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FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

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

La institució 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 Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, la Molt Il·lustre Administració, està integrat, paritària-
ment, per sis membres designats per l’Ajuntament de Bar-
celona, el Capítol Catedralici de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya.

Designats per la Generalitat de Catalunya
Víctor Cullell Comellas
Laura Pelay Bargalló

Designats per l’Ajuntament de Barcelona
Ricard Fernández Ontiveros
Eduard Vicente Gómez

Designats pel Capítol Catedralici de Barcelona
Josep Maria Forcada Casanovas 
Josep Maria Turull Garriga

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
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 2019.
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PRESENTACIÓ

Durant l’any 2019, la Fundació Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau va treballar intensament en benefici de l’activitat 
assistencial, docent i investigadora de l’Hospital de Sant Pau 
i el seu Institut de Recerca. Els recursos que la Fundació es-
merça en aquests àmbits responen a una vocació inequívoca 
de servei a la societat, i contribueixen a fer de l’Hospital de 
Sant Pau un centre d’atenció terciària de referència, compe-
titiu i dinàmic, i orientat a les persones.

El suport al manteniment i adequació de les instal·lacions 
hospitalàries és una mostra d’aquest compromís. De la mà 
de la Fundació de Gestió Sanitària, el 2019 es van posar les 
bases per comptar amb unes noves dependències per al 
Servei de Psiquiatria, que preveu traslladar l’Hospital de Dia i 
les Consultes Externes al Pavelló de Sant Antoni. La reforma 
i adequació d’altres espais, la inauguració dels jardins tera-
pèutics, les millores en l’entorn de l’Hospital i l’adquisició 
d’equipament per a l’Escola Universitària d’Infermeria són 
altres de les actuacions que es van impulsar al llarg d’aquest 
exercici en els àmbits de l’assistència i la docència.

El Sant Pau del futur passa, també, per l’impuls de la recerca 
i de la innovació. Des del convenciment que aquesta és la 
base per construir la medicina del demà, la Fundació destina 
una bona part dels seus recursos a l’activitat investigadora i a 
la millora de les instal·lacions del nou edifici de recerca.

La innovació assistencial, però, va més enllà del laboratori. 
En el cas de Sant Pau, aquesta visió es va materialitzar amb 
la inauguració del Centre Kàlida. Amb la posada en funci-
onament d’aquest nou espai d’acompanyament psicosocial 
per a persones que viuen amb càncer, impulsat conjun-
tament amb la Fundació Nous Cims en col·laboració amb 
l’Hospital, es va culminar un dels projectes recents més 

destacats del programa d’Acció Social. A més, entre altres 
iniciatives, cal destacar el nou projecte de rehabilitació de 
pacients amb patologia dual impulsat per la Unitat de Con-
ductes Addictives.

El suport a l’assistència, la recerca i l’acció social és possi-
ble gràcies als recursos generats per la gestió eficient del 
patrimoni de la Fundació. En aquest sentit, l’any 2019 va ser 
determinant per a la consolidació del Recinte Modernista 
com a espai cultural, turístic i d’esdeveniments. El programa 
de visites va superar els 300.000 visitants i va assolir un nou 
rècord d’ingressos, uns resultats excepcionals que també es 
van aconseguir en el nombre de jornades i actes celebrats als 
espais patrimonials. 

Transparència, eficiència i sostenibilitat són principis cabdals 
sobre els quals es fonamenta la tasca de la Fundació. És per 
això que és important destacar que va ser inclosa, com a 
bona pràctica, en el directori Responsabilitat Social a Cata-
lunya (RSCat). La inversió duta a terme en l’àmbit de l’acció 
social, els recursos destinats a la recerca i a l’assistència de 
l’Hospital de Sant Pau, així com la posada en marxa d’instru-
ments com el Codi de Bon Govern, van ser aspectes fona-
mentals que es van tenir en compte per aconseguir aquest 
reconeixement. 

Les pàgines que segueixen reflecteixen succintament les 
activitats més rellevants i les fites principals assolides per 
la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau al llarg de 
2019. Uns resultats aconseguits gràcies a la col·laboració de 
nombroses persones i entitats que, des de l’ètica i la respon-
sabilitat, tenen un compromís compartit amb el progrés i el 
benestar de la societat.
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L’any 2019, la Fundació 
va destinar el 97,9 % dels 
rendiments al compliment 
dels seus fins fundacionals

LA FUNDACIÓ 
HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU
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La Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els seus 
orígens el 1401, en la creació de l’Hospital de la Santa Creu, 
resultant de la fusió de sis petits hospitals que pertanyien 
a la ciutat i al Capítol Catedralici. El nou centre hospitalari, 
ubicat a l’actual barri del Raval, estava regit per la Molt Il·lus-
tre Administració (MIA), constituïda per dos canonges del 
Capítol Catedralici i dos prohoms de la ciutat designats pel 
Consell de Cent, la institució predecessora de l’Ajuntament. 
La seva funció era la de dirigir i administrar l’Hospital, que 
es mantenia gràcies a almoines, privilegis reials, llegats i les 
rendes que aquests generaven. 

Al tombant del segle XX, els avenços de la medicina i el 
creixement de la ciutat van fer que l’Hospital de la Santa Creu 
quedés obsolet. En aquella mateixa època, el banquer català 
Pau Gil moria a París deixant un llegat per a la construcció a 
Barcelona d’un nou hospital dedicat a Sant Pau. Després de 
diversos contactes i gestions, els administradors de la Santa 
Creu i els marmessors de Gil van acordar la construcció d’un 
nou complex hospitalari que agrupés els dos centres. L’encàrrec 
va recaure en Lluís Domènech i Montaner, gran referent del 
modernisme català. La primera pedra del projecte es va col·locar 
l’any 1902 i la construcció de l’Hospital es perllongà fins al 1930, 
data d’inauguració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

La composició de la MIA es va mantenir intacta des del 
segle XV 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 contri-
bució a la dotació fundacional. Des d’aleshores, la MIA està 
integrada per dos representants de l’Ajuntament, dos del 
Capítol Catedralici i dos de la Generalitat. 

L’any 2009 es va inaugurar el nou Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, ubicat a l’extrem nord de l’hospital modernista. 
El trasllat de l’activitat sanitària va permetre iniciar la restau-
ració dels edificis projectats per Domènech i Montaner en 
el marc d’un nou projecte d’usos. Actualment, els pavellons 
rehabilitats acullen diferents organitzacions que desen-
volupen projectes d’alt impacte social en els àmbits de la 
innovació, la salut, la sostenibilitat i la cultura. A la vegada, 
la Fundació hi desenvolupa un programa cultural dedicat a 
la difusió del valor patrimonial del conjunt monumental i 
de la trajectòria històrica de la pròpia institució. 

Seguint fidel a la seva centenària trajectòria, la Fundació ha 
seguit donant resposta als nous reptes sanitaris de la socie-
tat en els darreres anys. Bona mostra va ser, el 2018, la inau-
guració del nou edifici de l’Institut de Recerca de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. A aquesta voluntat innovadora 
s’afegeix, el 2019, la posada en marxa del Centre Kàlida Sant 
Pau, un nou referent en l’acompanyament psicosocial de les 
persones que conviuen amb el càncer, impulsat conjunta-
ment amb la Fundació Nous Cims.

FINS FUNDACIONALS

Des de la constitució de la MIA, la Fundació ha estat com-
promesa amb el benestar de les persones i es manté fidel als 
objectius per als quals va ser creada. Els fins fundacionals de 
l’entitat es recullen en l’article 5 (capítol II) dels estatuts: 

1. Admetre i atendre els malalts pobres i altres que no pu-
guin respondre econòmicament a la seva assistència com a 
pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, activitat 
que es podrà desenvolupar directament o indirectament. 

2. Mantenir i millorar el recinte històric-artístic de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau.
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3. Construir, millorar i mantenir les instal·lacions i edificis 
destinats a l’assistència sanitària i les activitats accessòries 
i complementàries, activitats cíviques i culturals, i poder 
cedir-los a altres entitats. 

El 2019, la Fundació va destinar el 97,9 % dels rendiments 
anuals al compliment de les seves finalitats. D’aquesta ma-
nera, la institució segueix les disposicions del Codi Civil de 
Catalunya, que determina que les fundacions han de desti-
nar, com a mínim, el 70% dels seus rendiments a satisfer els 
seus fins fundacionals.

ÀMBITS D’ACTIVITAT

D’acord amb els seus fins fundacionals, la institució dona 
suport a l’activitat assistencial i investigadora de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, i impulsa diferents projectes de caràcter 
social. També s’encarrega del manteniment i millora de les 
instal·lacions hospitalàries, així com de la gestió del patrimoni 
de la Fundació, entre el qual es troba el Recinte Modernista, 
declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997. 

Aquests objectius es porten a terme mitjançant diferents 
projectes que s’estructuren al voltant dels següents àmbits 
de treball: 

• Suport a l’assistència i a la docència 

• Impuls de la recerca 

• Acció social 

• Explotació del Recinte Modernista 

• Gestió del patrimoni 

• Gestió de l’Arxiu Històric 

Una part significativa dels recursos que obté la Fundació 
per donar compliment als seus fins fundacionals prové de 
l’explotació del Recinte Modernista i de la gestió del seu 
patrimoni.
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515.620 €

136.965 €

71.869 €

129.465 €

SUPORT A L’ASSISTÈNCIA I A LA DOCÈNCIA

ELS ÀMBITS DE TREBALL EN XIFRES

per a obres i adequació 
d’espais per a nou equipament 
assistencial

destinats a la millora 
dels espais enjardinats

per als nous jardins terapèutics

per a l’adquisició d’equipament 
per a l’EUI – Sant Pau

800.000 €

251.386 €

39.591 €

IMPULS DE LA RECERCA

per a l’activitat investigadora 

per a altres actuacions en 
l’àmbit de la recerca

per a millores del nou edifici 
de l’Institut de Recerca

60.000 €

248.052 €131.196 €

85.105 €

PROGRAMA D’ACCIÓ SOCIAL

per a l’adequació d’un centre 
per a pacients amb patologia 
dual

per a l’acompanyament 
psicosocial a malalts de càncer

per al programa de rehabilitació 
social de malalts mentals 

per a altres programes d’acció 
social
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89

22

10

6

GESTIÓ DEL PATRIMONI

finques urbanes

naus industrials

finques rústiques

solars

332.158

15

16.855

+50 239

RECINTE MODERNISTA

visites

jornades d’entrada 
gratuïta

visites escolars

activitats actes (seminaris, jornades, 
reunions i esdeveniments 
diversos)

475

193

53.022

ARXIU HISTÒRIC

metres lineals de documentació

consultes anuals d’investigadors

pàgines digitalitzades 
disponibles en línia
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INFORMACIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2019

Arrendaments explotació patrimoni Fundació 11.133.399 € 40,79

Arrendament edifici nou Hospital 2.962.825 € 10,85

Activitat cultural i turística 3.090.132 € 11,32

Altres ingressos accessoris 722.844 € 2,65

Altres ingressos i subvencions explotació 261.882 € 0,96

Donacions i subvencions de capital 9.125.664 € 33,43

Sous i salaris 2.987.235 € 10,94

Altres despeses 446.208 € 1,63

Serveis externs 3.073.460 € 11,26

Manteniment, reparacions i conservació 1.647.649 € 6,04

Publicitat i RP 359.582 € 1,32

Subministraments 806.266 € 2,95

Donacions i ajuts concedits 1.793.267 € 6,57

Donacions i ajuts concedits al nou Hospital 2.963.000 € 10,85

Variació de provisions 419.719 € 1,54

2.987.235 €

11.509.150 €

10.827.653 €

100

92,77

4,58

-2,46

-2,66

0,01

2,12

10,94

42,16

39,67

DESPESES DE PERSONAL

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

27.296.745 €INGRESSOS

(%)

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

25.324.038 €

1.250.282 €

-671.174 €

-725.300 €

2.875 €

579.108 €

DESPESES

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 

RESULTAT FINANCER

DETERIORAMENTS I RESULTATS PER ALIENACIÓ D´IMMOBILITZAT

ALTRES RESULTATS (EXCEPCIONALS)

RESULTAT DE L’EXERCICI
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INFORMACIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2019

Evolució de la massa salarial 2019

2017 2018 2019

Sous i salari 2.192.098 € 2.243.133 € 2.358.635 €

Seguretat Social 518.646 € 527.109 € 578.230 €

Total salaris 2.710.744 € 2.770.242 € 2.987.235 €

Nombre mitjà de treballadors 50 50 50

Distribució per tipologia de contracte

Homes Dones

Eventuals 0,57 3,28

Fixos 21,20 24,73

Franja d’edats

Homes Dones

20-35 anys 4 6

36-50 anys 8 11

+51 anys 11 10

Total general 23 27

Categories laborals

Direcció 8

Tècnics 22

Servei de finques 6

Administració 14

Total general 50

INGRESSOS

RECURSOS HUMANS

El 2019 la Fundació Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau va comptar amb 
50 treballadors de plantilla equivalent 
a jornada completa.

