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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 entitat 
de beneficència privada sense ànim de lucre.

La institució està regida per la Carta Fundacional de 1401, 
el Conveni de 27 de juliol de 1990, els costums consuetudinaris 
existents i reflectits a les Actes de la Molt Il·lustre Administració (MIA) 
i 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 2020.
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PRESENTACIÓ

L’informe d’activitats de la Fundació Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau és un exercici de responsabilitat i trans-
parència que posa a l’abast de la ciutadania els resultats 
principals de l’activitat de la institució en el desplegament 
dels seus fins fundacionals. El suport a l’assistència sanitària, 
la recerca i el foment de programes d’acció social constituei-
xen la raó de ser de la Fundació, i el 2020 aquesta vocació de 
servei a la societat es va fer més necessària que mai durant 
l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

La resposta de la Fundació a la situació derivada de la decla-
ració de l’estat d’alarma va ser ràpida, coordinada i eficient. 
Internament, es va implementar el teletreball i es van ajustar 
els pressupostos amb l’objectiu de registrar un dèficit con-
trolat. D’altra banda, es van revisar els projectes estratègics 
i es va impulsar tot un seguit d’iniciatives per fer costat a 
l’Hospital davant de la crisi sanitària. 

El suport a la recerca va continuar sent una de les línies 
d’actuació estratègiques i prioritàries. Aquest impuls de 
l’activitat investigadora, que consolida l’Hospital de Sant Pau 
com a centre terciari de referència, és fonamental per trobar 
les causes de malalties, crear nous tractaments i millorar 
l’atenció i la qualitat de vida dels pacients. En aquestes 
circumstàncies, a més, donar valor a la recerca va tenir més 
sentit que mai, per ajudar a mitigar i desenvolupar nous me-
dicaments destinats a frenar aquesta pandèmia.

De la mateixa manera, la Fundació va estar molt implicada 
en una sèrie de millores a l’Hospital. En aquest sentit, va 
finançar l’adequació dels espais de les noves dependències 
de l’Hospital de Dia i les Consultes Externes del Servei de 
Psiquiatria, al Pavelló de Sant Antoni. Per fer front a la crisi 
sanitària de la Covid-19, va subministrar material i equipa-
ment informàtic, va subvencionar l’aparcament gratuït per 
facilitar els desplaçaments del personal en transport privat 

i reduir el risc de contagi, i es van cedir diverses sales del 
Pavelló de l’Administració, al Recinte Modernista, per fer 
proves de cribratge massiu a la població.

Durant el 2020, la Fundació tampoc va deixar de banda 
la resta de compromisos que té adquirits amb la societat, 
sobretot amb els col·lectius més vulnerables, per als quals va 
continuar treballant a través de diferents projectes d’acció 
social. En aquesta línia, destaquen, entre d’altres, diversos 
programes assistencials i d’intervenció comunitària gestio-
nats pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital. A més, en col·la-
boració amb les fundacions Kàlida i Enriqueta Villavecchia, 
també es van destinar recursos a l’acompanyament psicoso-
cial dels malalts de càncer i les seves famílies.

El suport a l’activitat científica i assistencial i l’impuls 
d’aquests programes socials són possibles gràcies a la gestió 
eficient del patrimoni de la Fundació. En aquest exercici, es 
van aplicar les adequacions de la renda, moratòries i altres 
mesures recollides en els successius Reials Decrets aprovats 
per gestionar l’impacte social i econòmic de la Covid-19. A 
més, l’explotació del Recinte Modernista com a espai cul-
tural, turístic i d’esdeveniments es va veure limitada per les 
restriccions adoptades contra el coronavirus. Tanmateix, va 
reobrir a finals de juny amb noves propostes adreçades als 
residents de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Ho va 
fer apostant per un model turístic de qualitat, inclusiu, com-
promès amb l’entorn i compatible amb els diferents usos del 
conjunt patrimonial. 

Malgrat la Covid-19 i la situació d’excepcionalitat viscuda al 
seu voltant, la Fundació va gestionar la incertesa i va mostrar 
una gran capacitat d’adaptabilitat per mantenir viu el seu 
objectiu fonamental: estar al costat de les persones que més 
ho necessiten.
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El 2020, la Fundació va destinar    
el 107,9 % dels rendiments     
anuals 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, amb la creació de l’Hospital de la Santa 
Creu, que va resultar de la fusió de sis petits hospitals que 
pertanyien a la ciutat i al Capítol Catedralici. El nou centre 
hospitalari, situat a l’actual barri del Raval, estava regit per 
la Molt Il·lustre Administració (MIA), constituïda per dos 
canonges del Capítol Catedralici 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 gràcies a almoines, privilegis 
reials, llegats i les rendes que s’hi generaven. 

