monumental–, va marcar una nova etapa per a 
la institució. El trasllat de l’activitat assistencial al nou 
centre va permetre iniciar la restauració dels pavellons 
modernistes de Domènech i Montaner.

Després de més d’un lustre d’obres, els pavellons rehabi-
litats s’han convertit en un espai dedicat a la difusió del 
valor patrimonial i històric de l’obra del genial arquitecte, 
i també en un centre integrat per diferents organismes 
que desenvolupen les seves activitats en els àmbits de la 
salut, l’educació i la sostenibilitat.

FINS FUNDACIONALS
Des de la constitució de la MIA el 1401, la Fundació Priva-
da, com a institució compromesa amb el benestar de les 
persones, sempre s’ha mantingut fidel als objectius per als 
quals va ser creada.

Els fins fundacionals de la Fundació es recullen en l’article 
5 (capítol II) dels seus estatuts:

1. Admetre i atendre els malalts pobres i altres que no 
puguin respondre econòmicament a la seva assistèn-
cia com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i 
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Sant Pau, activitat que es podrà desenvolupar directa-
ment o indirectament.

2. Mantenir i millorar el recinte historicoartístic de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

3. Construir, millorar i mantenir les instal·lacions i edi-
ficis destinats a l’assistència sanitària i les activitats 
accessòries i complementàries, activitats cíviques i 
culturals, i poder cedir-los a altres entitats.

El 2016, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau va destinar el 103,09% dels rendiments anuals 
al compliment de les seves finalitats.

D’aquesta manera, la institució segueix les disposicions 
del Codi civil català, on es determina que les fundacions 
han de destinar, com a mínim, el 70% dels seus rendi-
ments a complir amb els fins fundacionals.

ÀMBITS DE TREBALL
En compliment dels seus fins fundacionals, la Fundació 
Privada desenvolupa un pla d’acció social i recerca que 
recull diversos programes i iniciatives destinades a donar 
suport a l’assistència, a la docència, a la recerca i a altres 
projectes de caire social. També duu a terme tot un seguit 
d’actuacions dirigides a mantenir i millorar les instal·la-
cions hospitalàries i el patrimoni del Recinte Modernista, 
declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997.

Actualment, les activitats de la Fundació es distribueixen 
en els següents àmbits de treball:

 / Suport a l’assistència i a la docència.

 / Programa d’acció social i suport a la recerca.

 / Recinte Modernista.

 / Gestió del patrimoni.

 / Arxiu Històric.

L’explotació del Recinte Modernista com a equipament 
cultural i la gestió del patrimoni (extern i intern) són les 
dues línies de treball a partir de les quals la Fundació obté 
una bona part dels recursos que destina al compliment 
dels seus fins fundacionals.

La Fundació Privada 
Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
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Dades de 
la Fundació Privada 
2016

615
anys 
d’història

103,09%
dels rendiments de la 
Fundació Privada  destinats 
al compliment dels fins 
fundacionals
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ELS ÀMBITS DE TREBALL EN XIFRES

+ 5,1 M€
per al reforçament estructural i redisseny d’interiors 
del Campus Sant Pau

695.063 €
en obres, adequacions i equipament de l’Hospital

+ 10 M€
per al nou edifici de recerca

200.000 €
en beques

500.000 €
per a l’activitat científica de grups emergents i 
consolidats de recerca

1 centre residencial
per a persones sense llar

1 centre d’atenció 
psicosocial
per a malalts de càncer

186.352 €
al programa de rehabilitació social 
de malalts mentals

Suport a 
l’assistència 
i a la docència

Programa d’acció 
social i suport 
a la recerca 

Dades de 
la Fundació Privada 
2016
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88
finques 
urbanes

23
naus industrials

11
finques 
rústiques

5
solars

455 m
lineals de 
documentació

80
consultes d’investigadors

Entre 2009 i 2016:
8 pavellons rehabilitats
71 equips d’arquitectes
27 despatxos d’enginyeria
107 empreses constructores
20 empreses restauradores
9 organismes internacionals

2016, tercer 
any d’activitat
259.330 visites 
17 jornades d’entrada gratuïta
+ 50 activitats 
247 actes (seminaris, jornades, reunions i 
esdeveniments diversos)

Gestió del 
patrimoni

Arxiu 
Històric

Recinte 
Modernista

Dades de 
la Fundació Privada 
2016
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

EXERCICI 2016

Dades de 
la Fundació Privada 
2016

INGRESSOS 23.364.727 100,00%

Arrendaments explotació patrimoni de la Fundació 8.792.400 37,63

Arrendament edifici nou Hospital 2.962.825 12,68

Altres ingressos 570.585 2,44

Activitat cultural i turística 1.751.903 7,50

Altres ingressos de gestió 779.062 3,33

Donacions i subvencions de capital 8.507.953 36,41

DESPESES 22.635.575 96,88

DESPESES DE PERSONAL 2.515.344 10,77

Cost salarial 2.515.344 10,77

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 9.979.379 42,71

Altres despeses  410.909 1,76

Serveis externs 2.856.912 12,23

Manteniment, reparacions i conservació 989.165 4,23

Publicitat i RP 395.148 1,69

Subministraments 771.875 3,30

Donacions i ajudes concedides 1.592.545 6,82

Donacions i ajudes concedides al nou Hospital 2.962.825 12,68

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT 10.140.852 43,40

VARIACIÓ PROVISIONS 46.280 0,20

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 682.872 2,92

RESULTATS EXTRAORDINARIS 69.052 0,30

RESULTAT FINANCER -727.289 -3,11

RESULTAT DE L'EXERCICI 24.635 0,11

Comptes auditats per Mazars Auditores, S.L.P.
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INGRESSOS 2016

DESPESES 2016

Dades de 
la Fundació Privada 
2016

  Arrendaments explotació patrimoni de la Fundació

  Arrendament edifici nou Hospital

  Donacions i subvencions de capital

  Altres ingressos de gestió

  Activitat cultural i turística

  Altres ingressos

  Amortització de l’immobilitzat

  Donacions i ajudes concedides

  Donacions i ajudes concedides al nou Hospital

  Subministraments

  Publicitat i RP

  Manteniment, reparacions i conservació

  Serveis externs

  Cost salarial

  Variació provisions

  Altres despeses
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RECURSOS HUMANS
L’any 2016 la Fundació Privada va comptar amb 50 treba-
lladors de plantilla equivalent a jornada completa. L’evo-
lució de la plantilla en aquests últims anys està marcada 
per la rehabilitació del Recinte Modernista i el projecte de 
construcció del nou edifici de recerca.

Evolució de la plantilla 
(mitjana equivalent anual)
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Dades de 
la Fundació Privada 
2016
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Evolució de la massa salarial

Franja d’edats

Categories laborals

2013 2014 2015 2016

Sous i salaris 1.785.904 1.846.711 1.897.030 2.019.248

Seguretat Social 379.268 460.475 479.828 496.096

Total salaris 2.165.172 2.307.186 2.376.858 2.515.344

Nombre mitjà de treballadors 43 45 48 50

Homes Dones Total

De 20 a 35 anys 5 8 13

De 36 a 50 anys 5 10 15

Més de 51 anys 10 12 22

Total general 20 30 50 *

Total

Direcció 8

Tècnics 6

Servei de finques 10

Administració 26

Total general 50

* Dels quals, 4 homes i 6 dones formen part del servei de porteria de les finques.

Dades de 
la Fundació Privada 
2016
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En coordinació amb la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (responsable de 
l’activitat assistencial del centre), la Fundació Privada 
dona suport a l’assistència sanitària i a la docència fi-
nançant obres, equipaments i altres actuacions. 

El reforçament estructural i redisseny d’interiors de 
l’edifici de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani del Pa-

velló del Convent per acollir el Campus Sant Pau, així 
com el condicionament del nou dispositiu d’Atenció a la 
Fragilitat del Servei d’Urgències, i la cessió i adequació 
dels espais per a la nova Unitat Alzheimer–Down, són 
algunes de les actuacions dutes a terme o aprovades el 
2016 en els àmbits de l’assistència i la docència. 

Suport 
a l’assistència 
i a la docència
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CAMPUS SANT PAU

Obertura del Campus Sant Pau

Coincidint amb l’inici del curs 2016-2017, després de dos 
anys d’obres, van entrar en funcionament les instal·lacions 
del Campus Sant Pau al Pavelló de l’Antiga Farmàcia i part 
del soterrani del Pavelló del Convent, amb els nous espais 
docents de la Facultat de Medicina de la UAB i de l’Escola 
Universitària d’Infermeria (EUI - Sant Pau). 

L’acte inaugural, celebrat l’11 d’octubre, va comptar amb 
la presència del conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, i de la rectora de la UAB, Margarita Arboix. Tam-
bé hi van assistir Josep Maria Forcada, Administrador de 
Torn de la Fundació Privada; Enric Argelagués, president 
de la Fundació de Gestió Sanitària; i Albert Salazar, presi-
dent del Patronat de l’Escola d’Infermeria i director ge-
rent de l’Hospital.

Les obres, finançades en bona part per la Fundació Priva-
da, es van centrar en el reforç estructural de l’edifici, l’ade-
quació funcional i el redisseny dels interiors, la renovació 
completa de les instal·lacions i una nova xarxa  d’energia 
geotèrmica. També es va adequar l’edifici a la normativa vi-
gent antiincendis i de seguretat, amb noves sortides d’eva-
cuació, es van urbanitzar els carrers d’accés i es van crear 
noves àrees verdes a l’entorn del Campus.

Amb aquesta actuació, la Facultat de Medicina i l’Escola 
d’Infermeria van estrenar noves aules i laboratoris d’habi-
litats dotats amb l’última tecnologia, així com nous espais 
de suport i d’administració.

El projecte de reordenació dels espais docents de Sant Pau, 
dissenyat per l’arquitecte Rafael Vila, va permetre el trasllat 
d’una part important de l’activitat docent de l’Escola d’In-
fermeria, la qual cosa va comportar la compartició d’espais 
amb la Facultat de Medicina. Dels 2.233 m² de superfície 
útil de l’edifici, el 48,45% (1.082 m²) és d’ús preferent per a 

Suport 
a l’assistència 
i a la docència
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Medicina, i el 13,43% (300 m²) per a Infermeria. El 34,53% 
dels espais (771 m²), més els 80 m² de l’espai previst per a 
la cafeteria, són compartits.

El cost de les obres ha estat de 5,8 M€. El finançament ha 
anat a càrrec de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, sobre la base del Pla d’acció social i recerca apro-
vat per la MIA per als exercicis 2015 i 2016. També preveu 
una contribució de 320.720 € del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, un fons FEDER de 318.900 € 
i un crèdit de l’IDAE per a la geotèrmia de 1,14 M€.