DESPESES

Donacions i subvencions 
de capital

Amortització de 
l’immobilitzat

Arrendaments explotació 
patrimoni Fundació

Altres despeses

Serveis externs

Publicitat i RP

Subministraments

Manteniment, 
reparacions i conservació

Sous i salaris

Altres ingressos i 
subvencions d’explotació

(nombre mitjà de treballadors i treballadores)

Altres ingressos 
accessoris

Variació provisions

Activitat cultural 
i turística

Arrendaments edifici 
nou Hospital

Donacions i ajuts 
concedits

Donacions i ajudes 
concedides nou Hospital
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SUPORT 
A L’ASSISTÈNCIA 
I A LA DOCÈNCIA

2

El 2019 la Fundació va fer palès 
el seu suport a l’assistència i a la 
docència assignant 853.919 €
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RECURSOS DESTINATS A L’ASSISTÈNCIA

La Fundació de Gestió Sanitària va comptar amb una 
aportació de 515.620 € provinents de la Fundació per fer 
possible les següents actuacions relacionades amb l’activitat 
assistencial:

• Trasllat de l’Hospital de Dia i Consultes Externes de 
Psiquiatria. Aquesta actuació implica la reforma de la sala 
Sant Jordi, que s’adequarà per a les unitats administrati-
ves de l’Hospital que alliberaran les sales de la 3a planta 
del Pavelló de Sant Antoni previstes per als nous serveis 
de Psiquiatria. També contempla la redacció del projecte 
executiu, l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obra de 
les obres d’adequació dels espais que acolliran les noves 
dependències de l’Hospital de Dia i Consultes Externes.

• Reforma de la sala vascular intervencionista 1 per a la 
implantació d’una nova màquina.

• Ampliació i adequació de l’àrea de Gestió de la Documen-
tació d’Assaigs Clínics (AGDAC).

• Redacció del projecte, coordinació de seguretat i salut i 
direcció d’obres de la reforma del bloc obstètric del Servei 
d’Obstetrícia i Ginecologia.

• Projecte d’Artteràpia del Servei de Medicina Física i Reha-
bilitació.

• Adequació dels espais de l’antic arxiu d’Històries Clíni-
ques per encabir-hi els tallers de manteniment i ampliar 
els vestuaris del personal de l’Hospital.

NOUS JARDINS TERAPÈUTICS

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va estrenar jardins te-
rapèutics a finals de 2019. La Fundació ha impulsat i finançat 
aquest projecte, i ha convertit l’espai exterior comprès entre 
els blocs D i E en un jardí d’accés controlat per a pacients i 
personal de l’Hospital. L’objectiu és contribuir a la millora 
de l’entorn de Sant Pau i ajudar a la recuperació i benestar 
dels pacients durant el seu ingrés. En concret, s’espera que 
el gaudi d’aquesta nova zona enjardinada reverteixi en la 
millora de les condicions físiques, psíquiques i cognitives 
dels malalts.

El nou jardí terapèutic consta de dues àrees diferenciades: 
una zona d’estada enjardinada per descansar, passejar i 

realitzar algunes activitats de rehabilitació, i un segon espai 
dedicat a horts. S’hi podran trobar espècies d’arbres com 
garrofers, tarongers i madronyers, i diversos arbustos i flors, 
com farigola, espígol i calèndula. 

En aquesta primera fase de desenvolupament del projecte, 
s’han programat teràpies exteriors i hortícoles supervisades 
per l’Hospital de Dia de Conductes Addictives i la Unitat de 
Teràpia Ocupacional del Servei de Medicina Física i Rehabi-
litació. 

Per a l’adequació d’aquests nous espais a l’aire lliure, es va 
fer una inversió de 71.869 €.



FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 17

MILLORA DE L’ENTORN DE SANT PAU

NOVES COBERTES VERDES

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació 
també va finançar l’enjardinament de les cobertes del nou 
edifici de l’Institut de Recerca i de l’àrea d’accés d’ambulàn-
cies del Servei d’Urgències, situada davant de la façana de 
l’Hospital, al carrer Sant Quintí.

Aquestes cobertes verdes incorporen espècies com l’heura, el 
gessamí estrella, les acàcies i altres plantes baixes i perennes, 
donant continuïtat a la vegetació que existeix des l’any 2009.

Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 136.965 €, 
pretén millorar l’impacte visual sobre els usuaris de l’Hospital 
i del veïnat del carrer Sant Quintí. 

NOU VIAL DE VIANANTS ENTRE 
CARTAGENA I SANT QUINTI

Sant Pau serà un espai permeable i facilitador de la circulació 
del veïnat. Els carrers de Sant Quintí i Cartagena quedaran 
units per un vial de vianants que travessarà el recinte.

Aquesta actuació, impulsada per la Fundació, forma part del 
Pla Director del Recinte de Sant Pau i s’executarà per fases. 
El 2019 es va redactar el projecte executiu relatiu a l’ober-
tura del recinte pel carrer Cartagena, que permetrà que els 
vehicles de serveis de la Fundació Puigvert no l’hagin de 
travessar i afavorirà l’ordenació del trànsit rodat de la zona. 
També es va signar un conveni amb el Districte d’Hor-
ta-Guinardó per subvencionar, amb 300.000 € provinents 
de l’ingrés per l’Impost d’Estades en Establiments Turístics, 
les obres d’obertura pel carrer de Sant Quintí. La resta de 
les obres seran finançades per la Fundació, fins al total de 
gairebé 1 M €.

PLA D’ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT 
DEL RECINTE DE SANT PAU

La Fundació va promoure la redacció d’un pla d’ordenació de la 
mobilitat dins del recinte de Sant Pau. Aquest projecte, realitzat 
conjuntament amb la Fundació de Gestió Sanitària i altres 
institucions implicades, ha de ser l’eina que orienti i determini 
les accions a prendre per a l’ordenació vial del recinte.

MILLORES A L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D’INFERMERIA EUI – SANT PAU

Al llarg de 2019, la Fundació va fer palès el seu compromís 
amb la docència assignant 129.465 € a diverses millores 
i a l’adquisició d’equipament per als espais de l’Escola 
Universitària d’Infermeria EUI – Sant Pau, com la instal·la-
ció de noves consignes i el subministrament d’ordinadors 
i equips per a les aules de simulació i altres dependències 
del Campus Sant Pau.
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IMPULS DE LA RECERCA

3

Més d’1 M € destinats a l’activitat 
investigadora i a altres recursos 
per a la recerca
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La recerca és un dels àmbits que defineixen l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau com a centre terciari i d’alta complexitat.

El finançament del nou edifici de l’Institut de Recerca i el 
suport a l’activitat investigadora són dues de les línies de tre-
ball que la Fundació ha prioritzat durant aquests últims anys.

NOU EDIFICI DE RECERCA

La finalització de les obres de construcció del nou edifici 
de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau va fer possible la inauguració de les noves instal-
lacions a finals de 2018. El cost total del nou immoble, de 
9.681 m² de superfície distribuïts en cinc plantes, va ser de 
17 milions d’€. La construcció, finançada per la Fundació 
amb una aportació mínima de 12 milions d’€, va comptar 
amb una subvenció de fins a 5 milions d’euros de fons eu-
ropeus FEDER, gestionats per la Secretaria d’Universitats 
i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 

MILLORES DEL NOU EDIFICI DE RECERCA

Durant el 2019 es van destinar 39.591 € a diverses actuaci-
ons de millora, com la instal·lació de ruixadors i l’adequació 
de l’espai de la Unitat d’Hemato-Oncologia. 

De la mateixa manera, es va contractar un equip d’arqui-
tectes i enginyers per redactar el projecte executiu del nou 
laboratori de Genètica que es preveu construir entre el 2020 
i el 2021.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació tam-
bé va finançar l’enjardinament de la coberta, per posar a dispo-
sició del personal investigador un espai de descans i relació.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

El jurat dels XVIII Premis de Ceràmica Ascer va atorgar al 
nou edifici de recerca, obra de Pichachitects/Pich-Aguilera i 
2BMFG arquitectes, el primer premi en la categoria d’arqui-
tectura. Amb aquest reconeixement es destaca la instal·lació 
de la gelosia translúcida de ceràmica que recobreix tota la 
façana i s’integra amb l’entorn patrimonial dissenyat per 
Domènech i Montaner.

D’altra banda, el projecte de l’Institut de Recerca va ser un 
dels sis que van optar al premi Best Healthcare Development 
dels reconeguts guardons del MIPIM, en competència amb 
candidats de Bèlgica, França i Anglaterra. Establert el 1990, 
el MIPIM de Cannes és l’esdeveniment que reuneix els ac-
tors més influents del sector immobiliari internacional.  

Les noves instal·lacions van ser seleccionades per la Xarxa 
Espanyola del Pacte Mundial com a exemple de bona pràc-
tica en el compliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible previstos a l’Agenda 2030 de Nacions Unides. El 
nou immoble va ser reconegut pels criteris de sostenibilitat 
que es van aplicar tant en la seva construcció com en el dis-
seny de l’activitat diària. Entre altres qüestions, es va reco-
nèixer com a bona pràctica la tria de materials constructius 
que, a banda de ser reciclables, permeten reduir la despesa 
de manteniment, els sistemes d’il·luminació d’alta eficiència 
amb què compta l’edifici i les actuacions que han millorat la 
integració paisatgística de l’immoble, com la coberta vegetal. 
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SUPORT A L’ACTIVITAT INVESTIGADORA

El suport a l’activitat investigadora de l’Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una de les prioritats 
de la Fundació.

La recerca situa Sant Pau com un dels centres hospitalaris 
més destacats d’Espanya quant al volum de treballs publicats 
i al seu factor d’impacte. També és remarcable el nombre i la 
qualitat de projectes subvencionats i les beques obtingudes.