A les acaballes 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, que moria a París, va deixar un llegat per a 
la construcció a Barcelona d’un nou hospital dedicat a Sant 
Pau. Després de diverses gestions, els administradors de la 
Santa Creu i els marmessors de Gil van acordar la construc-
ció d’un nou complex hospitalari per agrupar els dos centres. 
L’encàrrec va recaure en Lluís Domènech i Montaner, gran 
referent del modernisme català. La primera pedra del pro-
jecte es va col·locar el 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 contribució 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.

El 2009 es va inaugurar el nou Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, ubicat a l’extrem nord del conjunt 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. Actualment, els pavellons reha-
bilitats acullen diferents organitzacions que desenvolupen 
projectes d’alt impacte social en els àmbits de la innovació, 
la salut, la sostenibilitat i la cultura. Alhora, 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 trajectòria centenària, la Fundació 
ha seguit donant resposta als nous reptes de la societat en 
els darrers anys. Gràcies a la seva contribució, el 2018  es va 
inaugurar un nou edifici per a l’Institut de Recerca de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau. A aquesta voluntat es va 
afegir el 2019 la posada en marxa del Centre Kàlida Sant Pau, 
referent en l’acompanyament psicosocial de les persones que 
conviuen amb el càncer.

FINS FUNDACIONALS

Des de la constitució de la MIA, la Fundació ha estat com-
promesa amb el benestar de les persones i és 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.
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2. Mantenir i millorar el recinte històric-artístic de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau.

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. 

Els rendiments obtinguts per la Fundació es destinen al 
compliment d’aquests fins fundacionals. Aquest compliment 
es materialitza mitjançant el Pla d’Acció Social i Recerca, re-
gulat pel protocol que va aprovar la MIA en data 23 de febrer 
de 2017.

El 2020, la Fundació va destinar el 107,94% dels rendiments 
anuals al compliment de les seves finalitats. D’aquesta 
manera, la institució segueix les disposicions del Codi Civil 
de Catalunya, que determina que les fundacions han de 
destinar, com a mínim, el 70% dels rendiments a satisfer els 
fins fundacionals.

ÀMBITS D’ACTIVITAT

Per donar compliment als fins fundacionals, la Fundació de-
senvolupa tot un seguit d’activitats emmarcades en dos àmbits 
de treball:

• Explotació del Recinte Modernista

• Gestió del patrimoni immobiliari

Així, una part significativa dels recursos que obté la Fundació 
per complir amb els fins fundacionals prové de l’explotació del 
Recinte Modernista com a espai cultural i turístic i de la gestió 
del seu patrimoni immobiliari, procedent d’herències, donaci-
ons i llegats.
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67.600 €

136.829 €

22.050 €

SUPORT A L’ASSISTÈNCIA

ELS FINS FUNDACIONALS EN XIFRES

per al trasllat del Servei de 
Psiquiatria

per fer front a la Covid-19

per a altres actuacions en 
l’àmbit de la recerca

641.195 €

40.333 €

17.112 €

IMPULS DE LA RECERCA

per a l’activitat investigadora

per a la investigació de la 
Covid-19

per a actuacions en el nou 
edifici de l’Institut de Recerca

201.808 €

32.447 €215.000 €

134.887 €

PROGRAMA D’ACCIÓ SOCIAL

per al projecte d’un centre per a 
pacients amb patologia dual

per al programa de rehabilitació 
de salut mental

per a l’acompanyament 
psicosocial a malalts de càncer 

per a altres programes d’acció 
social

144.559 €
per a altres actuacions en 
l’àmbit de la recerca

2.963.000 €
en un ajut concedit al nou 
Hospital
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90

22

9
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GESTIÓ DEL PATRIMONI IMMOBILIARI

finques urbanes

naus industrials

finques rústiques

solars

73.081

3

2.966

28 73

EXPLOTACIÓ DEL RECINTE MODERNISTA

visites

jornades d’entrada 
gratuïta

visites escolars

activitats actes (seminaris, jornades, 
reunions i esdeveniments 
diversos)
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INFORMACIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2020