Suport 
a l’assistència 
i a la docència
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DISPOSITIU D’ATENCIÓ 
A LA FRAGILITAT DEL 
SERVEI D’URGÈNCIES
La Fundació Privada es va comprometre a sufragar el cost 
de l’adequació dels espais del Servei d’Urgències per al 
nou dispositiu d’Atenció a la Fragilitat, orientat a les ne-
cessitats especials de la població més vulnerable.

Amb aquest nou dispositiu, el Servei d’Urgències de 
Sant Pau podrà donar una atenció específica a la fragili-
tat, i oferir una intervenció pal·liativa precoç quan sigui 
necessari. Aquesta reorientació del Servei d’Urgències 
pretén satisfer les necessitats derivades del ràpid incre-
ment de la població d’edat avançada i, en concret, dels 
grups de població fràgil, amb problemes de senilitat, 
cronicitat, multimorbiditat, dependència, demència, 
malaltia oncològica, etc.

Suport 
a l’assistència 
i a la docència
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Els pacients fràgils i amb malalties cròniques són els que 
utilitzen més sovint el Servei d’Urgències, representen 
prop del 45% dels ingressos hospitalaris, les seves esta-
des són un 20% superiors, reben un 50% més de proves 
diagnòstiques (radiològiques i analítiques) que la població 
general i estan subjectes a riscos incrementats relacionats 
amb la pròpia estada a Urgències. 

D’aquesta manera, la posada en funcionament d’aquest 
dispositiu resultarà beneficiosa tant per al pacient, amb 
estades més curtes, menys efectes adversos i menys in-
gressos, com per a l’organització, en disminuir les estades 
i els reingressos.

El 2016, la Fundació Privada va assignar 110.497 € per ini-
ciar l’adaptació dels espais, que es preveu que finalitzi al 
llarg de 2017, amb una dotació addicional que es concedirà 
en aquest exercici.

UNITAT ALZHEIMER – 
DOWN

L’abril de 2016, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la 
Fundació Catalana Síndrome de Down van inaugurar la 
nova Unitat Alzheimer – Down, en un espai del Pavelló de 
Santa Victòria cedit i adequat per la Fundació Privada.

La Unitat Alzheimer – Down té com a objectiu millorar la 
qualitat en l’atenció dels pacients amb la integració en una 
única localització de l’atenció neurològica adulta de les 
persones amb síndrome de Down de Catalunya. Aques-
ta nova unitat és l’embrió d’un ambiciós projecte, l’Inter-
national Sant Pau Alzheimer & Down Barcelona Institute 
(ISADI), un centre mundial de referència per a la recerca 
en l’Alzheimer, integrat pel Sant Pau Alzheimer Research 
Center i el Barcelona Down Medical Center de la Fundació 
Catalana Síndrome de Down. El Barcelona Down Medical 
Center, amb l’Hospital de Sant Pau, vol donar resposta a la 
complexitat de tots els problemes neurològics de les per-
sones adultes amb síndrome de Down de Catalunya.

Per a l’adequació d’aquest espai, executada entre gener i 
març de 2016, la Fundació Privada va destinar 16.518 € per 
rehabilitar-lo i equipar-lo.

Suport 
a l’assistència 
i a la docència
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ALTRES RECURSOS 
DESTINATS A LA DOCÈNCIA 
I A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
El 2016, la Fundació de Gestió Sanitària, amb una dotació 
de 116.600 €, també va accedir als recursos de la Fundació 
Privada per dur a terme les següents actuacions:

 / Subministrament i instal·lació d’aparells de climatit-
zació i megafonia als espais de l’Escola Universitària 
d’Infermeria.

 / Climatització de les àrees d’Atenció a l’Usuari i de Ser-
veis Funeraris.

 / Climatització d’una de les àrees de laboratoris.

 / Subministrament d’un encefalògraf i adquisició d’equi-
pament mèdic per al Servei de Psiquiatria.

D’altra banda, durant el 2016, la Fundació Privada va assig-
nar 451.448 € a les actuacions en l’àrea assistencial que es 
detallen a continuació:

 / Obres al nou Hospital per ubicar-hi els tallers de l’àrea 
de manteniment, vestidors i un arxiu.

 / Obra per condicionar estructuralment l’àrea del Servei 
de Medicina Física i Rehabilitació.

 / Adequació dels nous espais per a l’àrea de Gestió de 
Documentació d’Assaigs Clínics.

 / Millores a sala d’actes de l’Hospital: adequació del sis-
tema de clima a la cabina de control i ampliació de la 
dotació d’endolls i preses de veu.

 / Instal·lació de línies de vida a la coberta de l’Hospi-
tal, per garantir la seguretat individual en els treballs 
d’alçada.

Suport 
a l’assistència 
i a la docència
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FINANÇAMENT D’OBRES I EQUIPAMENT

5.160.380 €

16.518 €
i cessió de l’espai (Pavelló de Santa Victòria)

110.497 €
(pressupost parcial assignat)

116.600 €
(pressupost realitzat)

451.448 €
(pressupost assignat)

Campus 
Sant Pau

Unitat Alzheimer 
– Down

Dispositiu 
d’Atenció 
a la Fragilitat 

Obres i 
equipament  
assistencial

Suport 
a l’assistència 
i a la docència
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Programa 
d’acció social 
i suport a la recerca

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
ha mantingut, durant els més de sis segles d’història, el 
compromís amb els més desafavorits a través d’una àmplia 
activitat beneficoassistencial. D’aquesta manera, la Fundació 
destina una part significativa dels seus recursos a promoure 
projectes amb una clara vocació social. 

A més, també dona suport a la recerca, un dels objectius 
clau de Sant Pau, i un dels àmbits que defineixen el nostre 
Hospital com a terciari.

RECURSOS PER A LA RECERCA
A banda d’impulsar noves infraestructures dedicades a la 
investigació, la Fundació Privada continua apostant per la 
formació, la captació i la retenció de talent.

Aquestes línies d’actuació, juntament amb el suport donat 
a la creació de grups emergents i consolidats de recerca, 
són les principals actuacions que s’impulsen en matèria 
d’investigació.

Programa de beques: captació i 
retenció de talent investigador

En col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació Privada impulsa i 
finança el programa de beques per a la recerca i la forma-
ció continuada, destinades a facultatius i investigadors de 
Sant Pau. La convocatòria d’ajuts a la recerca persegueix, 
principalment, dos objectius: potenciar el creixement per-
sonal i professional dels investigadors, i assentar unes ba-
ses sòlides per a la recerca del futur. 

El 2016 es van atorgar els següents ajuts per a la recerca 
i la formació:

 / Quatre contractes anuals a residents per desenvolupar 
un projecte adscrit a un dels grups de recerca de l’Ins-
titut (dotació: 142.000 €).

 / Sis estades formatives d’investigadors a l’estranger (do-
tació: 10.500 €).

 / Set ajuts per a cofinançament de despeses per al desen-
volupament de projectes actius dels investigadors ti-
tulats o associats contractats per l’Institut de Recerca 
(dotació: 47.500 €).

La totalitat dels 200.000 € destinats a sufragar aquestes 
beques els va aportar la Fundació Privada, en el marc del 
seu Pla d’acció social i recerca de 2016.

Suport a grups emergents i 
consolidats de recerca

Els anys 2014 i 2015 es va donar suport a la recerca mitjan-
çant una dotació de 500.000 € cada any, amb l’objectiu de 
promoure el desenvolupament de l’activitat científica de 
grups emergents i consolidats de recerca de l’Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El 2016 es va aprovar una nova partida de 500.000 €, des-
tinada a continuar aquesta línia de suport a la recerca ini-
ciada l’any 2014.
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i suport a la recerca

CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
EDIFICI DE RECERCA

La Fundació Privada va aprovar la construcció d’un nou 
edifici per a la recerca que agrupés en un únic immoble les 
dependències dedicades a aquesta activitat. 

El 2011 es va convocar el concurs d’idees per seleccionar 
l’equip d’arquitectes que redactés el projecte, amb l’adju-
dicació final del contracte a l’equip de la UTE 2Buixadé, 
Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.

Des de finals de 2014 fins al primer trimestre de 2015, es va 
procedir a l’excavació del terreny, la preparació de les fona-
mentacions i l’execució de les pantalles estructurals. Des-
prés de licitar la totalitat de l’edifici, el setembre de 2015, 
es va iniciar la fase de construcció pròpiament dita, que es 
preveu que finalitzi durant el segon semestre de 2017. 

Amb una inversió prevista de més de 15 milions d’eu-
ros, aquest nou edifici compta amb una subvenció de 5 
milions d’euros de fons europeus FEDER, gestionats per 
la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d´Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
i amb un finançament en forma de préstec de 9 milions 
d’euros del Council of Europe Development Bank (CEB) a 
través de CaixaBank. Així, l’aportació final de la Fundació 
Privada al projecte en totes les fases serà, com a mínim, 
de 10 milions d’euros.

L’edifici

El nou edifici de recerca de Sant Pau s’està construint al 
carrer Sant Quintí, entre el bloc E i F de l’Hospital i l’anti-
ga Casa de Convalescència. Aquesta ubicació facilitarà la 
contínua relació dels investigadors de l’Institut de Recerca 
amb els professionals assistencials de l’Hospital.
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De planta rectangular de 84 m per 26 m, una superfície 
de 9.681 m² construïts i amb façana al carrer Sant Quintí, 
l’edifici disposarà de cinc plantes. L’estructura vertical s’ha 
resolt amb pilars metàl·lics situats en quatre plans verti-
cals. Les superfícies horitzontals es formaran amb sostres 
unidireccionals de plaques alveolars de 30 cm de cantell, i 
amb llums lliures de fins a 10,5 m.

L’immoble presenta un nucli central longitudinal on es 
concentren la majoria de les instal·lacions i serveis. La fa-
çana es divideix en una franja inferior de sòcol amb acabat 
petri. La part superior està formada per una pell interior 
de panell sandvitx de llana de roca i fusteria d’alumini, i 
una pell exterior ceràmica que actua com a façana venti-
lada. Aquesta pell estarà formada per peces ceràmiques 
d’un color similar al dels murs de fàbrica del Recinte, per 
la part exterior, i amb un esmaltat dels colors de les rajoles 
dels teulats del conjunt modernista, per la part interior. 
Aquestes peces ceràmiques tindran un plec cap enfora 
que permetrà que actuïn també com a lames protectores 
de la radiació solar.

L’interior de l’edifici disposarà de diferents estances per 
complir amb tots els requeriments del pla funcional, i de 
terres tècnics, per al pas d’instal·lacions que permetin la 
flexibilitat en l’ús futur dels espais.

Quant a les instal·lacions, cal destacar que l’edifici comp-
tarà amb una escomesa elèctrica i amb grups electrògens, 
per garantir la màxima seguretat en el subministrament. 
L’enllumenat es realitzarà amb llums tipus LED, per a un 
ús eficient de l’energia, i s’aprofitarà la llum natural al mà-
xim, amb sistemes de control i apagada automàtica.