Des de 2009, l’Institut de Recerca i altres entitats del seu 
entorn treballen coordinadament sota el paraigües de l’Ins-
titut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau (IIB Sant Pau), 
acreditat pel Ministeri de Ciència i Innovació des del 2011. 

L’any 2019, la Fundació va destinar 800.000 € del seu pressu-
post anual a l’activitat investigadora de Sant Pau.

ALTRES RECURSOS PER A LA RECERCA

A banda de donar suport a l’activitat investigadora, la Funda-
ció va destinar 251.386 € per finançar les següents actuaci-
ons desenvolupades per l’Institut de Recerca:

• Adequació dels nous espais de recerca, fruit de la integra-
ció de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) 
a l’Institut de Recerca. 

• Creació de l’oficina de projectes internacionals.

• Adquisició d’equipament i utillatge per a assajos clínics de 
la Unitat d’Hemato-Oncologia.

• Traduccions i divulgació de projectes científics.

• Aportació econòmica a l’IIB Sant Pau.

• Adquisició d’ordinadors.
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4
ACCIÓ SOCIAL 

524.353 € per a diversos 
programes d’acció social que 
avalen el compromís de la 
Fundació amb els col·lectius més 
vulnerables de la societat
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ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL 
A MALALTS DE CÀNCER

El 9 de maig de 2019 va tenir lloc la inauguració del Centre 
Kàlida Sant Pau, donant cabuda a un nou espai d’acompa-
nyament psicosocial del càncer per a pacients, cuidadors i 
familiars. 

L’acte inaugural va comptar amb la presència de l’Adminis-
trador de Torn de la Fundació, Víctor Cullell; el president de 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital, el Dr. Enric 
Argelagués; el president de la Xarxa Internacional Maggie’s, 
Alan Eisner; el president de la Fundació Kàlida, Germán 

Castejón; l’arquitecta Benedetta Tagliabue i la interiorista 
Patricia Urquiola.

El Centre Kàlida Sant Pau, únic a l’Estat espanyol, segueix 
l’experiència de la xarxa internacional de Centres Maggie’s, 
en la qual s’inspira. Integrat per professionals especialitzats 
en suport oncològic (psicooncòlegs, infermers, treballadors 
socials i terapeutes), Kàlida Sant Pau ofereix suport emocio-
nal, pràctic, social i gratuït a qualsevol persona amb càncer 
i el seu entorn més proper. El programa assistencial com-
plementa els tractaments mèdics dispensats pels hospitals, 
per això s’ubica molt a prop de l’Hospital de Sant Pau, una 
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localització estratègica per garantir la relació amb el seu 
Servei d’Oncologia.

L’arquitecta Benedetta Tagliabue ha estat la responsable 
d’idear l’edifici que acull Kàlida Sant Pau. Es tracta d’un 
entorn arquitectònic protector, amable, envoltat de vegeta-
ció i sense referències a un centre hospitalari o de salut. La 
riquesa de materials, textures, colors, geometries, dibuixos, 
vegetació dels pavellons modernistes es veuen emmirallats 
en el nou edifici. A la planta baixa de l’immoble s’ubica 
l’entrada principal, la cuina, el menjador, una petita bibliote-
ca i una sala polivalent. El nivell superior, per la seva banda, 
s’organitza al voltant del doble espai central del menjador, 
amb diferents balcons interiors. El disseny interior ha estat 
realitzat per Patricia Urquiola, que ha creat una atmosfera 
càlida i acollidora, una llar fora de la llar.

Seguint amb els criteris mediambientals del Recinte Moder-
nista, aquest edifici disposa d’un sistema de climatització a 
través d’energia geotèrmica. També es va enjardinar l’entorn 
de l’edifici i arranjar els accessos, tant de vehicles com per a 
persones. 

El centre, gestionat per la Fundació Kàlida, l’ha impulsat 
la Fundació Nou Cims i la Fundació Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, que ha cedit el terreny i que el 2019 va 
fer una nova aportació al programa de suport psicològic i 
social de 60.000 €. També compta amb la col·laboració de 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. 

SUPORT A MALALTS MENTALS 

El programa de rehabilitació social de malalts mentals de la 
Llar Residència Doctor Pi i Molist compta amb el suport i fi-
nançament de la Fundació. El centre, gestionat pel Servei de 
Psiquiatria de l’Hospital, treballa per millorar la qualitat de 
vida de les persones que pateixen malalties mentals, defen-
sar els seus drets i promocionar la seva autonomia personal. 

El programa està adreçat a la rehabilitació i reinserció psi-
cosocial de persones que pateixen un trastorn mental greu. 
Entre altres actuacions, ofereix programes individualitzats 
i habitatges tutelats a Barcelona. En el marc del programa 
de pisos assistits, l’any 2019, la Fundació va posar a dispo-

sició del centre 18 pisos del seu patrimoni, amb un total de 
68 places. Aquesta aportació no dinerària està valorada en 
178.052 €. 

La Fundació també va destinar 70.000 € a reformes i ade-
quacions dels habitatges assistits. 

REHABILITACIÓ DE PACIENTS 
AMB PATOLOGIA DUAL

El 2019 es van destinar 131.196 € al programa de rehabilita-
ció de pacients amb patologia dual impulsat per la Unitat de 
Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria de Sant Pau. 

La Fundació impulsa aquest programa assumint els 127.296 € 
de l’adequació d’un habitatge per a 2/4 pacients i 2 cuidadors, 
localitzat a Badalona, i la cessió de l’espai, valorada en 3.900 €.
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ALTRES RECURSOS PER A L’ACCIÓ SOCIAL

ALLOTJAMENT PER A FAMILIARS DE MALATS 
DESPLAÇATS

A través de la Unitat de Treball Social de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, la Fundació va facilitar tres habitatges per 
acollir familiars de malalts desplaçats. El 2019 cinc famílies 
van poder fer ús d’aquest servei gràcies a una donació de 
24.129 €.

SUPORT A DONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

L’any 2018, la Fundació va posar a disposició de la Fundació 
Maria Raventós un immoble amb dos habitatges destinats a 
l’acollida de dones que es troben en risc d’exclusió. 

L’edifici està ubicat al barri de la Maternitat i Sant Ramon de 
Barcelona, al districte de Les Corts. L’immoble acull dones 
gestants o amb fills a càrrec que es troben en risc d’exclusió 
social, a fi de promoure la seva autonomia, millorar la seva 
situació i acompanyar-les en el seu itinerari personal i la seva 
maternitat.

Vuit famílies van beneficiar-se d’aquest servei al llarg de 
l’exercici 2019. L’aportació per al desenvolupament d’aquest 
programa es quantifica en 20.400 €.

SUPORT A LA FORMACIÓ DE JOVES 
EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL

La Fundació dona suport al programa que l’Hospital i el 
Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris duen a 
terme per formar els joves com a assistents personals per 
fer acompanyament social a persones amb diversitat fun-
cional. Aquesta formació es realitza amb la participació 
activa i voluntària del Servei de Medicina Física i Rehabili-
tació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i es porta a 
terme amb la col·laboració de la Federació d’Associacions de 
Persones amb Discapacitat Física (ECOM). Els joves que es 
beneficien de la iniciativa tenen entre 18 i 23 anys i no tenen 
xarxa social ni familiar. Per la seva banda, les persones amb 
diversitat funcional reben una atenció de qualitat i serveixen 
de model de superació per als joves. 

La Fundació també col·labora amb el Casal dels Infants per a 
l’Acció Social als Barris amb la cessió d’un habitatge destinat 
a la reinserció de joves sols en situació de risc social. 

En total, durant l’any 2019, aquest programa va comptar 
amb una aportació de 11.116 €. 

AJUDA A LES PERSONES SENSE LLAR

La Fundació disposa, des de l’any 2010, de la Llar Sant Josep 
i d’en Rosés, un centre residencial a Badalona destinat a 
persones sense sostre que poden trobar-se en situació 
d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça 
residencial. Aquest projecte es desenvolupa amb la col·la-
boració de la Fundació Mambré, una institució que treballa 
per acompanyar les persones sense llar en la seva lluita per 
un habitatge digne i per la seva inserció social i laboral. La 
Fundació Mambré està integrada per la Fundació Arrels, el 
Centre d’Acollida Assís, l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu 
i la Companyia de les Filles de la Caritat.

Durant el 2019, aquests recursos residencials van facilitar 
l’allotjament de 40 persones (majoritàriament homes de 51 
a 60 anys), amb una durada mitjana de l’estada de 12 mesos 
i un percentatge d’ocupació del 86%. A través de l’Àrea de 
Serveis Socials d’Execució Penal de l’àmbit territorial de Bar-
celona, el centre també va acollir 28 persones de permís. 

L’ajut que es destina a aquest projecte es valora en uns 9.600 €.
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SUPORT A L’ONCOLOGIA INFANTIL

La Fundació va col·laborar amb la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavecchia, fent costat a l’activitat que 
l’entitat desenvolupa a Sant Pau i a altres centres hospitala-
ris. La cobertura integral de les necessitats de nens i joves 
que reben tractament oncològic a Catalunya és la finalitat 
principal d’aquesta organització sense ànim de lucre. 

La seu de l’entitat ocupa la planta 1 del Pavelló de Santa Vic-
tòria, fruit d’un primer contracte de cessió d’espais subscrit 
el 2011 que va facilitar la seva instal·lació al Recinte de Sant 
Pau. La donació que es va convenir el 2019 per acollir-la va 
ser de 10.860 €. 

COL·LABORACIONS AMB L’HOSPITAL 
I PROJECTES SOCIALS AL RECINTE MODERNISTA

La Fundació ha seguit col·laborant amb l’Associació Palla-
pupas, una organització sense ànim de lucre que promou 
la humanització de la salut amb tècniques escèniques del 
clown en estreta col·laboració amb el personal sanitari. 

Els destinataris de les intervencions de Pallapupas són els 
infants. A Sant Pau, aquestes actuacions giren al voltant 
de l’entrada de nens i nenes a quiròfan, l’acompanyament 
durant el procés d’assistència especialitzada i el retrobament 
dels infants amb els familiars. El 2019, la donació de 9.000 € 
va permetre ampliar aquest programa d’activitats a l’àrea de 
Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Durant el 2019, la Fundació va donar suport a l’Hospital i 
altres entitats que hi estan relacionades acollint, gratuïta-
ment, reunions i jornades als espais del Recinte Modernista. 
De la mateixa manera, es van cedir espais a associacions que 
treballen en l’àmbit de la salut i a entitats que desenvolu-
pen la seva activitat per fomentar la cohesió social. Els actes 
organitzats per la direcció de l’Hospital i els seus serveis mè-
dics, així com les iniciatives portades a terme en col·laboració 
amb entitats del tercer sector, es poden consultar a l’apartat 
dedicat al programa social del Recinte Modernista. 

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL TERCER SECTOR 
I AJUDES A LLOGATERS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

La Fundació col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat3 i el 
programa Housing First de l’Ajuntament de Barcelona (cedint 
14 pisos) i amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (3 pisos) 
per facilitar el dret a l’accés a un habitatge digne, per un temps 
determinat, a persones o famílies desfavorides i/o en risc d’ex-
clusió social que formin part d’algun dels seus programes. En 
paral·lel, es segueix treballant per ampliar aquesta col·laboració 
amb altres entitats del tercer sector o administracions públi-
ques per tal de donar més cobertura a aquest problema social. 