Es preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica a la co-
berta, que es connectarà a la baixa tensió de la companyia 
elèctrica. També a la coberta s’instal·larà la climatització, 
amb bombes de calor que alimentaran els climatitzadors 
i els fan-coils distribuïts per l’edifici, i amb sistemes de re-
cuperació de calor provinents de les extraccions. També es 
comptarà amb un sistema de recollida d’aigües pluvials, 
que aprofitarà el volum d’aigua acumulable a la coberta i 
en dipòsits interiors. Aquesta aigua serà aprofitada tant per 
al reg com per a les cisternes dels sanitaris.
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Pla funcional

El pla funcional preveu cinc plantes:

 / Planta soterrània: on s’ubicaran les plataformes cienti-
ficotècniques, els vestuaris i altres serveis generals de 
l’edifici.

 / Planta tècnica: s’ubicarà sobre la planta soterrània per a 
la instal·lació de tots els equipaments (climatitzadors, 
quadres generals, sales tècniques, etc.) i infraestructu-
res d’ús comú de l’edifici.

 / Planta baixa: amb dos volums diferenciats, on s’ubi-
caran l’accés principal a l’Institut de Recerca, les àrees 
administratives i altres plataformes cientificotècniques, 
així com les dependències del Banc de Sang i Teixits de 
l’Hospital de Sant Pau.

 / Planta primera: amb un únic volum, que donarà ca-
buda al Centre d’Investigació del Medicament, la pla-
taforma de Neurofisiologia, l’àrea de Recerca Clínica, 
més plataformes cientificotècniques i laboratoris, i 
altres usos comuns.

 / Plantes segona i tercera: on s’ubicaran la major part 
dels laboratoris i altres espais d’investigació i plata-
formes.

Execució de l’obra

El 2016 es va realitzar pràcticament tota la part estructural 
de l’edifici, conformada per pilars i bigues metàl·liques. 

A principis d’any, es van finalitzar tots els treballs de solera, 
desaigües i impermeabilitzacions del terreny. 

Durant el 2016, es van col·locar tots els terres de cada 
planta a partir de plaques alveolars i també es van finalitzar 
les cobertes de l’edifici, que són de dos tipus:

 / Zones de coberta transitable (instal·lacions), resoltes 
amb un sistema amb plaques d’aïllament i formigó 
porós. Aquestes zones tindran unes proteccions acústi-
ques perimetrals per evitar molèsties als veïns.

 / Zona enjardinada amb un aljub de captació d’aigua de 
pluja. L’aljub de la coberta està vinculat amb un dipò-
sit de recollida d’aigües suplementari al soterrani. Això 
permetrà recuperar l’aigua per al subministrament de 
cisternes i reg. 

A finals d’any, es va iniciar el muntatge de la pell interior de 
la façana, formada per un panell sandvitx amb llana de roca 
com a element aïllant, i fusteria d’alumini amb doble vidre.

Pel que fa als acabats interiors, es van realitzar totes les 
compartimentacions amb material de fibrociment, per 
donar més consistència i resistència a les parets interiors.

En relació amb les instal·lacions, es va procedir al muntatge 
de les grans infraestructures, com són els patis d’instal·la-
cions, les sales d’equips i la planta tècnica del soterrani -1, 
espai de gran importància, on s’ubicaran els grans equi-
paments de climatització i també la central de tractament 
d’aigües, així com tota l’escomesa elèctrica de l’edifici, amb 
els corresponents equips de transformació i de protecció.

En general, tot l’edifici s’ha construït a partir d’elements 
prefabricats, de manera que en tota l’obra no han calgut 
formigoneres, ni l’ús de ciments ni totxanes, ni tampoc la 
producció de material in situ.
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9.681 m² 
de superfície construïda

5 plantes

Ubicat al carrer 
Sant Quintí
entre el bloc E i F de l’Hospital 
i la Casa de Convalescència

Façana ventilada 
amb pell ceràmica
per a la protecció solar, coberta vegetal, aprofitament 
d’aigua de pluja, enllumenat amb LED

Panells 
fotovoltaics
per produir electricitat

Certificació LEED
edifici dissenyat per obtenir la classificació “PLATINUM” 
en la certificació LEED

Extensió i 
ubicació

Dissenyat 
amb criteris 
mediambientals 

10 M€
aportació mínima per part de la Fundació Privada

5 M€
procedents dels fons FEDER 

Finançament 15 M€

Programa 
d’acció social 
i suport a la recerca
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RECURSOS PER 
A L’ACCIÓ SOCIAL

La Fundació Privada promou convenis i acords de col·la-
boració amb entitats del tercer sector, i participa en pro-
jectes amb vocació social, la majoria dels quals destinats a 
evitar l’exclusió social. Sant Pau manté, així, el compromís 
amb els més desafavorits, adquirit fa més de sis segles en 
el moment de la seva creació.

Rehabilitació social 
de malalts mentals

La finalitat del programa de rehabilitació social de malalts 
mentals és millorar la qualitat de vida de les persones que 
pateixen malalties mentals, defensar-ne els drets i promo-
cionar-ne l’autonomia personal.

Aquest programa es va posar en marxa per donar suport 
a la rehabilitació dels malalts mentals del Centre Dr. Pi i 
Molist, gestionat per la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Destinat a la rehabilitació i reinserció psicosocial de per-
sones afectades per un trastorn mental greu, aquest servei 
ofereix programes individualitzats i habitatges tutelats a 
la ciutat de Barcelona. En el marc del programa de pisos 
assistits, l’any 2016, la Fundació Privada va posar a dispo-
sició del Centre 14 habitatges del seu patrimoni (48 pla-
ces). La valoració d’aquesta aportació no dinerària va ser de 
128.276 €. De la mateixa manera, es va assumir el cost de 
la reforma (19.705 €) d’un dels pisos d’aquest programa.

La Fundació també va destinar una partida de 38.371 € per 
facilitar el desenvolupament dels programes operatius del 
Centre Dr. Pi i Molist.

Allotjament per a familiars de 
malalts desplaçats

La Fundació Privada, en col·laboració amb la Unitat de 
Treball Social de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
facilita gratuïtament als familiars de malalts desplaçats, 
ingressats en aquest centre, dos pisos ubicats en aquest 
entorn hospitalari.  El 2016, cinc famílies van ser usuàries 
d’aquests dispositius.

Ajut a les persones sense llar

Durant el 2016, 37 persones es van beneficiar de les 8 pla-
ces del centre residencial de Badalona “Llar Sant Josep i 
d’en Rosés” que, des del 2010, la Fundació Privada posa a 
disposició de persones sense llar. Ho fa en col·laboració 
amb la Fundació Mambré, integrada per la Fundació Ar-
rels, el Centre d’Acollida Assís, l’Ordre Hospitalari de Sant 
Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat.

Aquest recurs residencial s’adreça a persones en situació 
d’exclusió social i, concretament, a persones sense llar ma-
jors d’edat, que es poden trobar en situacions d’inserció pre-
laboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial. 

Aquest programa vol donar resposta a les necessitats d’ha-
bitatge de diferents col·lectius en risc d’exclusió social i 
facilitar-ne la integració social.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2016 a aquesta 
línia d’actuació va ser de 24.304 €.
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Programa de suport psicològic i 
social a malalts amb càncer

El 8 de març de 2016, la Fundació Privada va signar un 
conveni amb la Fundació Nous Cims i la Fundació Kàlida 
per a la creació d’un centre d’atenció psicosocial per a 
malalts de càncer. Es tracta del primer centre Kàlida, que 
obrirà les portes al mateix recinte de Sant Pau, a pocs 
metres de l’Hospital i del seu Servei d’Oncologia.

En aquest nou espai, dissenyat per l’arquitecta Benedetta 
Tagliabue, els malalts hi trobaran suport pràctic i social 
de manera gratuïta, una assistència que complementarà 
el tractament mèdic dels pacients. 

A Kàlida els equips de professionals, infermeres, psicò-
legs, assistents socials i terapeutes atendran les persones 
amb càncer i els seus familiars amb l’objectiu de millo-
rar-ne la qualitat de vida.

Suport a la formació de joves sols 
en situació de risc social

La Fundació Privada va signar amb el Casal dels Infants 
per a l’Acció Social als Barris un conveni de cessió que 
preveu l’ús d’un dels seus immobles destinat a la reinser-
ció de joves sols en situació de risc social per a un període 
incial de tres anys. Al llarg de 2016, van ser quatre els 
joves que van viure en aquest habitatge.

Amb aquest conveni es potencia i consolida l’acord signat 
el 2013 entre la Fundació Privada, la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el 
mateix Casal, segons el qual es formen joves com a assis-
tents personals per fer acompanyament social a persones 
amb diversitat funcional. 

La formació d’aquests joves sols en situació de risc so-
cial, que compta també amb la col·laboració de la Fe-
deració d’Associacions de Persones amb Diversitat Fun-
cional, ha estat possible gràcies a la participació activa i 
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voluntària del Servei de Medicina Física i Rehabilitació 
de l’Hospital de Sant Pau. Els alumnes provenen del 
Servei de Transició a l’Autonomia del Casal, que dona 
accés a formació i habitatge a nois i noies de divuit a 
vint-i-tres anys sense xarxa social ni familiar. Persones 
amb diversitat funcional participen en aquest projecte 
formatiu, on reben una atenció de qualitat i serveixen 
de model de superació per als joves.

Per a aquesta formació, la Fundació Privada facilita l’Aula 
de Rehabilitació i Autonomia a la Llar, i assumeix el cost 
de l’equipament per dur a terme la feina i dels productes 
d’alimentació, vestimenta i higiene (5.000 € el 2016).

Suport a l’oncologia infantil

La Fundació Privada dona suport a l’activitat de la Funda-
ció d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia acollint-ne 
la seu a la planta 1 del Pavelló de Santa Victòria. 

La Fundació Villavecchia, constituïda a Barcelona el 1989, 
és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter benefico-
assistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de 
les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a 
Catalunya i de les seves famílies. Està present a l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau i a tots els hospitals catalans 
on es realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

La relació amb la Fundació Villavecchia es va iniciar l’octubre 
de 2011, quan es va signar el primer contracte de cessió 
d’espais, que ha permès durant tots aquests anys que aques-
ta fundació ubiqués les oficines al Recinte de Sant Pau.

Col·laboracions amb l’Hospital i 
projectes socials al Recinte Modernista

El 2016, la Fundació Privada va col·laborar amb l’Hos-
pital i amb altres entitats vinculades a Sant Pau acollint, 
de forma gratuïta, un seguit d’actes i esdeveniments 
que es van organitzar a les sales del Pavelló de l’Admi-
nistració i a altres espais del Recinte Modernista.

La Fundació també va cedir gratuïtament els seus espais a 
entitats i projectes que fomenten la cohesió social i els valors 
humans i presten atenció especial a col·lectius vulnerables.

Tant els actes i esdeveniment organitzats per la direcció i els 
serveis de l’Hospital com les iniciatives dutes a terme amb 
entitats d’acció social es detallen en l’apartat del Recinte 
Modernista dedicat al seu programa social (pàg. 56).