L’any 2019 la Fundació també va destinar 11 pisos per a 
famílies que, per diferents motius personals o econòmics, 
es trobaven en risc d’exclusió d’habitatge. D’altra banda, 
va posar a disposició 10 habitatges a llogaters amb dificul-
tats per trobar pisos adaptats o que es trobaven en risc de 
quedar exclosos del mercat immobiliari per la seva situació 
econòmica, social o personal.
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5
RECINTE MODERNISTA

El 2019 va ser determinant per 
a la consolidació del Recinte 
Modernista com a espai cultural, 
turístic i d’esdeveniments. Es va 
assolir un nou rècord de visitants 
i actes



FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU30

El Recinte Modernista de Sant Pau segueix avançant en la 
seva consolidació com a pol cultural i turístic sostenible, 
responsable i de qualitat, i també com a punt estratègic per 
a la instal·lació d’organitzacions d’alt impacte social. 

Al llarg de 2019, va créixer el nombre d’organitzacions 
residents als pavellons modernistes. Banco Farmacéutico i 
la Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA) van 
sumar-se a la comunitat d’institucions que han fet de Sant 
Pau i la ciutat de Barcelona la seva base d’operacions.

Els resultats del programa de visites van seguir mostrant 
una tendència de creixement sostingut. Aquest fet confirma 
la bona acceptació de Sant Pau entre el públic internacional 
i local. Seguint aquest mateix patró, les sales del Pavelló 
de l’Administració i la resta d’espais singulars del Recinte 
Modernista van ser testimoni de nombrosos actes i esdeve-
niments corporatius. 

La vocació social de la Fundació també es fa visible en la 
gestió de l’activitat cultural i turística del Recinte Modernista. 
Entre altres qüestions, van incentivar-se les iniciatives que 
garanteixen l’accés a Sant Pau del veïnat dels barris de l’en-
torn i també de diferents col·lectius socials en risc d’exclusió. 

A més, partint del compromís contret l’any 2017, amb l’ob-
tenció de la certificació Biosphere, es van seguir aplicant 
protocols i sistemes de control que garanteixen que l’activitat 
del Recinte Modernista respon a criteris de responsabilitat 
en termes ambientals, socials i comunitaris.

GESTIÓ DELS 
PAVELLONS 
MODERNISTES

ORGANITZACIONS RESIDENTS

La comunitat d’organitzacions 
residents va augmentar amb 
l’arribada de dues noves 
institucions: Euro-Mediterranean 
Economists Association (EMEA) i 
Banco Farmacéutico

El Recinte Modernista de Sant Pau acull les seus de diverses 
organitzacions d’alt impacte social que treballen en els 
àmbits de la innovació, la sostenibilitat, la salut i la cultura. 

La comunitat d’organitzacions residents es va veure incrementa-
da l’any 2019 amb l’arribada de dues noves entitats: Euro-Medi-
terranean Economists Association (EMEA) i Banco Farmacéutico. 

EMEA és un fòrum independent de recerca i prospecció. 
Desenvolupa projectes d’anàlisi de factors polítics, socials, 
econòmics i mediambientals a la regió euromediterrània. 
Treballa en col·laboració amb la Unió Europea, la Unió pel 
Mediterrani, universitats i institucions financeres. L’oficina 
ubicada al Recinte Modernista coordina una xarxa regional 
d’experts, publica i difon estudis, i organitza activitats per 
promoure el desenvolupament sostenible de la regió.
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Per la seva banda, Banco Farmacéutico és una associació 
sense ànim de lucre que treballa per donar solució a la 
manca de recursos econòmics per fer front a la despesa de 
medicaments, sobretot en el cas de persones amb proble-
mes greus de salut o malalties cròniques. L’entitat impulsa 
projectes en tres àmbits concrets: la investigació, la sensibi-
lització i l’atenció directa a persones en situacions precàries. 

Aquesta és la relació d’organitzacions residents al Recinte 
Modernista al llarg de 2019: 

• Banco Farmacéutico

• Barcelona Health Hub (BHH) 

• Barcelona International Public Policy Hub (BIPP Hub)

• Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció 
Sostenibles (SCP/RAC) 

• Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA)

• European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS)

• Fundació Lluís Domènech i Montaner 

• Institut Forestal Europeu (EFI)

• Oficina de l’Organització Mundial de la Salut per a l’En-
fortiment de Sistemes de Salut (OMS)

• Programa de les Nacions Unides per als Assentaments 
Humans (ONU-HABITAT)

PRINCIPALS ACTIVITATS ORGANITZADES AL 
RECINTE MODERNISTA

Les organitzacions residents desenvolupen a Sant Pau dife-
rents projectes de recerca, cooperació i formació, així com 
nombrosos actes de divulgació a escala nacional i interna-
cional. Al llarg de tot el 2019 es van programar una vintena 
d’activitats, entre les quals destaquen les següents: 

11 DE FEBRER. FACING FOREST FIRES: TOWARDS A NEW 
PARADIGM FOR EUROPE AND THE MEDITERRANEAN

Conferència organitzada per l’Institut Forestal Europeu. La 
trobada va reunir científics, gestors forestals i responsables 
polítics de diferents països europeus per identificar estratè-
gies i polítiques per a la prevenció d’incendis forestals.

18 – 22 DE MARÇ. CURS DE L’OFICINA DE L’OMS A 
BARCELONA SOBRE EL FINANÇAMENT DELS SISTEMES 
DE SALUT

Formació centrada en les polítiques i estratègies necessàries 
per assolir la cobertura sanitària universal, d’acord amb els 
objectius marcats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

1 – 5 DE JULIOL. GLOBAL AFFAIRS SUMMER SCHOLARS 
PROGRAMME

Curs intensiu d’estiu, coorganitzat per BIPP HUB i l’Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), adreçat a estudi-
ants de batxillerat per conèixer la carrera d’afers internacio-
nals de primera mà.

3 D’OCTUBRE. BARCELONA HEALTH SUMMIT

Congrés organitzat per Barcelona Health Hub al voltant dels 
reptes del sistema sanitari i el sector de la salut digital a nivell 
internacional. Va registrar una assistència superior a les 450 
persones, amb representants de grans empreses del sector, 
startups, universitats, centres sanitaris, inversors i estudiants. 

Amb la col·laboració de les organitzacions residents, va tenir 
lloc una nova jornada de participació ciutadana amb motiu de 
la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible. Aquesta 
acció, celebrada el 6 de juny amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, tenia com a finalitat 
donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides i, alhora, difondre l’estratègia de gestió 
ambiental i turisme responsable de Sant Pau.
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PROGRAMA 
CULTURAL 

PROGRAMA DE VISITES  

Cinc anys després de la seva obertura al públic, el Recinte 
Modernista de Sant Pau és ja un equipament cultural conso-
lidat que atreu anualment més de 300.000 visitants, majori-
tàriament estrangers. 

La Fundació treballa per ampliar i millorar el relat museo-
gràfic del programa de visites. El valor patrimonial de l’obra 
de Domènech i Montaner, la història de l’antic Hospital i 
la seva aportació a l’evolució de la medicina moderna són 
els eixos vertebradors de la proposta expositiva del Recinte 
Modernista.

A més, anualment es programen diferents activitats culturals 
que fomenten la divulgació del conjunt monumental entre la 
ciutadania.

L’any 2019, Sant Pau va rebre 
332.158 visitants, un 20% més 
que l’exercici anterior

EXPOSICIÓ ‘PACIENT I METGE: 
DE LA NARRACIÓ A L’OBJECTIVITAT’

La voluntat de millora continuada del circuit turístic es va 
fer palesa, al maig de 2019, amb la inauguració de l’expo-
sició Pacient i metge: de la narració a l’objectivitat, una nova 
instal·lació museogràfica que s’integra i dialoga amb l’espai 
de recreació històrica del Pavelló de Sant Rafael. 

El projecte, dissenyat amb la col·laboració del Museu d’His-
tòria de la Medicina de Catalunya, s’endinsa en les innovaci-
ons, mecanismes i procediments científics que van tenir lloc 
als anys 20 i 30 del segle passat, i que van donar pas a una 
nova manera d’entendre l’atenció hospitalària. Prop d’una 
cinquantena de peces ens situen a l’època en què els pro-
fessionals de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau van 
generalitzar aspectes com la detecció de lesions internes, la 
prevenció d’infeccions al quiròfan i la supressió del dolor a 
les intervencions, així com l’anàlisi de fluids i teixits. Aquest 
relat s’estructura al voltant de tres àmbits expositius: la Sala 
de l’Hospital, la Sala d’Operacions i el laboratori. 

EXPOSICIÓ ‘ART MADE OF SCIENCE – MICROSPHERES’

També en l’àmbit expositiu, es va promoure una nova línia 
de treball: el diàleg entre art i ciència. Del 12 de febrer al 12 
de març, la Casa d’Operacions va ser l’escenari de la instal·la-
ció Art Made of Science – Microspheres, la primera exposició a 
l’Estat de l’artista Ayse Gül Süter. 
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Aquesta proposta expositiva va ser possible gràcies a la inicia-
tiva conjunta de la fundació d’art i ciència Quo Artis, resident 
al Recinte Modernista, i de l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (IRBB). El projecte va ser el resultat de la residència 
artística que Gül Süter va fer l’estiu de 2018 a l’IRBB. La seva 
observació de les cèl·lules a través del microscopi van donar 
lloc a una obra que va omplir de color les vidrieres de l’antic 
quiròfan: una instal·lació en què l’artista convidava al públic a 
experimentar amb estructures cel·lulars a gran escala.

EXPOSICIÓ ‘EL PALAU DELS ARTESANS’

Com a conjunt modernista més gran del món, Sant Pau 
contribueix a la difusió de la importància històrica i social 
d’aquest moviment cultural. El mes d’agost, la sala Hipòstila 
va acollir l’exposició fotogràfica El palau dels artesans, fruit 
d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.  

A través de les fotografies del mataroní Ramon Manent i els 
textos de Raquel Lacuesta, la mostra posa en valor el treball 
dels nombrosos artistes, artesans, industrials i operaris que 
van participar en l’execució dels elements decoratius del 
Palau Güell, obra d’Antoni Gaudí.

VISITES GUIADES ESPECIALITZADES

Com a complement de les modalitats estables de visita, el 
Recinte Modernista va oferir diferents recorreguts especi-
alitzats a càrrec de persones expertes en història de l’art, 
conservació patrimonial i arxivística. 

• Setmana d’Arquitectura (9 – 19 de maig). La difusió del 
procés de recuperació patrimonial del Recinte Modernista 
segueix despertant l’interès de nombrosos col·lectius de 
l’àmbit cultural i arquitectònic. Sant Pau va participar a la 
Setmana d’Arquitectura, organitzada pel Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, 
amb dues visites guiades i un taller d’arquitectura que va 
impartir la cap d’Arquitectura i Patrimoni de la Fundació a 
l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Alzina de Barcelona. 

• Setmana Internacional dels Arxius (3, 4, 7 i 14 de juny). 
Coincidint amb la celebració de la Setmana Internacional 
dels Arxius, es van organitzar diverses visites gratuïtes a 
l’Arxiu Històric de Sant Pau, que recull més de sis segles 
d’història. El recorregut va permetre veure algunes de les 
peces més representatives de l’Arxiu i conèixer algunes de 
les seves interioritats.

• Programació de tardor. Entre els mesos d’octubre i novem-
bre van organitzar-se dues noves visites a l’Arxiu Històric de 
Sant Pau. L’arxiver va tornar a obrir les portes del seu fons 
per desvetllar algun dels tresors que s’hi conserven i desco-
brir alguns aspectes de la tasca que es realitza per conservar 
el patrimoni documental de la Fundació. 