Col·laboració amb entitats del tercer 
sector i ajuts a llogaters amb risc 
d’exclusió social 

La Fundació Privada col·labora amb la Fundació Privada 
Hàbitat3 en la cessió de 12 pisos per respondre al dret a 
l’accés a un habitatge digne, per un temps determinat, 
d’aquelles persones o famílies desafavorides, amb risc 
d’exclusió social, involucrades en projectes d’inclusió o 
atenció social d’aquesta entitat. La Fundació té el propò-
sit d’ampliar aquesta col·laboració amb d’altres entitats 
del tercer sector o les administracions públiques per se-
guir donant cobertura a aquesta necessitat social.

D’altra banda, en relació amb la situació d’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge i la pobresa energètica derivada de l’actual 
crisi econòmica, l’any 2016 la Fundació va destinar 12 pisos 
per a 12 famílies que, per diferents causes personals, econò-
miques o familiars, es trobaven en risc d’exclusió d’habitatge.

La Fundació també dona suport a aquells llogaters amb difi-
cultats per trobar habitatges adaptats o bé que, per la seva situ-
ació econòmica, social o personal, estan en risc d’exclusió del 
mercat immobiliari. En aquest sentit, dintre de les possibilitats 
de la Fundació, el 2016 es van posar a disposició 9 habitatges.

Programa 
d’acció social 
i suport a la recerca
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REHABILITACIÓ DEL 
RECINTE MODERNISTA

Recuperació d’un patrimoni mundial

El 2009, després del trasllat de l’activitat sanitària al nou 
Hospital, es va posar en marxa la rehabilitació dels 12 pa-
vellons modernistes catalogats com a Patrimoni Mundial 
per la UNESCO.

D’acord amb els objectius formulats en el Pla director 
encarregat el 2006 per la Fundació Privada i les recoma-
nacions dels membres de gestió patrimonial de les insti-
tucions públiques i de l’equip gestor del projecte, es van 
delimitar les pautes que havien de regir la rehabilitació. 
Es va determinar que s’havia d’assegurar una rehabilita-
ció arquitectònica de qualitat, convertir el Recinte en un 
model de sostenibilitat energètica, i incorporar les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

Fases de la rehabilitació

La planificació de la rehabilitació es va estructurar en quatre 
fases: la recuperació de les volumetries originals, la consolida-
ció dels elements estructurals, el disseny de les instal·lacions 
generals i les actuacions globals d’infraestructures i, finalment, 
la rehabilitació integral dels edificis i adequació interior.

El departament d’infraestructures i obres de la Fundació 
Privada, conjuntament amb l’equip d’arquitectes i enginyers 
de Fira 2000, han dirigit i coordinat la rehabilitació del con-
junt modernista des de l’inici de les obres l’any 2009.

Compromís mediambiental

La incorporació de mesures de sostenibilitat en tot el pro-
cés de rehabilitació del Recinte Modernista ha estat una 
constant des de molt abans de l’inici de les obres, i respon 
a la voluntat de la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau d’exemplificar el seu compromís ambiental  

i convertir el conjunt monumental en un espai referent en 
termes d’eficiència energètica i d’arquitectura sostenible. 

El 2010 es va redactar el Plec de condicions tècniques ambi-
entals amb l’objectiu d’aconseguir una important disminució 
del consum energètic, assegurar materials amb un baix im-
pacte ambiental, buscar el màxim d’aprofitament dels recur-
sos hídrics disponibles al Recinte, i establir pautes d’alta efici-
ència i sostenibilitat en el disseny i implantació dels sistemes 
de climatització. Gràcies a aquest conjunt de mesures, s’ha 
aconseguit minimitzar l’impacte ambiental de tots els edifi-
cis, tant en el procés de la restauració com en l’ús posterior.

Una de les decisions adoptades des de l’inici de les obres va 
ser la d’utilitzar la geotèrmia com a sistema de climatització, 
tant en producció de fred com de calor. Amb quasi 400 pous 
que alimenten els terres radiants de tots els pavellons, les 
instal·lacions de producció d’energia geotèrmica del Recin-
te Modernista han esdevingut les més grans del sud d’Eu-
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ropa. Altres mesures d’estalvi energètic, com el control de 
l’aigua o la utilització d’un sistema de reg gota a gota en un 
jardí que té plantes que no necessiten molta aigua, fan del 
Recinte Modernista de Sant Pau un espai més sostenible.

L’aplicació dels criteris de sostenibilitat i eficiència en tot 
el procés de rehabilitació del Recinte Modernista comp-
ta amb el reconeixement dels set certificats LEED (qua-
tre en la categoria de plata, dos en la d’or i un certificat 
en la categoria de “Neighborhood Development”) ator-
gats pel U.S. Green Building Council, una organització 
nord-americana sense ànim de lucre que promou la cons-
trucció d’edificis més sostenibles.

Els pavellons rehabilitats

La primera fase d’actuació del procés de rehabilitació in-
clou una àrea de treball de 29.517 m² construïts, 31.052 
m² d’espai exterior, 12 pavellons i 650 metres de galeri-
es subterrànies. Dels 12 edificis previstos, fins al 2016, 
se n’han rehabilitat 8 (Pavelló de l’Administració, Santa 
Apol·lònia, Sant Jordi, Sant Leopold, Casa d’Operaci-
ons, La Mercè, Sant Manuel i Sant Salvador). 

Al llarg de 2016, van continuar les obres de rehabilitació de l’in-
terior del Pavelló de Sant Salvador, iniciades l’octubre de 2015 
(el 2014 s’havia adjudicat a la UTE formada per 2BMFG arqui-
tectes SLP i l’escenògraf Ignasi Cristià la rehabilitació interior i 
la museografia). Aquest edifici s’ha destinat, entre d’altres usos, 
a espai expositiu de divulgació de la història de la institució i de 
l’evolució de la medicina, a la planta -1, i de posada en valor de 
la figura de Lluís Domènech i Montaner, a la planta 0.

La rehabilitació d’aquest pavelló s’ha fet en diverses 
fases. La primera va consistir en la consolidació d’es-
tructures i rehabilitació de façanes i cobertes, que va 
acabar el novembre de 2011. La rehabilitació interior es 
va iniciar anys més tard, a finals de 2015, i finalitzarà el 
gener de 2017. Les dues intervencions han estat dirigi-
des per 2BMFG arquitectes SLP, després de guanyar els 
concursos públics corresponents. 

A part de la degradació originada pel pas del temps, l’in-
terior del pavelló estava molt malmès per les diferents 
actuacions que s’hi havien dut a terme, com ara parets 
divisòries, falsos sostres i pisos afegits.

Per a la rehabilitació interior, l’arquitecte Carles Gelpí 
va plantejar la recuperació de tot el valor patrimonial 
i les volumetries originals de l’edifici, i va incorporar a 
aquest pavelló, de més de cent anys d’història, els pa-
ràmetres tecnològics i de confortabilitat del segle XXI.

Les columnes de les naus centrals de les dues plantes 
es van aprofitar per amagar gran part de les instal·laci-
ons de l’edifici. En el cas de les instal·lacions que no es 
van poder ocultar, es va optar per integrar-les a l’espai a 
partir de solucions cromàtiques. 
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Respecte a les voltes, tot i que l’estructura ja s’havia re-
forçat en la primera fase de les obres, en el moment 
d’abordar la rehabilitació interior, es van revisar i es van 
fer els reforços necessaris per suportar les càrregues 
previstes per als nous usos.

Tal com es va fer en els altres pavellons rehabilitats, a 
Sant Salvador es van aprofitar les peces de ceràmica 
originals (rajoles de colors, de trepa, esmaltades amb i 
sense figures...) que es mantenien en bon estat, i les que 
no estaven bé, es van copiar seguint el patró original i 
artesanal que s’utilitzava en el moment de la construc-
ció del Recinte Modernista. 

Els treballs per fer el pas de la gran rasa d’instal·lacions 
soterrada van desvelar una troballa inesperada: les res-
tes de la vila romana del Mas Casanovas. Des del punt 
de vista arqueològic, no es van trobar objectes molt im-
portants, però es va fer l’informe de patrimoni pertinent 
i un equip d’arqueòlegs es va encarregar de retirar-los.

Més de 30 tècnics especialitzats –sobretot arquitectes i 
enginyers– van treballar braç a braç durant un any i mig 
per fer realitat aquesta rehabilitació.
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Desmuntatge de la 
llanterna i consolidació 
provisional de la cúpula
Arquitectes: Lluís Moya 
(BOMA)
Període d’obres: maig 
2009 - juliol 2009

Consolidació estructural, 
restauració de façanes i 
cobertes
Arquitectes: Àgata 
Buxadé i Ramón 
Ferrando de 2BMFG 
arquitectes SLP
Període d’obres: febrer 
2013 - febrer 2014

Rehabilitació interior 
Arquitectes: Carles Gelpí 
de 2BMFG arquitectes SLP
Període d’obres: octubre 
2015 - gener 2017

Fases de rehabilitació

Pavelló de 
Sant Salvador

1.529 m2

Pressupost
4.750.000 €

Finançat per
Fundació Privada
Generalitat de Catalunya
Ministeri de Cultura
FEDER
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Finançament de la rehabilitació

El cost total de la rehabilitació, des de l’inici de les obres 
fins al 2016, ha estat de 79 milions d’euros, finançats a 
través de les fonts que es detallen en la següent gràfica:

Programa FEDER
17.993.816 €  /  23%

Ministeri de Foment
13.675.061 €  /  17%

Fons estatal d’invesió local
5.698.115 €  /  7%

Generalitat de Catalunya
5.455.297 €  /  7%

Diputació de Barcelona
425.000 €  /  1%

Ministeri de Cultura
900.000 €  /  1%

Ajuntament de Barcelona
1.212.336 €  /  2%

Recursos propis*
34.113.996 €  /  43%

* Recursos propis: inclouen crèdits del Banc de 
Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) 
i de l’IDAE - Ministeri d’Indústria (préstec en cessió d’ús)



Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau44

Recinte 
Modernista

GESTIÓ DELS PAVELLONS 
MODERNISTES

A finals de 2016 la Molt Il·lustre Administració va pren-
dre la decisió d’acollir el Barcelona International Public 
Policy Hub (BIPP HUB), una plataforma de l’àmbit de la 
cooperació internacional que dona suport a entitats ci-
entífiques i programes de prestigi internacional. Aquest 
nou organisme, ubicat al Pavelló de Sant Jordi, col·labora 
actualment amb tres institucions: l’Institute for Integra-
ted Transitions (IFIT), DemocràciaOberta i Higher Educa-
tion Alliance for Refugees (HEAR).

Institute for Integrated 
Transitions (IFIT)

Institute for Integrated Transitions (IFIT) és una organit-
zació no governamental que promou processos de tran-
sició democràtica en estats fràgils i zones afectades per 
conflictes, mitjançant l’assessorament expert i indepen-
dent enfocat a solucions liderades des de les comunitats 
locals. El seu objectiu és trencar cicles de conflicte o re-
pressió. L’equip d’experts treballa de manera transversal i 
integradora per promoure el diàleg entre els líders polí-
tics i socials en cada territori. 

DemocràciaOberta

DemocràciaOberta és una plataforma digital que dona 
veu al debat sobre democràcia i drets humans i civils de 
la zona de Llatinoamèrica. Publica articles i materials en 
anglès, castellà i portuguès, i forma part de la xarxa in-
dependent i global d’OpenDemocracy, entitat coneguda 
per la seva especialització en temes de desenvolupament, 
cultura i democràcia.

Higher Education Alliance for 
Refugees (HEAR)

Higher Education Alliance for Refugees (HEAR) és una 
iniciativa de nova creació dedicada a promoure l’educació 
superior entre les persones que s’han vist obligades a fugir 
del seu país d’origen a causa de guerres, el canvi climàtic o 
desastres naturals. HEAR té com a objectiu aprofitar l’ex-
pertesa de les universitats arreu del món i la tecnologia 
per crear aproximacions innovadores en l’educació. Un 
dels seus principals projectes vol afrontar la situació dels 
refugiats de Síria.
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Aquestes entitats se sumen a les vuit que ja treballen al 
Recinte Modernista:

 / Aliança Global d’Associacions d’Operadors d’Aigua 
(ONU-Habitat/GWOPA). 

 / Casa Àsia. 

 / Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció 
Sostenible (SCP/RAC).

 / EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases).

 / Institut Forestal Europeu (EFI). 

 / Institut sobre la Globalització, la Cultura i la Mobilitat 
de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM). 

 / Oficina de l’Organització Mundial de la Salut a Barce-
lona per a l’Enfortiment de Sistemes de Salut (OMS). 

 / Programa de Perfils de Ciutats Resilients (ONU-Habi-
tat/CRPP). 

Al llarg de 2016, aquestes institucions van portar a terme 
un ambiciós programa de seminaris, conferències i jorna-
des en els àmbits de la salut, la sostenibilitat, l’educació i 
la cultura. Algunes d’aquestes activitats van comptar amb 
la col·laboració de la Fundació.

Destaquen, per la seva importància, els actes relacionats 
amb la lluita contra el canvi climàtic, el desenvolupament 
urbà, els refugiats i els moviments migratoris, la producció 
i el consum sostenibles, els tractaments i la recerca de les 
malalties minoritàries, el finançament de la sanitat pública, 
i la bioeconomia mediterrània. 

També van fer visibles les actuacions relacionades amb els 
nous acords globals per al desenvolupament sostenible, 
com ara l’Acord de París sobre canvi climàtic, els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030) i la Nova 
Agenda Urbana sorgida de la conferència Hàbitat III.

A continuació es detallen els actes més rellevants:

 / 28 de gener. Primera conferència de la Xarxa de Mi-
gració de les Nacions Unides, impulsada per l’Institut 
sobre Globalització, Cultura i Mobilitat de la Universitat 
de les Nacions Unides (UNU-GCM). La trobada es va 
centrar en la migració internacional i els reptes actuals 
que giren al seu voltant.

 / 5 de febrer. Seminari “Climate futures: The Road after Pa-
ris”, organitzat pel Consell Assessor per al Desenvolupa-
ment Sostenible de la Generalitat de Catalunya i el Cen-
tre d’Estudis i Documentació Internacionals (CIDOB). Va 
reunir un prestigiós grup d’experts per difondre i debatre 
les conclusions de la conferència sobre el clima de París. 

 / Del 14 al 18 de març. Jornades de la “Barcelona Resilience 
Week”, organitzades pel Programa de Ciutats Resilients 
d’ONU-Habitat, l’Ajuntament de Barcelona i BCN Urban 
Resilience Partnership. Va comptar amb la participació 
de tècnics i responsables municipals, investigadors i 
representants d’institucions i xarxes especialitzades.

 / 23 de març. Inauguració de la nova seu d’EURORDIS 
(Organització Europea de Malalties Minoritàries). Du-
rant l’acte es van presentar iniciatives ja en marxa i es 
van exposar experiències de testimonis de famílies que 
viuen afectades per malalties minoritàries.

 / 13 i 14 de juny. Conferència “Desenvolupament urbà 
per a ciutats més saludables. Un enfocament transversal 
per a la governança local innovadora”, organitzada per la 
Diputació de Barcelona i l’Institut Europeu d’Adminis-
tracions Públiques (EIPA). Es va crear un espai de diàleg 
entre responsables polítics, experts urbans i la societat 
civil envers l’impacte de factors ambientals en la salut.

 / 29 de juny i 1 de juliol. Per iniciativa de la Xarxa de 
Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible 
(nrg4SD) i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, el fòrum “Regions per a 
la biodiversitat: assolint els objectius Aichi” va posar la 
mirada en l’assoliment dels objectius marcats pel Con-
veni sobre la diversitat biològica de les Nacions Unides.
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 / 6 de juliol. La universitat australiana RMIT, en el marc 
del Programa de Ciutats del Pacte Mundial de les 
Nacions Unides, va organitzar “Ethical Cities: Urban 
Innovation Forum”. Aquesta conferència va generar 
reflexió sobre la importància d’aplicar criteris ètics 
en la planificació urbana per un desenvolupament 
sostenible, just i equilibrat. També va posar èmfasi en 
el potencial de les ciutats per fer realitat els objectius 
i les agendes de les Nacions Unides.

 / 18 de juliol. A la jornada “Municipis i regions davant 
els reptes d’Hàbitat III i la Nova Agenda Urbana”, or-
ganitzada amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, es van recollir 
les propostes dels representants municipals en una 
declaració presentada posteriorment en el marc de la 
Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i 

Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III).

 / Del 18 al 20 d’octubre. La segona  edició de “SwitchMed 
Connect” va reunir emprenedors, experts financers, 
responsables i tècnics de l’administració pública de 
la regió mediterrània per impulsar models de negoci 
inspirats en una economia circular i socialment justa.

 / 7 de novembre. L’Institut sobre Globalització, Cultu-
ra i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides 
(UNU-GCM) va convidar el professor Noam Chomsky 
per impartir la Conferència anual de l’Institut. La confe-
rència va deixar empremta: una acurada i crítica anàlisi 
de l’actualitat i els reptes futurs de la humanitat, parti-
cularment sobre tot allò que té a veure amb la gestió 
de les migracions.
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 / 29 de novembre. La trobada “Les serradores europees i 
la construcció amb fusta en la bioeconomia: tendències 
actuals al sud-oest d’Europa” va ser organitzada per l’EFI 
en el marc del Hub de Boscos i Sostenibilitat de Sant 
Pau. En aquesta trobada d’experts i empreses locals i 
estrangeres, es van abordar les tendències dels sectors 
europeus de les serradores i la construcció amb fusta.

 / 15 i 16 de desembre. La Direcció General de Política 
Regional i Urbana de la Comissió Europea i la Diputació 
de Barcelona van programar un seminari sobre desen-
volupament urbà sostenible a Espanya. En aquest taller 
peer-review tècnics municipals van presentar i analitzar 
casos reals de quatre ciutats receptores d’ajuts “EDUSI” 
de la Comissió Europea per a la innovació urbana. 

 / 19 de desembre. La Generalitat de Catalunya i la Di-
putació de Barcelona van organitzar la conferència “El 
compromís local davant la Nova Agenda Urbana” amb 
el propòsit de difondre les conclusions d’Hàbitat III als 
municipis de la província de Barcelona i donar pautes 
per implementar la Nova Agenda Urbana global.

PROGRAMA CULTURAL
Amb l’objectiu de posar en valor i donar a conèixer el 
conjunt modernista de Sant Pau, declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO, el 2016 es van dur a terme tot 
un seguit d’accions concebudes per promoure i consoli-
dar el programa de visites i activitats culturals. La figura 
de Lluís Domènech i Montaner, així com la gran vàlua 
patrimonial i històrica de Sant Pau, i la seva aportació 
a la medicina, són els eixos més importants d’aquesta 
tasca divulgativa.

Programa de visites

En aquest període, es van executar diverses actuacions 
adreçades a millorar el programa de visites i dotar-lo de 
més contingut, com ara l’adequació del nou espai d’acolli-
da, l’elaboració de la proposta expositiva de Sant Salvador, 
la incorporació de la planta baixa de la Casa d’Operacions 
al recorregut de la visita, l’exposició de fotografies histò-
riques del Pavelló de Sant Jordi i l’encàrrec de propostes 
per fer del Pavelló de Sant Rafael un espai de recreació 
històrica d’una sala de malalts dels anys vint.
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Nou espai d’acollida

L’ampliació de l’espai d’acollida va començar a prendre for-
ma a finals de 2016. Es va concebre un espai de recepció 
més gran, ocupant l’espai expositiu provisional que es va 
adequar el 2014, any en què el conjunt modernista va obrir 
les portes, després de cinc anys d’obres de rehabilitació. 

La cadira de l’arquitecte (del 1903, dissenyada pel propi 
Domènech i Montaner), única peça conservada de la seva 
oficina d’obres, es va portar a restaurar per col·locar-la en 
un lloc ben visible d’aquest nou espai d’acollida.

El control de seguretat, inicialment ubicat just a l’entrada, 
es va traslladar a l’interior per evitar embossos i cues, i 
agilitzar l’accés dels visitants.

Les obres d’aquesta zona s’acabaran a finals de febrer de 
2017, coincidint amb la posada en marxa del nou espai 
expositiu del Pavelló de Sant Salvador.

Espai expositiu de Sant Salvador

Mentre continuaven les obres de rehabilitació de l’edifici 
de Sant Salvador, s’anava configurant tot el contingut de 

l’espai expositiu, ideat per Ignasi Cristià i, alhora, la UTE 
CROQUIS-SONO iniciava la producció d’audiovisuals, 
vitrines, tòtems informatius i altres elements de la pro-
posta divulgativa.

Els dos espais expositius, la planta -1, amb accés directe 
des dels túnels, i la planta 0, es plantegen amb dos llen-
guatges diferenciats, però complementaris. 

La proposta expositiva de la planta -1 se serveix de vitrines, 
amb documentació i peces de l’Arxiu Històric, per fer una 
mirada cronològica a la història de la institució i el paper 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en l’evolució de 
la medicina. Aquest primer recorregut convida el visitant 
a viatjar en la història, des del primer hospital unificat del 
Raval, el 1401, fins al segle XXI, i permet presentar una part 
de la rica col·lecció patrimonial de la Fundació.

Els restauradors, sota la supervisió dels responsables de 
l’Arxiu Històric, van treballar en la recuperació de mobles, 
quadres, escultures i ceràmiques. L’Arxiu també va ser l’en-
carregat de fer la recerca de proves documentals, que des-
prés es van utilitzar per als continguts expositius.