DADES DE LES VISITES

Durant l’exercici 2019, 332.158 persones van visitar el 
conjunt modernista de Sant Pau, una xifra que suposa un 
augment del 20,19% respecte de l’any anterior. La recaptació 
en visites també va créixer. En concret, un 31,3%, fins als 
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3.043.611 €. D’aquesta manera, un any més, el programa de 
visites demostra ser una font eficaç d’ingressos per donar 
compliment als fins fundacionals de la institució. 

La distribució de públics segons modalitat de visita va seguir 
mantenint els paràmetres establerts en exercicis anteriors. 
Les visites lliures van representar el 78% del total, les audio-
guiades un 13%, les guiades un 2%, les escolars un 5% i els 
grups concertats un 2%. 

Quant a les procedències, el nombre de visitants de Catalu-
nya va representar un 14,2%, els de la resta de l’Espanya un 
4,1% i els d’altres països un 81,7%. Entre els turistes es-
trangers, es va observar un important augment de visitants 
d’Hongria (+88%), de la Xina (+78,7%), Mèxic (+77,6%), Por-
tugal (+70,7%), i també de Rússia (+53,9%), el Japó (+34,7%) 

i els Estats Units (+33,3%). L’increment accentuat d’aquestes 
nacionalitats compensa la davallada registrada entre els visi-
tants provinents de Catalunya (-8,4%) i els turistes alemanys 
(-11%) i argentins (-5,7%). 

En relació amb els turistes internacionals, els xinesos, que 
van representar el 9,5% del total d’estrangers que van visitar 
el Recinte Modernista, van ser els més nombrosos, seguits 
dels visitants procedents dels Estats Units (7,5%), França 
(6,8) i Alemanya (6,7%).
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PROGRAMA EDUCATIU 

16.855 estudiants i 412 famílies van 
visitar el Recinte Modernista el 2019

La Fundació té un ferm compromís amb la divulgació de la 
significació històrica, cultural i social del Recinte Modernista 
entre infants i joves en edat escolar i les seves famílies. 

El 2019 va suposar la consolidació del programa de visites 
pedagògiques, concebut per a les diferents etapes edu-
catives, que es va iniciar l’any anterior per aprofundir en 
diferents aspectes del valor patrimonial i artístic de Sant Pau. 
El Programa Educatiu de Sant Pau s’estructura en tres grans 
blocs: la visita escolar lliure, la guiada i les diferents propos-
tes d’activitats pedagògiques. 

A través de la visita escolar lliure, Sant Pau va continuar 
oferint l’accés gratuït de grups escolars acompanyats de do-
cents. Aquesta modalitat va registrar un notable increment 
d’assistència, passant dels 5.487 estudiants de 2018 als 7.327 
registrats el 2019. 

Pel que fa a la visita escolar guiada, van gaudir-ne un total 
de 9.528 escolars, una xifra similar a la de l’exercici anterior. 
El modernisme, la història de la ciutat i l’avenç de la medi-
cina són algunes de les qüestions que s’aborden durant la 
visita, i que es corresponen amb el currículum de l’alumnat. 

El curs 2019 – 2020, Sant Pau va estrenar ‘El fons documental 
d’un Hospital amb més de 600 anys d’història’, una visita pe-
dagògica a l’Arxiu Històric orientada, principalment, a alumnat 
del darrer segon cicle d’ESO i batxillerat. El disseny d’aquesta 
activitat va ser el resultat d’una experiència pilot feta a iniciativa 
de l’Institut Francisco de Goya, al mes d’abril. 

Aquesta nova proposta es va afegir a les altres tres activitats 
pedagògiques del Recinte Modernista: ‘Llum, colors i natura’ 
(Educació Primària); ‘Domènech i Montaner, l’arquitecte de 
la gent’ (ESO) i ‘Un hospital en temps de guerra’ (batxillerat). 
En total, 1.014 alumnes van gaudir d’alguna de les activitats 
pedagògiques del Recinte Modernista. La preferida pels 
centres educatius va ser “Llum, colors i natura”, amb 430 
estudiants. 

L’any 2019, un total de 412 famílies van gaudir del kit d’ac-
tivitats familiars, un seguit de jocs, activitats plàstiques i 
dinàmiques d’exploració de l’espai, que s’hi va començar a 
lliurar al desembre del 2018.

ACTIVITATS 

El programa d’activitats té com a objectiu principal impulsar 
l’ús social i cultural del Recinte Modernista, prioritzant la 
relació amb el seu entorn més immediat.

Al llarg de 2019, es van programar diversos cicles de concerts 
i conferències. A més, Sant Pau va tornar a acollir diverses 
propostes culturals de promotors externs que compten amb 
una gran acceptació per part del públic, com ara els recitals 
del LIFE Victoria i els concerts del Festival Bachcelona.
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CONCERTS D’ESTIU

El cartell del cicle de Concerts d’Estiu va combinar artistes 
locals de reconegut prestigi amb la participació d’un artista 
internacional. La varietat estilística va ser un altre dels trets 
definidors d’aquesta proposta musical, que té com a escenari 
els jardins del conjunt patrimonial. 

• 4 de juliol. Dani Nel·lo i Los saxofonistas salvajes

• 11 de juliol. Marcos Valle

• 18 de juliol. Gerard Quintana

• 25 de juliol. Clara Peya

El cicle va comptar amb una assistència de prop de 2.000 
persones.

CONCERTS ‘DIES DE MÚSICA’    

El 2019 va tenir continuïtat el cicle de concerts “Dies de 
Música”. El projecte aposta, fonamentalment, per joves 
promeses de la música clàssica i d’altres gèneres com el jazz 
i el swing.

• 20 de gener. Neus Plana i Maria Camahort

• 17 de febrer. Sextet Mitternacht

• 10 de març. Carolina Alabau Trio

• 24 de març. The Pink Noise Project

• 14 d’abril. Absit Duo

• 28 d’abril. Eva Verde i Publio Delgado

El públic objectiu d’aquest format de concerts és el veïnat 
dels barris que envolten Sant Pau.

CONCERTS I RECITALS ORGANITZATS 
PER PROMOTORS EXTERNS

A les activitats organitzades directament per la Fundació, se 
n’hi sumen d’altres impulsades per entitats externes que op-
ten per fer dels pavellons modernistes l’escenari de les seves 
propostes culturals. 
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La sala Domènech i Montaner va tornar a acollir bona part 
dels recitals de lied del Festival LIFE Victoria, que va fer de 
Sant Pau la seva seu principal. Aquest certamen, dedicat a la 
figura de Victoria de los Ángeles, posa en valor la importàn-
cia d’aquest gènere líric i fa compatibles les actuacions de 
figures de renom internacional amb la de joves promeses. 

• 25 de setembre. Martin Hässler / Julius Drake

• 3 d’octubre. Jean-Christophe Lanièce / Romain Louveau

• 4 d’octubre. Stéphane Degout / Cedric Tiberghien

• 10 d’octubre. Alex Rosen / Michel Biel

• 16 d’octubre. Carine Tinney / Daniel Tarrida

• 30 d’octubre. Dorothea Röschmann / Malcolm Martineau

• 5 de novembre. Mireia Tarragó / Trio Pedrell

• 12 de novembre. La voix humaine. Mercedes Gancedo / 
Julius Drake

• 15 de novembre. Louise Alder / Stef van Herten / Sholto 
Kynoch

• 19 de novembre. Tara Erraught / Stefan Loges / Sholto 
Kynoch

• 22 de novembre. Michael Nagy / Susanna Klovsky

• 2 de desembre. Frederica von Stade / Albert Guinovart

En col·laboració amb la Fundació Victoria de los Ángeles, i 
fora del Festival, també es va programar, el 29 de setembre, 
el recital final de les masterclasses impartides per Julius 
Drake. 

De la mateixa manera, el Recinte Modernista va ser la seu 
d’alguns dels concerts del Festival Bachcelona, celebrat del 
16 al 21 de juliol a diferents espais de la ciutat, amb l’objectiu 
de potenciar la vivència, interacció i divulgació entre el pú-
blic de l’obra de Johann Sebastian Bach. Sant Pau va acollir 
els següents concerts: 

• 17 de juliol. Bach de Cambra. Concert Shunske Sato

• 17 de juliol. Swing Bach

• 20 de juliol. Bach de Cambra. Concert de Petra Müllejans
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• Reeditant Bach. Gravació de Victoria de los Ángeles / Bach 
noctàmbul. Variacions per a l’insomni

D’altra banda, la Banda Municipal de Barcelona va repetir la 
seva cita anual amb els jardins del Recinte Modernista, el 19 
de juliol, amb el concert “Tarda d’Òpera”, sota la direcció de 
Juan Miguel Romero Llopis.

CONFERÈNCIES 

Amb la voluntat de divulgar la història de Sant Pau i la seva 
relació amb l’arquitectura, el modernisme, l’evolució de la 
ciutat i la història de la medicina, es van programar diverses 
conferències. 

• 24 de gener. Domènech i Montaner, un home universal. Lluís 
Domènech i Girbau, arquitecte; Carles Sàiz, historiador; i 
Clàudia Sanmartí, arquitecta. 

• 28 de febrer. L’evolució de la relació entre el pacient i el met-
ge. Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de 
la Medicina de Catalunya. 

• 7 de març. La societat barcelonina en els anys de la Re-
naixença: una nova manera de resoldre l’habitatge. Mireia 
Freixa, catedràtica d’història de l’art. 

• 4 d’abril. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Hospital 
General de Catalunya / 1936-1939. Pilar Salmeron, con-
sultora de l’Arxiu Històric de Sant Pau; i Carmen Pérez 
Aguado, consultora d’anestesiologia de l’Hospital de Sant 
Pau i periodista.

• 24 d’octubre. Els privilegis reials, sosteniment de l’antic 
Hospital de la Santa Creu. Miquel Terreu, arxiver de l’Arxiu 
Històric de Sant Pau. 

• 21 de novembre. Els Annals de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, mitjà de difusió de l’activitat assistencial. Dr. Jesús 
Sauret, antic metge del Servei de Pneumologia de Sant Pau. 

ACTIVITATS DE NADAL

Del 21 de desembre fins al 6 de gener, més de 30.000 per-
sones van poder veure una nova actualització de l’espectacle 
‘La llum de Sant Pau’, que ha esdevingut un dels principals 
reclams al barri durant les festes nadalenques. Es tracta d’un 
mapping projectat sobre la façana del Pavelló de l’Adminis-
tració que rememora l’arribada del solstici d’hivern, amb 
contínues referències a la natura i apel·latius a la vida i obra 

de Lluís Domènech i Montaner, l’arquitecte que va dissenyar 
l’antic Hospital de Sant Pau. 

La resta de la programació de Nadal es va dissenyar pensant, 
especialment, en les famílies. Es van programar els especta-
cles infantils El viatge d’en Till (21 de desembre) i El Tren-
canous (22 de desembre), així com les visites teatralitzades 
dels dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, amb un recorregut en 
què dos actors caracteritzats com a Lluís Domènech i Mon-
taner i una infermera dels anys vint descobrien les principals 
localitzacions de l’antic Hospital i el seu passat sanitari. 
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PATROCINIS I COL·LABORACIONS EXTERNES 

L’any 2019, la Fundació va continuar impulsant el programa 
de patrocinis i col·laboracions per mobilitzar aportacions 
i subvencions d’empreses i administracions. La finalitat 
d’aquest programa és incrementar els recursos destinats a 
la consolidació i difusió de les principals activitats culturals 
que promou el Recinte Modernista. En el marc d’aquesta 
estratègia, es van mantenir nombroses reunions i contactes 
amb empreses i institucions de diversos àmbits. 