Entre d’altres peces, els experts van treballar en cinc 
models de guix preparatoris d’escultures, d’Eusebi Ar-
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nau i de Pau Gargallo, fets entre 1907 i 1909; dos qua-
dres procedents de la Casa de Convalescència, del 1678 
i del 1757, respectivament; caixes de fusta i diversos re-
cipients ceràmics de la farmàcia de l’Hospital, dels se-
gles XVII al XX; un almoiner de fusta amb litografia de 
Joan Llimona, del 1920; tubs de vidre commemoratius 
de l’acte de col·locació de la primera pedra de l’Hospital 
de Sant Pau, el 1902; instrumental mèdic i quirúrgic de 
diverses especialitats, dels segles XIX i XX; un bust de 
marbre, obra de Miquel Blai, del 1909, i elements cerà-
mics decoratius de les cobertes dels pavellons, datats 
cap al 1906-1910.

També es va restaurar la maqueta de l’Hospital de la Santa 
Creu, creada el 2001, en ocasió de la commemoració del 
600è aniversari de la fundació de l’Hospital, i es va ampliar 
la maqueta del Recinte Modernista, feta el 2014, amb els 
edificis del Convent, Farmàcia i Cuines.

En el segon trimestre de 2016, es va començar a produir 
l’estructura expositiva de la planta 0. La gran escultura 
projectada per al centre de la sala va anar prenent forma, 
mentre que els fotògrafs i les càmeres anaven produint 
material per omplir el contingut de les pantalles d’aquesta 
instal·lació, en què Lluís Domènech i Montaner, l’artista 
modernista més complet, n’és el protagonista.

A finals d’any, el fons documental de Lourdes Figueres i 
Maria Manadé va cedir a la Fundació un seguit de retrats 
de l’arquitecte, que s’exposaran en aquest espai dedicat a 
Domènech i Montaner i permetran seguir-ne l’evolució al 
llarg del temps, des de la infantessa fins a la vellesa.

Als cossos posteriors, s’ha habilitat un espai per a tallers 
escolars (planta -1) i un altre de consulta (planta 0). En 
aquest últim, a més de publicacions i una taula interac-
tiva, s’ha previst que els visitants puguin accedir, a través 
dels ordinadors que s’hi instal·laran, a documents histò-
rics digitalitzats procedents de l’Arxiu Històric. 
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Exposició “Imatges que fan història”

La riquesa del fons de l’Arxiu Històric va empènyer la Fun-
dació a editar el llibre de fotografies històriques Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. Imatges que fan història.

D’aquest llibre, es van seleccionar les millors imatges per 
fer una exposició temporal. D’aquesta manera, el maig de 
2016, es va inaugurar la mostra al Pavelló de Sant Jordi, 
amb un recull de fotografies històriques de l’activitat mè-
dica a l’Hospital durant un segle, del 1880 al 1980.

Aquesta exposició tenia com a finalitat donar un valor afe-
git a la visita i donar més informació sobre la història i 
l’activitat de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Recreació històrica de Sant Rafael

Amb voluntat de millorar l’experiència dels visitants, a fi-
nals de 2016 es va decidir fer una recreació històrica del 
que era una sala de malalts, l’any 1920. Es va considerar 
que el Pavelló de Sant Rafael, un espai no rehabilitat, però 
obert al públic, era el més adient per albergar aquesta pro-
posta, i es van convocar tres equips de creatius per tal que 
fessin un projecte.

Visita de la Casa d’Operacions

També el 2016, es va incloure al recorregut de les visites el 
que va ser el quiròfan principal o major de la Casa d’Ope-
racions. Arran de la seva rehabilitació el 2015, aquesta sala 
va recuperar el disseny original. Una projecció d’imatges 
històriques ajuda a situar el visitant i fer-se una idea de 
l’activitat del pavelló als anys cinquanta.

Dades de les visites

Al llarg de 2016, 259.330 persones van visitar el conjunt 
monumental de Sant Pau, xifra que suposa un augment 
del 10,3%. La recaptació en visites va créixer un 28,7%, fins 
als 1.649.586 €. Aquest resultat demostra que el programa 
de visites, a més de tenir una finalitat divulgativa, és una 
font d’ingressos molt rellevant per mantenir i preservar els 
pavellons modernistes i destinar els beneficis a l’activitat 
beneficoassistencial de la Fundació.

El Recinte Modernista de Sant Pau es pot visitar lliurement 
o amb guia. El percentatge de les visites lliures va repre-
sentar un 85%, el de les guiades un 6%, el de grups con-
certats un 4% i el d’escoles un 5%. 

 El 19% dels visitants van provenir de Catalunya, un 6% 
de la resta de l’Estat i un 75% d’altres països. Pel que fa a 
la procedència dels turistes estrangers, és destacable l’evo-
lució del mercat alemany (13%), que el 2016 va superar el 
francès (12%). També és significatiu el nombre de visitants 
procedents dels Estats Units (5,8%), el Japó (5,1%), Itàlia 
(4,7%) i el Regne Unit (3,7%).
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Programa pedagògic

L’oferta pedagògica del Recinte Modernista posa a dis-
posició de les escoles dues modalitats de visita, la lliure 
o la guiada.

A la visita escolar lliure, que permet l’accés gratuït de 
grups escolars formats per alumnat menor de divuit 
anys acompanyat de docents, és el professor qui realitza 
la visita. La gratuïtat fins als divuit anys amplia en dos 
anys la gratuïtat general per a menors de setze anys, de 
manera que tot l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i 
postobligatoris de primer grau (batxillerat, cicles d’FP de 
grau mitjà) té l’oportunitat d’accedir-hi gratuïtament. Al 
llarg de 2016, 5.331 escolars van visitar l’espai en aquesta 
modalitat (un 74% més que el 2015).

Un any més, la visita escolar guiada va ser la principal 
activitat del programa pedagògic. Es tracta d’un recorre-
gut dinàmic pels espais visitables del Recinte Modernista 
que es fa amb un guia, el qual adapta el contingut de la 
visita a les diferents etapes educatives (cicle inicial d’edu-
cació primària, cicle mitjà i superior d’educació primària, 
ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments postobligato-
ris). L’any 2016, 6.975 escolars van participar en aquesta 
modalitat de visita guiada (un 84% més que l’any passat). 

Les escoles disposen d’una guia docent i un quadern 
d’activitats pedagògiques per preparar la visita des de 
l’aula i treballar, posteriorment, els conceptes desenvolu-
pats durant el seu pas pel conjunt monumental.

Dins del programa pedagògic, també té cabuda el con-
veni de col·laboració signat el 2015 entre la Fundació 
Privada i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
(IMEB), el qual estableix, entre d’altres actuacions, les vi-
sites gratuïtes que s’ofereixen anualment a l’alumnat en 
situació de risc social.

Programa d’activitats

El 2016, la Fundació Privada va col·laborar amb diferents 
entitats i col·lectius per seguir potenciant l’ús social i cul-
tural del Recinte Modernista. Amb la voluntat de promou-
re la participació de la ciutadania, va continuar impulsant 
el programa d’activitats, amb una aposta clara per la mú-
sica, a través d’una àmplia oferta de concerts i activitats 
participatives per a tots els públics, i la divulgació d’aspec-
tes poc coneguts del conjunt modernista i de la institució.

A l’estiu, es va celebrar la 2a edició del cicle Músiques del 
Món, una sèrie de concerts de formacions musicals d’altres 
cultures amb el comú denominador que provenen de mú-
sics que han tingut, o tenen, un vincle amb Barcelona. Dins 
d’aquest cicle, es van programar els següents concerts:

 / 30 de juny. Calima (Barcelona): fusió de flamenc, jazz 
i hip-hop.

 / 7 de juliol. Gani Mirzo i Ibrahim Keivo (Síria-Kurdistan): 
fusió de música kurda, flamenc i jazz.
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 / 14 de juliol. Irene Atienza i Douglas Lora (Espanya/Bra-
sil): samba, xoro i forró.

 / 21 de juliol. Elsa Ribero (Cuba): filin’ i bolero.

 / 28 de juliol. 1st African Gospel Choir (Nigèria): gòspel 
africà.

Aquesta nova edició del cicle Músiques del Món va tornar 
a ser un èxit en assistència de públic, amb més de 2.200 
espectadors. 

Dels 13 concerts del cicle Dies de Música, destaquen els 
dos que va oferir la reconeguda violoncel·lista Andrea 
Amador, els de les formacions instrumentals Murtra En-
semble i Ensemble Dialoghi, i l’actuació del grup Melòdics 
del programa Oh Happy Day, de TV3. Aquests concerts, 

programats de gener a juny i de setembre a desembre, 
van superar el miler d’espectadors.

A les propostes d’activitats organitzades o impulsades di-
rectament per la Fundació Privada, el Recinte en va sumar 
d’altres impulsades per entitats externes, com el Lied Fes-
tival Victoria de los Ángeles i el Bachcelona.

El novembre de 2016, el Pavelló de Sant Rafael va acollir 
una trobada col·loqui amb la mezzosoprano Teresa Ber-
ganza i quatre concerts de la 4a edició del Lied Festival 
Victoria de los Ángeles:

 / 4 de novembre. Cervantes & Shakespeare. José Antonio 
López, baríton / IainBurnside, piano.

 / 7 de novembre. Lorca. Carmen Solís, soprano / Rubén 
Fernández, piano.

 / 20 de novembre. Die Nach. Joan Martín-Royo, baríton / 
Pierre Réach, piano.

 / 21 de novembre. Homenatge a Salvador Moreno. Ma-
ria Katzarava, soprano / Rocío Tamez, mezzosoprano / 
Francisco Poyato, piano.

El 25 de juliol, el Recinte també va tornar a ser un dels 
escenaris del Festival Bach de Barcelona, amb una actu-
ació del duo format per John Crockatt (violí) i Thomas 
Foster (clavecí).

A més, el conjunt monumental de Sant Pau va acollir dife-
rents activitats gratuïtes, com el concert de la Banda Muni-
cipal de Barcelona, així com les actuacions de corals i balla-
des de swing dels primers diumenges de mes, l’exposició de 
Fèlix Vinyals “A Cor Obert” i altres activitats participatives.

A part de la música, el 2016 es van programar diverses 
conferències per donar a conèixer la història de l’Hospital, 
la seva relació amb la ciutat o la figura del seu arquitecte, 
Lluïs Domènech i Montaner:

 / 14 de gener. L’ensenyament de la medicina: un viatge 
en la història. Dr. Jordi Casademont.
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CALIMA
30 de juny
Fusió de flamenc, jazz i hip-hop 

GANI MIRZO / IBRAHIM KEIVO
7 de juliol
Fusió de música kurda, 
flamenc i jazz

IRENE ATIENZA / DOUGLAS LORA 
14 de juliol
Samba, choro, 
forró i altres músiques

ELSA RIVERO
21 de juliol
Filin’ i bolero de Cuba

1st AFRICAN GOSPEL CHOIR
28 de juliol
Cor de gòspel africà

Venda d’entrades
www.santpau.barcelona
Taquilles del Recinte

Preu 12€

Jardins del 
Recinte Modernista

Del 30 de juny 
al 28 de juliol.
Els dijous a les 21h

Sant Pau
INÈDIT

amb la col·laboració de:
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 / 11 de febrer. La documentació de l’Hospital, una caixa 
de sorpreses. Isabel Fargues i Roser Tey.