En l’àmbit institucional, cal destacar el conveni de col·labo-
ració subscrit entre la Fundació i la Diputació de Barcelona 

per fer possibles de manera conjunta diverses actuacions 
d’interès per al públic local. L’acord va permetre posar en 
marxa diferents activitats relacionades amb la divulgació del 
desenvolupament sostenible i la importància cultural del 
modernisme entre els visitants del Recinte Modernista. 
La jornada sobre sostenibilitat del mes de juny o l’exposició 
El Palau dels Artesans són dos exemples clars sorgits d’aques-
ta col·laboració.

També cal destacar, de nou, l’acord de patrocini de la Fun-
dació DAMM per a l’organització dels Concerts d’Estiu. La 
Fundació manté amb l’entitat una estreta relació atesos els 
interessos comuns en la promoció de la cultura i la localitza-
ció en el mateix barri de la ciutat.

Quant als mitjans de comunicació, es va reforçar la col·labo-
ració amb diferents grups per comptar amb suports publici-
taris en condicions avantatjoses. Entre aquests acords desta-
quen els signats amb La Vanguardia, El Periódico i l’Ara. En 
el cas de La Vanguardia es va consolidar el seu patrocini dels 
Concerts d’Estiu, el cicle “Dies de Música” i la programació 
de Nadal. A través de El Periódico, es van donar a conèixer 
les diferents activitats d’interès social organitzades per al 
públic local, com la Jornada de Desenvolupament Sostenible 
i altres jornades d’entrada gratuïta, la Setmana Internacional 
dels Arxius i les jornades de divulgació ciutadana de l’Hos-
pital que compten amb l’ajut de la Fundació. El patrocini del 
diari Ara, per la seva banda, es va centrar en les propostes de 
caire familiar i les conferències històriques. 

També per segon any va ser remarcable la col·laboració 
amb Transports Metropolitans de Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona en la cessió de suports per a la difusió dels 
Concerts d’Estiu i la programació de les activitats de Nadal. 
Aquests dos convenis van garantir la visibilitat del Recinte 
Modernista en espais estratègics com la xarxa de transport 
públic i l’entorn digital municipal. 
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GESTIÓ D’ESPAIS 
Durant l’any 2019, els espais del Recinte Modernista van acollir 
239 actes, comptant tant les reunions, conferències i esdeveni-
ments de diferents sectors professionals, empresarials i de l’ad-
ministració, com els celebrats per les organitzacions residents i 
els serveis mèdics de l’Hospital. 

En relació amb l’exercici anterior, el nombre d’actes va aug-
mentar un 15,46%. D’aquests 239 esdeveniments, 181 van ser 
contractats per empreses i entitats externes, i els 58 restants 
van ser trobades i jornades organitzades pels diversos serveis 
de l’Hospital, l’Institut de Recerca, les organitzacions residents 
i altres institucions vinculades a Sant Pau.

La facturació en la gestió d’espais va ser de 1.149.397 €, una 
xifra superior a la registrada el 2018.

Entre els actes promoguts directament per la Fundació de 
Gestió Sanitària, destaca la 3a jornada participativa sobre 
qualitat de vida i càncer de mama “Entre Nosaltres”, que va 
tenir lloc el 4 de maig. Aquesta iniciativa va néixer de la mà 
del Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica i Reparadora de 
l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital del Mar, i compta amb el 
suport de tots els serveis mèdics i professionals de la salut que 
treballen al voltant d’aquesta malaltia. 

En l’àmbit de l’administració i el sector públic, el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya va tornar a confiar 
en el Recinte Modernista com a seu de les edicions d’hivern i 
estiu de la 080 Barcelona Fashion Week, que van assolir una 
assistència de més de 30.000 persones cadascuna i una impor-
tant repercussió mediàtica. A més, l’Oficina de la Representació 
a Barcelona de la Comissió Europea també hi va programar els 
debats sobre polítiques europees, juntament amb l’exposició 
‘Sight by side’, una selecció de fotografies realitzades pel català 
Guillem Trius i la ugandesa Esther Ruth Mbabazi, guanyadors 
del primer concurs ‘Sight by side’ convocat per la Direcció 
General de Desenvolupament i Cooperació de la Comissió Eu-
ropea. La mostra es va poder veure al Pavelló de La Puríssima 
del 19 d’octubre al 22 de novembre.

Pel que fa al sector privat, diferents companyies van escollir 
l’antic Hospital de Sant Pau per realitzar-hi les seves activitats 

corporatives. En aquest sentit, és rellevant la consolidació 
dels espais del Pavelló de l’Administració com a emplaçament 
d’actes d’empreses farmacèutiques, que ha esdevingut el sector 
més demandant. 

Amb un total de 239 actes celebrats 
el 2019, Sant Pau es consolida 
com a localització singular 
d’esdeveniments

A la vegada, es van programar diverses reunions i jornades 
relacionades amb el sector bancari. Caixa Bank, Banco Santan-
der, Banc Sabadell, Banca March i BBVA van optar pels espais 
de Sant Pau per realizar-hi activitats. 

Grans empreses com SEAT, Cartier, Vila, Shell i Oerlikon van 
escollir de nou el conjunt monumental per organitzar-hi pre-
sentacions i actes de comunicació i màrqueting. 

Convé destacar la fidelització de clients com Planeta i el Col·legi 
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Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. El grup editorial 
va organitzar a Sant Pau, un any més, l’acte de presentació dels 
finalistes del seu Premi de Novel·la, un dels guardons més re-
coneguts de la literatura espanyola contemporània. Per la seva 
banda, el COEIC va tornar a celebrar “La Nit de la Robòtica” a 
les sales patrimonials de l’Administració. 

El 2019 també es va posar de relleu l’interès suscitat per Sant 
Pau entre el sector del turisme de congressos i incentius, molt 
especialment en l’àmbit mèdic i tecnològic. Arran de la cele-
bració de grans esdeveniments a la ciutat com el Mobile World 
Congress, ESMO Congress (Congrés Europeu d’Oncologia), 
UEG (Congrés Europeu de Gastroenterologia), EUROMEDLAB 
(European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine), IASLC (International World Conference in Lung 
Cancer) i l’International Osteology Symposium Barcelona, s’hi 
van organitzar diferents sopars de gala i altres esdeveniments 
vinculats.

Pel que fa al sector nupcial, es van dur a terme dues sessions 
de fotos (Rosa Clarà i Tina Valerdi), la celebració del III Wed-
ding Summit i dos casaments particulars.
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GESTIÓ SOSTENIBLE
El compromís amb la sostenibilitat es fa present a tots els 
àmbits d’actuació de la Fundació Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. La incorporació de l’entitat al Pacte Mundial, l’any 
2015, i el reconeixement que va suposar l’atorgament del segell 
Biosphere de Turisme Responsable el 2017, han marcat el camí 
a seguir per assolir l’excel·lència en aquest àmbit. 

A finals de 2019, la Fundació va iniciar els treballs per a la 
implementació d’un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic 
(SGAE) amb l’objectiu de complir amb els requisits de les nor-
mes ISO 14.001 i ISO 50.001. En aquest procés, l’entitat compta 
amb l’assessorament tècnic de l’empresa Ecogesa. S’estima que 
el projecte tindrà una durada màxima d’un any. Així, a finals 
de 2020, la Fundació estarà preparada per sotmetre’s a una 
auditoria externa que permeti garantir el compliment de les 
normes ISO mencionades. 

L’activitat turística del Recinte Modernista es va seguir regint 
per un model de gestió compromès amb el retorn social 
i comunitari, i compatible amb la resta d’usos del conjunt 
monumental. El 2019, Sant Pau va renovar la certificació Bios-
phere Turisme Sostenible, atorgada per l’Institut de Turisme 
Responsable el 2017. Donant continuïtat a aquest precedent, 
es va iniciar el procés d’adhesió de la Fundació al Compromís 

per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere. Aquesta 
iniciativa, impulsada per l’Ajuntament, el Consorci de Turisme 
de Barcelona, la Cambra de Comerç i l’Institut de Turisme Res-
ponsable, té com a objectiu la promoció d’un turisme respon-
sable i respectuós amb el medi ambient, la cultura, la societat i 
l’economia local.

En el marc de la Setmana Europea del Desenvolupament 
Sostenible, es va organitzar una nova jornada ciutadana conce-
buda per donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Més de 4.300 persones van gaudir de les 
diverses activitats programades en col·laboració amb la Diputa-
ció de Barcelona, el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de la Generalitat i diferents organitzacions residents 
al Recinte Modernista.  

Aquesta jornada participativa va ser seleccionada pel Pacte 
Mundial com a bona pràctica en la promoció dels ODS. L’im-
puls d’activitats al voltant dels ODS, el consum responsable i el 
turisme sostenible, així com la implicació de diverses organit-
zacions que treballen en projectes relacionats amb els objectius 
de l’Agenda 2030, van ser alguns dels factors més ben valorats. 

La Fundació també va organitzar diverses sessions formatives 
per al seu personal al voltant dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible i els diferents projectes que promou en 
aquest àmbit. 
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PROGRAMA SOCIAL
El compromís de la Fundació amb la societat té continuïtat al 
Recinte Modernista mitjançant un Programa Social propi que 
incentiva el retorn social i comunitari de l’activitat cultural i 
turística, i que posa el focus en l’apropament del patrimoni als 
col·lectius més vulnerables.

PLA DE COMPLICITATS

L’any 2019, Sant Pau va donar un nou impuls a diverses inici-
atives concebudes per promoure l’ús del conjunt modernista 
com a eix vertebrador de les relacions amb la ciutat, especi-
alment amb l’entorn veïnal. Alguns dels projectes en què es 
va treballar són: 

• Programa d’Amics del Recinte Modernista

• Jornades d’entrada gratuïta

• Implicació en els centres educatius de l’entorn

• Dinamització socioeconòmica del barri

Sant Pau impulsa diferents 
iniciatives per facilitar l’accés del 
veïnat, els centres educatius i 
altres entitats del barri als espais 
visitables

PROGRAMA D’AMICS DEL RECINTE MODERNISTA

El Programa d’Amics del Recinte Modernista va seguir garan-
tint, entre altres avantatges, l’accés gratuït dels residents als 
barris de la Sagrada Família, el Baix Guinardó, el Guinardó i 
Camp de l’Arpa. L’objectiu de la iniciativa, de la qual a finals del 
2019 n’eren membres 871 veïnes i veïns, és donar continuïtat al 
lligam establert amb l’entorn i la seva gent al llarg de dècades. 

Per aprofundir en la dinamització del projecte, es van pla-
nificar diferents activitats exclusives per a les persones que 
en són membres. Entre aquestes accions cal destacar visites 
especials a Sant Pau i sortides a altres espais patrimonials 
de la ciutat amb els quals la Fundació manté contacte, com 
ara el Palau Güell.

JORNADES D’ENTRADA GRATUÏTA

El 2019, 67.220 persones van visitar el Recinte Modernista de 
Sant Pau durant les 15 jornades programades: 

• Primers diumenges de mes. En la majoria d’aquestes 
jornades, s’hi van organitzar activitats culturals, com ara 
concerts o ballades de swing.  

• Diada de Sant Jordi (23 d’abril). El ja tradicional recorregut 
per les representacions artístiques de la rosa i el drac va 
conviure amb una activitat d’expressió artística organitzada 
amb la col·laboració de la Fundació Victoria de los Ángeles, 
Catalònia Fundació Creactiva i el Centre de Dia Pi Molist.

• La Nit dels Museus (18 de maig). Sant Pau va ser l’espai 
més visitat de la ciutat de Barcelona, amb una assistència 
registrada de 13.675 persones. Amb el pretext de gaudir 
de la bellesa dels espais patrimonials, als jardins del Re-
cinte Modernista es van programar concerts de jazz, blues 
i soul.

• La Mercè, Festa Major de Barcelona (24 de setembre). A 
la sala Domènech i Montaner es va tornar a programar 
una jam session de Lied en col·laboració amb la Fundació 
Victoria de los Ángeles.
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IMPLICACIÓ AMB ELS CENTRES 
EDUCATIUS DE L’ENTORN 

La relació del Recinte Modernista amb la comunitat educativa 
de l’entorn segueix sent una prioritat per a la Fundació. 

Dins d’aquest àmbit de treball, es van donar les primeres pas-
ses del Programa Magnet, una proposta d’innovació educa-
tiva impulsada per la Fundació Jaume Bofill, en col·laboració 
amb el Departament d’Educació, l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la UAB i la Diputació de Barcelona. L’objectiu és 
propiciar la col·laboració d’escoles amb institucions de refe-
rència per desenvolupar projectes educatius innovadors.

Fruit d’aquest vincle, l’alumnat de l’Escola Mas Casanovas va 
visitar el Recinte Modernista diverses vegades al llarg del curs 
2019-2020 per treballar diferents competències educatives. 
Com a exemple, el grup de sisè de Primària va preparar una 
obra de teatre a partir de la història de l’antic Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. El muntatge es va representar, final-
ment, a diferents espais del conjunt arquitectònic i va comptar 
amb l’assistència dels estudiants i els seus familiars. 

DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL BARRI

El Recinte Modernista va seguir donant suport al teixit 
social dels barris de l’entorn. Una de les accions més des-
tacades va ser la col·laboració establerta amb l’Associació 
Gaudí Shopping durant la campanya de Nadal. Gràcies a 
aquest acord, Sant Pau va convertir-se en un dels elements 
de dinamització de l’activitat comercial del barri, en editar 
uns cupons de descompte que es van distribuir entre el 
centenar d’establiments que formen part de l’associació de 
comerciants. 

COL·LABORACIONS AMB 
L’HOSPITAL I ENTITATS VINCULADES

El 2019, la Fundació va incrementar el nombre de cessions 
gratuïtes de sales i espais a l’Hospital, l’Institut de Recerca 
i altres entitats vinculades. Aquest és un resum dels actes 
més destacats: 

• 25 de gener. Workshop sobre avenços en cardiometabo-
lisme, promogut pel Servei de Bioquímica.

• 6 de març. Jornada sobre el tractament del limfedema 

amb motiu del Dia Mundial del Limfedema, organitzat 
pel Servei de Medicina Física i Rehabilitació.

• 8 de març. 20a edició de la Formació Continuada en 
Dolor, organitzada pel Servei d’Anestesiologia.

• 12 de març. Simposi “Politech”, en el marc del Congrés 
“Barcelona Breast Meeting”, organitzat pel Servei de 
Cirurgia Plàstica i Reparadora.

• 22 de març. Acte d’homenatge al Professor Dr. Josep M. 
Pou, promogut pel Servei d’Endocrinologia i Nutrició.

• 22 de març. “Training Program in Neurology for Portu-
guese Neurologists”, organitzat per la Unitat de Trans-
torns del Moviment.

• 26 de març. Sessió de treball sobre el procés de rehabi-
litació després de l’ICTUS i l’acceptabilitat de les tec-
nologies aplicades a la salut, programada per l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Sant Pau.
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• 28 de març. Curs teòric-pràctic de Base de Crani del 
Servei de Neurocirurgia.

• 4 de maig. “Entre Nosaltres”, 3a jornada participativa 
sobre qualitat de vida i càncer de mama, promoguda per 
l’Hospital i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant 
Pau i l’Hospital del Mar.

• 21 de maig. Acte de reconeixement als professionals 
jubilats de l’Hospital.

• 24 de maig. Jornada científica dOtorinolaringologia, sota 
el nom: “Un dia amb... el Professor José Luis Llorente 
Pendás”, organitzada pel Servei d’Otorinolaringologia. 

• 6 de juny. Reunió anual del Grup Cooperatiu d’Estudi i 
Tractament de les Leucèmies Agudes i Mielodisplàsiques 
(CETLAM), programada a través del Servei d’Hematologia.

• 6 de juny. Sessió de cloenda de la Societat Catalana 
d’Anatomia Patològica del curs 2018-2019, promoguda 
pel Servei d’Anatomia Patològica.

• 8 de juny. Acte de graduació i jurament hipocràtic dels 
estudiants de Medicina de la UAB, celebrat per l’alumnat 
de la promoció 2013-2019 de la Unitat Docent de Sant Pau.

• 17 de juny. Presentació del document de consens per a la 
preparació i administració de fàrmacs perillosos en cen-
tres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya, organitzada 
pel Servei de Riscos Laborals.
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• 29 de juny. Celebració del Dia Mundial de l’Esclerodèr-
mia, a càrrec del Servei de Medicina Interna, en col·labo-
ració amb l’Associació Espanyola d’Esclerodèrmia.

• 15 de setembre. Masterclass de Zumba a favor de 
l’Alzheimer, organitzada per la Unitat de Memòria i la 
Fundació DiR. 

• 9 d’octubre. Presentació de la tercera parada de la Ruta de 
l’Excel·lència, una iniciativa del Servei de Farmàcia.

• 22 d’octubre. 1a Jornada en actualització en el diagnòstic 
i tractament dels tumors tímics, promogut pel Servei de 
Cirurgia Toràcica.

• 22 d’octubre. Concert benèfic de l’Institut de Recerca del 
projecte “Precipita” sobre colesterol i càncer de tiroides, a 
càrrec de la intèrpret Bruna Escolà.

• 7 de novembre. Trobada en el marc del Congrés Nacio-
nal d’Infermeria “Els nous reptes de les Infermeres en el 
segle XXI”, organitzat per la Direcció Infermera.

• 15 de novembre. Celebració de la 1a jornada sobre 
Preeclàmpsia, promoguda pel Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia.

També van destacar altres iniciatives de serveis de l’Hospital, 
com les organitzades pel Servei de Cardiologia ( jornada inter-
nacional de la European Network for the Treatment of Arryithmias 
in Cardiology i quatre jornades de formació en estimulació car-
díaca i resincronització), la sessió sobre cirurgia laparoscòpica 
avançada en ginecologia del Servei de Ginecologia i Obste-
trícia, la formació d’endocrinologia per atenció primària del 
Servei d’Endocrinologia i Nutrició, i el Simposi Internacional 
Management of CART complications del Servei d’Hematologia.

El Recinte Modernista treballa per 
esdevenir un centre catalitzador 
d’activitats formatives i de 
divulgació científica organitzades 
per l’Hospital, l’Institut de Recerca i 
altres entitats del seu entorn 

ALTRES COL·LABORACIONS:

• Celebració de les sessions inaugural i de cloenda del 
cicle de conferències de l’Associació d’Amics i Alumnes 
de Sant Pau.

• Visites de grups de pacients de l’Hospital de Dia de la 
Unitat de Conductes Addictives. 

• Tallers de marxa nòrdica amb pacients amb limfadenec-
tomia per càncer de mama, organitzats periòdicament 
pel Servei de Medicina Física i Rehabilitació als jardins del 
conjunt modernista.
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• Exposició col·lectiva de pintura i escultura de l’Associació 
d’Amics i Alumnes de Sant Pau, del 4 al 18 d’octubre, a la 
planta baixa de la Casa d’Operacions.

• Col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l’Hospital, 
amb invitacions per als donants.

• Visites institucionals de professionals dels diferents ser-
veis de l’Hospital. 

COL·LABORACIONS AMB PROJECTES SOCIALS

El Recinte Modernista va acollir 
11 actes organitzats per entitats 
del tercer sector i va facilitar 
visites gratuïtes a 19 entitats que 
treballen amb persones en risc 
d’exclusió social

CESSIONS GRATUÏTES D’ESPAIS

Al llarg de 2019, el nombre de col·laboracions amb projectes 
socials va augmentar respecte l’any anterior. Sant Pau va cedir 
gratuïtament les seves sales en 11 ocasions a organitzacions 
que treballen en els àmbits social i sanitari. 

• 11 d’abril. Trobada d’Entitats de la Fundació Nous Cims.

• 5 de juny. Celebració del sopar solidari de l’Associació 
Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) 
per commemorar el seu 25è aniversari.

• 18 de setembre. Acte de presentació del Calendari Solidari 
dels Mossos d’Esquadra 2020, a benefici de la Federació 
d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de 
Catalunya (FAFAC).

• 29 d’octubre. Presentació de la col·laboració entre Pallapu-
pas i Condis per al projecte “La Ceba que fa riure”.

• 11 de novembre. Sopar del 3r Congrés Europeu de la 
Síndrome 22q11.

• 15 de novembre. XIV Jornada de Voluntariat i Salut, orga-
nitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social.
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• 16 de novembre. Trobada “Llums per al record” del col·lectiu 
Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS). 

• 28 de novembre. Celebració del sopar solidari dels 25 
anys de la Fundació ARED.

• 5 de desembre. Jornada de voluntariat de la Fundació TMB.

• 13 de desembre. 5th ISCORE 2019 (International Spinal Cord 
Repair Meeting), promogut per la Fundació Step by Step.

• 14 de desembre. Concert de Gòspel Solidari, en suport 
als infants i joves amb problemes de cor, organitzat per 
l’Associació de Cardiopaties Congènites.

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL TERCER SECTOR 

El Recinte Modernista també va fer costat a nombroses inici-
atives solidàries relacionades amb l’acompanyament a col·lec-
tius vulnerables. Ho va fer afavorint l’accés gratuït al conjunt 
monumental d’associacions o serveis públics amb el propòsit 
de potenciar l’ús socioeducatiu de l’espai patrimonial. 

A continuació es detallen algunes de les col·laboracions regis-
trades durant el 2019:

• Associació de Dany Cerebral de Catalunya.

• Centre ocupacional Pre-Tallers Sant Josep per a persones 
amb discapacitat intel·lectual.

• Associació Arep per la salut mental.

• Relaciona’t, club social d’atenció a la salut mental.

• Programa d’intervenció amb drogodependències del Cen-
tre Penitenciari Lledoners.

• Fundació Llars de l’Amistat Cheshire, dedicada a l’atenció 
de les persones amb discapacitat física.

• Fundació Pare Manel, que desenvolupa projectes d’acció 
social i educativa.

• Projecte Home Catalunya, que treballa per al tractament i 
la prevenció de les drogodependències i altres conductes 
addictives.

• Grandalla, entitat que dona suport a persones amb disca-
pacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

• Aixec, cooperativa que ofereix serveis socioeducatius a 
persones que pateixen algun tipus de sofriment mental i a 
les seves famílies.

• L’Oreneta, club terapèutic de salut mental.