 / 27 d’octubre. El projecte inacabat de Domènech i Mon-
taner. Miquel Terreu.

 / 17 de novembre. Lluís Domènech i Montaner, l’arqui-
tecte total. Lluís Domènech i Girbau.

GESTIÓ D’ESPAIS
El Recinte Modernista, i concretament el Pavelló de 
l’Administració, el seu edifici principal, disposa d’un 
conjunt de sales de diferents formats i capacitats per 
celebrar jornades, cursos, presentacions, trobades insti-
tucionals i actes diversos.

Els auditoris i sales del Pavelló de l’Administració que es 
destinen a aquestes reunions i esdeveniments són: Sala 
Domènech i Montaner, Sala Francesc Cambó, Sala Pau 
Gil, Sala Hipòstila, vestíbul principal, espais de reunió 
(vuit sales) i Sala de Juntes. El 2016 també es van oferir 

i llogar els espais exteriors, la planta baixa de la Casa 
d’Operacions i el Pavelló de Sant Rafael.

Durant el 2016, es van celebrar 247 actes al Recinte 
Modernista, dels quals 166 van ser externs i 81 organit-
zats per les institucions i entitats vinculades a Sant Pau. 
D’aquests darrers, el 48% van ser contractats per serveis 
de l’Hospital, i el 18% per institucions ubicades al Recin-
te. La facturació de la Fundació per la gestió d’espais es 
va situar en 715.151 €. 

Aquests resultats evidencien l’interès dels professionals 
de l’Hospital, dels organismes del Recinte, d’empreses i 
d’altres entitats a celebrar les seves jornades, reunions 
corporatives i altres actes al Pavelló de l’Administració, 
un edifici patrimonial que conjuga la riquesa artística del 
modernisme amb l’equipament tècnic més avançat.

El 2016, va seguir augmentant el nombre de jornades, 
cursos i seminaris associats als diferents serveis de l’Hos-
pital, i altres commemoracions o esdeveniments orga-
nitzats per la pròpia Direcció de la Fundació de Gestió 
Sanitària. D’entre la resta d’actes, destaquen també els 
relacionats amb els diferents àmbits de treball dels or-
ganismes del Recinte Modernista i els impulsats per la 
indústria farmacèutica, que valoren tant el lligam del Re-
cinte amb l’Hospital com la singularitat i bellesa artística 
d’un espai patrimonial com aquest.

Les sales del Pavelló de l’Administració van acollir tres ac-
tes relacionats amb el GSMA Mobile World Congress de 
2016. També es van celebrar diversos esdeveniments de 
gran repercussió mediàtica, com l’acte “Unlimited you”, 
amb la presència de Pau Gasol, una iniciativa apadrinada 
per Nike, concebuda per motivar els joves a desenvolu-
par el seu potencial; la roda de premsa –amb mitjans de 
comunicació de tot l’Estat i internacionals– dels títols 
finalistes de la 65a edició del Premi Planeta, i la presen-
tació de l’espot de Codorniu, protagonitzat per l’actriu 
i cantant Leonor Watling. En l’àmbit institucional, es va 
organitzar una jornada per presentar el Pla d’Inversions 
per a Europa i les oportunitats disponibles per a empre-
ses i administracions, amb la presència d’experts de la 
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Comissió Europea, del Banc Europeu d’Inversions, de la 
Generalitat de Catalunya i d’altres institucions.

A finals de juny, als pavellons de l’Administració i Sant 
Rafael, i als espais enjardinats del Recinte, s’hi van rodar 
tres seqüències del llargmetratge Incerta glòria, dirigit per 
Agustí Villaronga i produït per Isona Passola. La pel·lícu-
la es basa en l’obra homònima de Joan Sales, una de les 
grans novel·les sobre la Guerra Civil. 

De la mateixa manera, la Fundació Privada va col·labo-
rar amb el 47è Congrés i Assemblea General de l’Aca-
dèmia Internacional de la Ceràmica, que va tenir lloc a 
Barcelona el setembre de 2016, amb més de 300 parti-
cipants d’arreu del món. Ho va fer acollint l’acte de pre-
sentació dels nous membres de l’acadèmia i la inaugu-
ració de l’exposició “Mirades ceràmiques” al Pavelló de 
Sant Rafael, amb creacions d’artistes d’Eslovènia, Israel, 
Nova Zelanda i Austràlia.

La confiança renovada de nombrosos clients i agències 
es reflecteix en l’elevat nombre d’actes que han repetit 
edició al llarg de 2016.
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PROGRAMA SOCIAL

Pla de complicitats

La Fundació Privada impulsa un pla de complicitats lligat 
a l’ús del Recinte Modernista com a vehicle divulgador i 
vertebrador de les relacions ciutadanes.

Al llarg de 2016, més de 38.000 persones van visitar gra-
tuïtament el conjunt modernista en les 17 jornades d’en-
trada gratuïta que es van programar per facilitar-ne l’accés 
a la ciutadania:

 / Primers diumenges de mes.

 / Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat (12 de febrer).

 / Diada de Sant Jordi (23 d’abril).

 / Dia d’Europa (8 de maig).  

 / La Nit dels Museus (21 de maig).

 / La Mercè, Festa Major de la ciutat (24 de setembre).
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Coincidint amb la inauguració del Recinte Modernista el 
2014, es va concebre un programa de fidelització per als 
veïns dels barris de la Sagrada Família, el Baix Guinardó, el 
Guinardó i el Camp de l’Arpa del Clot, gràcies al qual po-
den accedir lliurement al conjunt monumental de manera 
il·limitada mitjançant la targeta “Amic veí”, amb una apor-
tació anual de 5 €. Per als veïns de les finques ubicades 
a l’entorn de protecció que delimita el Recinte, l’accés és 
gratuït. Durant el 2016, el programa “Amic veí” va comptar 
amb prop de 1.200 socis.

També es busca promoure les relacions amb entitats dels 
barris més propers a Sant Pau, tal com es va fer el març de 
2016 en acollir prop de mil alumnes de l’escola Pàlcam en 
una sessió fotogràfica que els responsables d’aquest centre 
educatiu van voler fer al Recinte Modernista.

Col·laboracions amb serveis de 
l’Hospital i entitats vinculades

El 2016, la Fundació Privada va donar suport a l’Hospital i a 
altres entitats vinculades a Sant Pau acollint una sèrie d’actes 
i esdeveniments que es van organitzar al Recinte Modernista:

 / 3 de març. Curs de formació continuada en dolor i anes-
tesia regional, organitzat pel Servei d’Anestesiologia.

 / 31 de març. Jornada sobre malalties neuromusculars 
minoritàries “Distròfies musculars i altres miopaties”, 
organitzada pel Servei de Neurologia.

 / Del 21 d’abril al 21 de juliol. Exposició “Llum profun-
da. Una experiència d’Art i Teràpia al final de la vida”, 
organitzada per la Unitat de Cures Pal·liatives. En 
aquesta exposició, que es va poder veure al Pavelló de 
La Puríssima, diversos artistes van mostrar les seves 
obres, concebudes a partir de la seva experiència amb 
famílies en dol.  

 / 21 d’abril. Jornada sobre la millora de l’adequació de la 
pràctica assistencial i clínica del nostre hospital, organit-
zada pel Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública.

 / 22 d’abril. Reunió del Club Unna–Darier, organitzada 
pel Servei de Dermatologia.
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 / 5 de maig. Commemoració del 40è aniversari del primer 
trasplantament de medul·la òssia a l’Estat, que va tenir 
lloc a Sant Pau, el 1976. Es va celebrar amb una jornada 
científica oberta als pacients trasplantats que va cloure 
l’Honorable Conseller de Salut, Sr. Antoni Comín.

 / 13 de maig. Curs sobre l’ús del test viscoelàstic en el 
maneig dels trastorns de l’hemostàsia associats al sag-
nat massiu, organitzat pel Servei d’Anestesiologia.

 / 3 de juny. Curs sobre integració de noves tecnologies 
en la pràctica clínica assistencial de radioteràpia exter-
na, dirigit pel Servei de Radiofísica i Radioprotecció, i 
pel Servei d’Oncologia Radioteràpica.

 / 4 de juny. Acte de graduació i jurament hipocràtic dels 
estudiants de Medicina de la UAB, celebrat per l’alum-
nat de la promoció 2007 – 2013 de la Unitat Docent 
de Sant Pau.

 / 17 de juny. Celebració del 75è aniversari del Servei de 
Ginecologia i Obstetrícia.

 / 27 d’octubre. 1r Congrés d’Infermeres Directives de 
Catalunya, amb la participació de la Direcció d’Infer-
meria de Sant Pau.

 / 4 de novembre. XLVIII Curs de pneumologia de Sant Pau.

 / 10 de novembre. Reunió del grup cooperatiu d’estudi 
i tractament de les leucèmies agudes i mielodisplàsi-
ques, organitzada pel Servei d’Hematologia.

 / 15 de novembre. Jornades d’Immersió Estratègica or-
ganitzades pel Clúster de Salut Mental de Catalunya, 
amb el suport de l’Hospital de Sant Pau.

A les sales del Pavelló de l’Administració també es van lle-
gir set tesis doctorals de facultatius de Sant Pau l’any 2016.

Altres col·laboracions:

 / Sessions inaugural i de clausura del cicle de conferències 
que organitza l’Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau.

 / Tallers de marxa nòrdica als espais enjardinats del Re-
cinte, organitzats pel Servei de Medicina Física i Re-
habilitació, per a pacients amb limfadenectomia per 
càncer de mama.
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 / Visites de grups de pacients de l’Hospital de Dia de 
Conductes Addictives.

 / Desfilada solidària a favor del projecte “Activa’TT” per 
la trombosi, impulsada per l’Eix Comercial Sagrada Fa-
mília, per recaptar fons per a l’Institut de Recerca de 
l’Hospital de Sant Pau.

 / I altres jornades, cursos i seminaris associats amb els 
diferents serveis hospitalaris.

Col·laboracions amb 
projectes socials

També el 2016, la Fundació va cedir els seus espais, de 
forma gratuïta, a organitzacions i projectes que presten 
atenció especial a col·lectius vulnerables o treballen a fa-
vor de la cohesió social i els valors humans, per dur a terme 
iniciatives com les que es detallen a continuació:

 / Jornada sobre Cures Pal·liatives Pediàtriques organit-
zada per la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Vi-
llavecchia, coincidint amb la celebració del Dia Mundial 
de les Cures Pal·liatives.