• Centre d’Educació Especial Gavina per a persones amb 
discapacitat psíquica.

• CAS de Sants, Centre d’Atenció i Seguiment a les drogo-
dependències.

• Associació Esclat, dedicada a l’atenció de persones amb 
paràlisi cerebral.

• Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Hospitalet.

• Fundació Pasqual Maragall per a la recerca contra l’Al-
zheimer.

• Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

• Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona.

• Fundació Aspace Catalunya, per a persones amb paràlisi 
cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic.
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SUPORT A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT 
EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

L’atenció a nens i joves en situació de vulnerabilitat és una 
prioritat per a Sant Pau. L’any 2019, la Fundació va seguir 
col·laborant amb el Programa de Gratuïtats del Consorci 
d’Educació de Barcelona becant 440 places anuals de visita 
escolar guiada a escoles i instituts l’alumnat dels quals es 
troba en risc d’exclusió social. 

A més, es va donar continuïtat a l’acord de col·laboració amb 
la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(FEDAIA), que treballa amb 100.000 infants i 35.000 famílies. 
Gràcies a aquesta línia de treball, els grups d’infants i ado-
lescents en risc d’exclusió social de les entitats que formen 
part d’aquesta entitat accedeixen gratuïtament a Sant Pau.

CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT 
L’Àrea d’Infraestructures, Obres i Serveis de la Fundació desen-
volupa diferents actuacions per garantir la correcta conserva-
ció i manteniment dels pavellons modernistes. Aquest és un 
resum d’algunes de les actuacions dutes a terme l’any 2019.

ARXIU ADMINISTRATIU AL PAVELLÓ DEL CARME

Durant el 2019 es van executar les obres del nou arxiu admi-
nistratiu al soterrani del Pavelló del Carme. L’espai de l’arxiu, 
construït íntegrament dins d’una caixa resistent al foc i amb 
les mesures de prevenció requerides per bombers, permetrà 
arxivar i gestionar, a través de l’àrea de Secretaria Tècnica i Sis-
temes d’Informació, tota la documentació de la Fundació que 
fins ara es trobava en diferents espais. 

ACTUACIONS ALS PAVELLONS 
NO REHABILITATS 

També es va prioritzar tot un seguit d’actuacions per preservar 
els antics pavellons modernistes i prevenir-ne el deteriorament. 
Entre d’altres, cal destacar el reforç estructural que s’ha fet a la 
cúpula del Pavelló de la Puríssima per evitar el risc d’esfondra-
ment i la reforma del paviment del soterrani del Convent. A més, 
es van dur a terme obres de protecció contra incendis en pave-
llons pendents de rehabilitar com la planta baixa de les antigues 
cuines i els pavellons del Convent, del Carme i Montserrat. 

MILLORES EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Al Pavelló de Sant Manuel van ser substituïdes totes les llumi-
nàries de la primera planta i de l’altell per enllumenat de tecno-
logia LED. Com a resultat d’aquestes millores, s’espera obtenir 
un important estalvi energètic per als usuaris de l’edifici. 

REFORMA AL PAVELLÓ DE SANT MANUEL

En el Pavelló de Sant Manuel es van fer diverses obres d’ade-
quació d’espais interiors per encabir-hi startups del sector de 
la salut i de la recerca biomèdica. L’edifici, ocupat actualment 
pel Barcelona Health Hub, s’adequa contínuament per donar 
resposta a les demandes dels nous usuaris, majoritàriament 
empreses tecnològiques.
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6
GESTIÓ DEL PATRIMONI

La gestió eficient del patrimoni de 
la Fundació és un dels objectius 
prioritaris de la institució per 
a la consecució dels seus fins 
fundacionals. Els ingressos bruts 
generats pel patrimoni extern el 
2019 van superar els 8 M €
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La gestió eficient del patrimoni de la Fundació Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau és un dels objectius prioritaris de la 
institució per a la consecució dels seus fins fundacionals.

La Fundació organitza els seus recursos patrimonials en 
dues àrees:

• El patrimoni extern, amb 1.093 propietats procedents 
d’herències, donacions i llegats. Els recursos obtinguts 
de la gestió d’aquest patrimoni es destinen a l’assistència 
sanitària, a la recerca, a programes d’acció social i al man-
teniment del Recinte Modernista.

• El patrimoni intern, format per les instal·lacions de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el nou edifici que 
acull l’Institut de Recerca, el conjunt modernista i altres 
pavellons del recinte destinats a la docència i a l’activitat 
assistencial.

El patrimoni extern administrat per la Fundació el 2019 el 
constituïen 89 finques urbanes (82 en plena propietat, 5 
en copropietat i 2 en nua propietat), 22 naus industrials, 10 
finques rústiques i 6 solars.

Pel que fa al patrimoni urbà, la Fundació compta amb 1.093 
propietats: 543 habitatges, 98 locals comercials i naus indus-
trials, 68 despatxos i 384 places d’aparcament.

Les unitats administrades per la Fundació es localitzen a 
Barcelona (643), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet (43) 
i altres municipis de l’Estat (38).

En els darrers exercicis s’ha aconseguit un augment progres-
siu de la rendibilitat del patrimoni extern: del 3,79% de l’any 
2014 s’ha passat al 4,81 % assolit el 2019. 
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Donant compliment als fins fundacionals de la ins-
titució, una part important del patrimoni extern es 
destina a ajudar a persones que es troben en diversos 
graus de vulnerabilitat i exclusió social. Per fer-ho 
possible, s’impulsen els programes que es descriuen 
a l’apartat “Programa d’Acció Social” d’aquest informe, 
a través dels quals la Fundació treballa per millorar 
la qualitat de vida de les persones residents als seus 
habitatges i, a la vegada, promou la col·laboració amb 
entitats del tercer sector.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20192018201720162015

4,01%
4,17%

4,41%
4,63%

4,81%

Ingressos bruts generats pel patrimoni extern el 2019: 8.117.169 €

TAXACIÓ DE FINQUES EXTERNES I RENDIBILITAT (MILIONS D’€)

  Finques urbanes
  Finques rústiques
  Solars

  Naus industrials
  Rendibilitat
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7
ARXIU HISTÒRIC

L’Arxiu Històric va atendre un total 
de 193 consultes, un 62% més 
que a l’exercici anterior. A més, va 
participar en diferents ponències 
i va promoure visites guiades per 
donar a conèixer el seu patrimoni 
documental



FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU56

La missió de l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau és recollir, catalogar, conservar i difondre la pro-
ducció documental de la institució, i vetllar per conservar-ne 
i difondre’n el patrimoni documental, històric i artístic.

El seu fons abasta documentació des del segle XII i, per la 
seva antiguitat, constitueix un dels arxius hospitalaris més 
importants i complets del món occidental, que segueix en 
mans de la institució productora més de 600 anys després 
de la seva fundació.

Sense abandonar les tasques diàries de tractament docu-
mental, l’Arxiu rep investigadors i proporciona fonts docu-
mentals per a les actuacions del Recinte Modernista. També 
mostra el patrimoni documental en conferències i exposici-
ons i ofereix visites tècniques a col·lectius especialitzats.

TRACTAMENT DOCUMENTAL

La principal activitat de l’Arxiu Històric consisteix en la con-
servació i la catalogació de la documentació que custodia. 
En aquest àmbit, durant el 2019 es van realitzar les següents 
actuacions:

• Publicació en línia dels plànols de la construcció de 
l’Hospital, elaborats entre 1901 i 1936 per Lluís Domènech 
i Montaner i pel seu fill Pere Domènech i Roura (2.440 
plànols digitalitzats, catalogats i descrits).

• Nova catalogació dels plànols de modificacions i ampliaci-
ons posteriors a la construcció de l’Hospital, datats entre 
1936 i 1970 (405 plànols revisats i descrits de nou).

• Recuperació de la documentació dels actes commemo-
ratius pel 600 aniversari de l’Hospital de l’any 2001 (1 ml 
recuperat i classificat).

• Recepció del fons del Dr. Modest Garcia Moll, donat per 
ell mateix, consistent en documentació entre 1963 i 2014 
sobre la creació de la Unitat Coronària de l’Hospital, de la 
qual fou el primer director (37 documents inventariats).

• Recepció del fons del Dr. Joan Esteban Altirriba, donat 
per la seva família, consistent en la seva documentació 
professional entre 1953 i 2018, que inclou el seu pas per 
l’Hospital com a cap del Servei de Ginecologia i Obstetrí-
cia (1.373 documents inventariats).

ATENCIÓ A INVESTIGADORS, PACIENTS I 
ALTRES USUARIS

L’Arxiu Històric rep i assessora investigadors interessats a 
consultar els fons documentals. Al llarg de 2019 es van aten-
dre 193 consultes, de les quals 153 van ser presencials.  

Pel que fa a les temàtiques de recerca, la majoria van versar 
sobre la construcció de la nova Casa de Convalescència (33 
peticions) i temàtiques d’història local (25 peticions). També 
han estat freqüents les consultes relacionades amb l’antic 
Hospital de la Santa Creu o amb l’Institut Mental.
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D’altra banda, l’Arxiu Històric respon a les peticions de 
recerca de dades clíniques antigues, ja siguin sol·licitades per 
pacients de l’Hospital a través de l’Arxiu d’Històries Clíni-
ques, o per entitats oficials com la Generalitat de Catalunya. 
El 2019 se’n van gestionar 16.

DIVULGACIÓ DEL FONS DE L’ARXIU

Amb l’objectiu de difondre el patrimoni documental, històric 
i artístic de la Fundació, al llarg del 2019 l’Arxiu va oferir 
9 visites guiades per al públic general, entre les quals van 
destacar les realitzades el 9 de juny amb motiu del Dia Inter-
nacional dels Arxius. A més, s’hi van oferir 4 visites pedagò-
giques i 2 visites tècniques especialitzades. 

A més, es van impartir diverses conferències en simposis i 
jornades:

• Ponència “L’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau: La seva història, els seus fons”. Jornada Barcelo-
na Hospitalària: la ciutat i els seus hospitals, segles XIV-XVIII 
(MUHBA, Barcelona, 18 de gener).

• Sessió “El procés de catalogació i digitalització dels 
plànols d’obra de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”. 

II Simposi Domènech i Montaner (Canet de Mar, 30 de 
març).

• Conferència “Publicació en línia dels plànols constructius 
de l’Hospital”, amb motiu de la Setmana Internacional 
dels Arxius (Recinte Modernista, 5 de juny).

• Xerrada “Els privilegis reials, sosteniment de l’antic 
Hospital”. Cicle de conferències del Recinte Modernista 
(Recinte Modernista, 24 d’octubre).

L’Arxiu també va prestar dues peces per a l’exposició “Barce-
lona capital mediterrània”, organitzada pel MUHBA (30 de 
març – 5 de gener). La mostra abordava el paper que va tenir 
l’activitat comercial mediterrània en la generació de recursos 
i la diversificació social que va permetre el naixement del 
municipi de Barcelona. Les peces prestades van ser la butlla 
fundacional de Benet XIII (1401) i el Llibre Antich de l’Hospi-
tal de Pere Desvilar (1308-1427).

Pel que fa a publicacions, es va editar el llibre L’evolució histò-
rica dels Annals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, obra 
del Dr. Jesús Sauret i Valet, pneumòleg jubilat de l’Hospital. 
Aquesta obra de 116 pàgines és fruit de la recerca duta a 
terme en gran part des de l’Arxiu.
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