 / Commemoració del Dia Internacional dels Supervi-
vents del Suïcidi, iniciativa impulsada pel col·lectiu 
Després del Suïcidi-Associació de Supervivents (DSAS).

 / Concert de suport a persones malaltes o amb discapa-
citat de la Fundació Hospitalitat.

 / Jornada de reconeixement al voluntariat de l’organitza-
ció d’Amics de la Gent Gran.

 / Suport a la divulgació del programa de prevenció del 
càncer de còlon, promogut pel Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya.

 / Il·luminació de vermell de la façana principal del Re-
cinte Modernista l’1 de desembre, amb motiu del Dia 
Mundial de la Lluita contra la Sida.

A més, es van oferir visites gratuïtes al Recinte Modernista 
als següents col·lectius:

 / Membres del Centre Català de Solidaritat, que es dedi-
ca a l’atenció de persones amb drogodependència.

 / Alumnes de l’obra benèficosocial del Nen de Déu, que 
treballa per ajudar les persones discapacitades a acon-
seguir el màxim d’autonomia vital possible.

 / Treballadors socials i psicòlegs de l’associació European 
Cancer Leagues, a través de la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavecchia.

 / Alumnes del màster de la UAB en atenció pal·liativa 
integral a persones amb malalties avançades.

 / Col·laboradors del projecte “Impulsem – Un procés de 
reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials”, en-
degat per l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona.

 / Grups de joves nouvinguts d’Horta-Guinardó i l’Eixam-
ple, dins de l’activitat “A l’estiu Barcelona t’acull”, en el 
marc del programa de reagrupament familiar de l’àrea 
d’Immigració de Barcelona.

 / Alumnat en situació de risc d’exclusió social, en el marc 
del Programa d’Activitats Escolars de l’Institut Munici-
pal d’Educació de Barcelona (IMEB).

 / Participants del projecte solidari de Can Roger, adreçat 
als veïns més necessitats del barri de la Sagrada Família.

 / Donants del Banc de Sang i Teixits de Sant Pau.
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Gestió 
del patrimoni

Per a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, la gestió eficient del seu patrimoni és prioritària per 
poder complir els fins fundacionals. 

La Fundació classifica el patrimoni en dues grans àrees:

 / El patrimoni intern, format per les instal·lacions de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el nou edifici 
que acollirà l’Institut de Recerca (en construcció), el 
conjunt modernista i altres pavellons del recinte des-
tinats a docència i a l’activitat assistencial.

 / El patrimoni extern, constituït per 1.094 propietats 
provinents de les herències, donacions i llegats re-
buts al llarg dels més de sis segles d’història de la 
institució. Els recursos obtinguts de la gestió d’aquest 
patrimoni es destinen a emprendre nous projectes de 
recerca, a l’assistència sanitària, a programes d’acció 
social i al manteniment del Recinte Modernista.

El patrimoni extern gestionat per la Fundació Privada 
durant el 2016 ha estat integrat per 88 finques urbanes 
(80 de plena propietat, 6 en copropietat i 2 en nua propi-
etat), 23 naus industrials, 11 finques rústiques i 5 solars. 

En concret, el patrimoni urbà de la Fundació està format 
per 1.094 propietats de diversa tipologia: 538 habitatges, 
384 places d’aparcament, 23 naus industrials, 79 locals 
comercials i 70 oficines i despatxos.

Les unitats gestionades per la Fundació es troben ubica-
des a Barcelona (643), Reus (369), Santa Coloma de Gra-
menet (43) i en altres municipis de l’Estat espanyol (39).

La rendibilitat del patrimoni extern ha crescut en aquests 
últims anys, i han passat del 2,93% el 2011 al 4,18% el 
2016, en una major proporció que el descens del valor de 
taxació. Els informes de rendibilitat del mercat situen la 
taxa entre el 3,26% i el 4,08%.

Quant al patrimoni extern, la Fundació en destina una 
part important a ajudar aquelles persones més vulnera-
bles, desafavorides i en risc d’exclusió, amb el conseqüent 
compliment dels fins fundacionals. Per fer-ho realitat, es 
desenvolupen els següents programes, que es descriuen 
a l’apartat “Programa d’acció social i suport a la recerca” 
d’aquest informe d’activitats:

 / Rehabilitació social de malalts mentals.

 / Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.

 / Suport a la formació de joves sols en situació de risc 
social.

 / Ajut a les persones sense llar.

 / Col·laboració amb entitats del tercer sector i ajuts a 
llogaters amb risc d’exclusió social. 

Amb el suport decidit a aquests programes, la Fundació 
treballa, d’una banda, per millorar la qualitat de vida dels 
residents dels seus habitatges i mantenir-ne la viabilitat 
i, de l’altra, per promoure el treball en xarxa amb entitats 
del tercer sector.  Finques urbanes

  Finques rústiques
  Solars
  Naus industrials

  Rendibilitat

* Ingressos bruts generats pel patrimoni extern el 2016: 7.052.676,23 €

Taxació de finques externes i rendibilitat (milions d’euros)
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Arxiu 
Històric

El fons de l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau constitueix un dels arxius hospitalaris més 
importants i complets del món occidental, tant per la 
seva antiguitat (la documentació abasta des del segle XII 
al XX) com pel fet de continuar en mans de la mateixa 
institució durant més de sis-cents anys.

Tot i que la història del fons s’ha de remuntar a la fun-
dació de l’Hospital de la Santa Creu el 1401, la figura de 
l’arxiver de l’Hospital no apareix reflectida a les seves 
ordinacions fins al segle XVI. En sentit modern, l’Arxiu 
es constitueix el 1967, quan s’estableix com a departa-
ment de l’Hospital i assumeix formalment la custòdia 
centralitzada de la documentació històrica i la redacció 
dels inventaris de les sèries documentals conservades.

Actualment, l’Arxiu Històric segueix recollint i catalo-
gant la producció documental de la institució, i vetlla 
per conservar i difondre el seu patrimoni documental, 
històric i artístic. Sense abandonar aquestes tasques 
diàries, l’Arxiu també rep investigadors i proporcio-
na fonts documentals per a les actuacions del Recinte 
Modernista. També mostra el patrimoni documental en 
ocasió de visites institucionals, i ofereix visites tècniques 
a col·lectius especialitzats.
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TRACTAMENT DOCUMENTAL
La tasca principal de l’Arxiu Històric és vetllar per la con-
servació i bona catalogació de la documentació que con-
serva. El 2016 es van dur a terme les següents actuacions:

 / Continuació de la catalogació del fons de l’Hospital 
de la Santa Creu, en virtut del conveni signat el 2006 
entre la Biblioteca de Catalunya i la Fundació Privada 
(1.750 registres nous).

 / Elaboració de fundes de conservació per a documents 
de gran format (25 plànols i cartells del Teatre de la San-
ta Creu; 27 plànols d’altres institucions filials de l’Hos-
pital; 13 plànols d’obra de Lluís Domènech i Montaner).

 / Preparació de la donació del fons del Dr. Manel Carre-
ras Padrós per part de la seva esposa, Raquel Nogués 
Boqueras, amb l’eleboració d’un inventari en què se 
seguirà treballant (fins ara, 480 registres que inclouen 
objectes, llibres i documents diversos, entre els quals 
una gran quantitat de fotografies).

ATENCIÓ A INVESTIGADORS, 
PACIENTS I ALTRES USUARIS

L’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creui Sant Pau 
també rep i assessora investigadors interessats a consultar 
els fons documentals. Durant el 2016 es van atendre 80 
consultes, de les quals 44 van ser presencials. Quant a les 
temàtiques de recerca, la majoria van versar sobre història 
local (14 peticions). També van ser freqüents les consultes 
relatives a la història del Teatre Principal, el projecte de 
Lluís Domènech i Montaner, l’Institut Mental de la Santa 
Creu i la Guerra Civil a l’Hospital de Sant Pau.

D’altra banda, l’Arxiu Històric dona resposta a les peticions 
de recerca de dades clíniques sol·licitades per entitats ofici-
als com la Generalitat de Catalunya, o per pacients a través 
del Servei d’Atenció a l’Usuari o l’Arxiu d’Històries Clíniques. 
El 2016 es van gestionar quatre certificacions de defunció, 
tres peticions d’història clínica i una certificació d’ingrés.

DIVULGACIÓ DEL 
FONS DE L’ARXIU

Entre altres objectius, l’Arxiu Històric treballa per impulsar 
la difusió del patrimoni documental, històric i artístic de la 
Fundació Privada.

Durant el 2016, es van gestar dos importants projectes 
editorials:

 / Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: Imatges que fan 
història. 
Aquest llibre recull unes 150 fotografies històriques 
procedents de diversos arxius i particulars de tot Bar-
celona –entre els quals el propi Arxiu Històric de l’Hos-
pital–, que permeten resseguir la trajectòria d’aquesta 
institució entre 1880 i 1980, des del funcionament de 
l’antic Hospital de la Santa Creu, al Raval barceloní de 
finals del segle XIX, fins a la gran modernització de la 
medicina i de l’Hospital que tingué lloc especialment 
cap a les dècades dels seixanta i els setanta. 
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Arxiu 
Històric

 / Sant Pau, Patrimoni Modernista. Barcelona.
Aquesta obra, editada per Enciclopèdia Catalana, mos-
tra Sant Pau tal com es va concebre i en posa en va-
lor la recuperació patrimonial. A més, pretén donar a 
conèixer la història de la institució i divulgar-ne detalls, 
vivències i anècdotes. 

Amb el préstec de peces, documents o reproduccions, l’Ar-
xiu va contribuir a les següents exposicions:

 / Modernisme. Art, tallers, indústria (Fundació Catalunya 
– La Pedrera, octubre 2015 - febrer 2016).

 / Patrimoni oblidat. Memòria literària (Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana i Institut Ramon 
Muntaner, monestir de Poblet, des de març de 2016).

A més, es van organitzar exposicions pròpies al Recinte 
Modernista amb la participació de l’Arxiu Històric:

 / Espai expositiu de Sant Salvador (en preparació).
Revisió  dels continguts; recollida de documentació 
gràfica, inclosos els drets de reproducció; gestió de la 

recuperació, restauració i neteja de les peces patrimo-
nials exposades; i recerca històrica per documentar-les.

 / Imatges que fan història: 1880-1980 (Pavelló de Sant 
Jordi, des de maig 2016).
Selecció de les millors imatges del llibre Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau: Imatges que fan història, un recull 
de fotografies històriques de l’activitat mèdica a l’Hos-
pital durant un segle.

També es van organitzar visites tècniques especialitza-
des a l’Arxiu, destinades a donar-ne a conèixer el fons i 
el funcionament intern a professionals interessats de les 
següents institucions:

 / Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya. 

 / Associació per a l’Estudi del Moble.

 / Associação Brasileira de Enfermagem.

 / Alumnes de les jornades Els Arxius Històrics Barcelo-
nins, de la UNED.

 / Grup de recerca històrica Barchinona.
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