Arrendaments explotació patrimoni Fundació 9.810.058 € 43,13

Arrendament edifici nou Hospital 2.962.825 € 13,03

Activitat cultural i turística 604.535 € 2,66

Altres ingressos accessoris 654.802 € 2,88

Altres ingressos i subvencions explotació 262.884 € 1,16

Donacions i subvencions de capital 8.450.737 € 37,15

Sous i salaris 2.942.783 € 12,94

Altres despeses 389.807 € 1,71

Serveis externs 2.426.053 € 10,67

Manteniment, reparacions i conservació 1.738.926 € 7,65

Publicitat i RP 365.666 € 1,61

Subministraments 668.841 € 2,94

Donacions i ajuts concedits 1.451.283 € 6,38

Donacions i ajuts concedits nou Hospital 2.963.000 € 13,03

Variació de provisions 206.892 € 0,91

   2.942.783 €

  10.210.469 €

 10.835.866 €

        100

           105,47

            -5,54

             -2,72

             -0,09

              0,01

             -8,26

             12,94

             44,89

             47,64

DESPESES DE PERSONAL

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

  22.745.841 €INGRESSOS

(%)

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

  23.989.118 €

  -1.260.564 €

     -618.449 €

       -20.307 €

          3.019 €

  -1.879.013 €

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 2020

Evolució de la massa salarial 2020

2018 2019 2020

Sous i salaris 2.243.133 € 2.358.635 € 2.359.326 €

Seguretat Social 527.109 € 578.230 € 548.803 €

Indemnitzacions 3.188 €

Total salaris 2.770.242 € 2.987.235 € 2.911.316 €

Nombre mitjà de treballadors 50 50 50

Distribució per tipologia de contracte

Homes Dones

Eventuals 0,92 3,25

Fixos 22,08 24,25

Franja d’edats

Homes Dones

20-35 anys 4 7

36-50 anys 8 9

+51 anys 11 11

Total general 23 27

Categories laborals

Direcció 8

Tècnics 21

Servei de finques 6

Administració 15

Total general 50

INGRESSOS

RECURSOS HUMANS

El 2020 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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L’adequació de l’activitat de 
la Fundació a les restriccions 
sanitàries establertes per fer front 
a la pandèmia va ser una de les 
prioritats durant el 2020

GESTIÓ                                   
DE LA PANDÈMIA              
DE COVID-19

2
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LA FUNDACIÓ, ADAPTADA A LA REALITAT         
DE LA COVID-19

L’adequació de l’activitat de la institució a les restriccions 
sanitàries establertes per fer front a la pandèmia va ser 
una de les prioritats durant el 2020. A partir de la decla-
ració de l’estat d’alarma, la direcció de la Fundació va in-
troduir diferents mesures operatives adients a aquest nou 
escenari i a les diferents fases de desescalada.  

El Recinte Modernista va romandre tancat al públic del 
14 de març fins a finals de juny.  En aquest període, es va 
establir un protocol organitzatiu per mantenir l’activitat de 
la institució mitjançant el teletreball, vetllant per la segu-
retat i la protecció de tot el personal. A propòsit d’això, es 
va garantir la dotació de material informàtic i telefònic per 
a la plantilla, així com la planificació de diferents sessions 
formatives sobre el funcionament de les noves eines tele-
màtiques que van permetre el correcte desenvolupament 
de les tasques en remot. 

D’acord amb les mesures dictades per les autoritats 
sanitàries i coincidint amb la progressiva recuperació de 
la presencialitat, la Fundació va elaborar un protocol de 
mesures preventives i higièniques bàsiques per al perso-
nal. El document, redactat amb la supervisió del Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals de l’Hospital, va establir 
diferents directrius per reprendre de forma progressiva 
l’activitat presencial en condicions òptimes de seguretat. 
Partint d’aquest primer paquet de mesures, la Fundació 
va implementar altres protocols sectorials per a totes les 
activitats al Recinte Modernista: organitzacions residents, 
activitat cultural i turística i lloguer d’espais. 

Tot i mantenir el teletreball de manera prioritària, les 
instal·lacions de la Fundació van adaptar-se per garantir 
la protecció dels treballadors i usuaris que van haver de 
desenvolupar tasques als espais de treball. Entre altres 
actuacions, es van revisar els sistemes de ventilació, es van 
instal·lar termòmetres als accessos de les àrees d’oficina i 
mampares de seguretat. A la vegada, es van definir nous 
aforaments a les sales de reunions, es va regular l’ús dels 
espais comuns i es va dotar el personal dels equips de 
protecció individual necessaris.  

Pel que fa a les organitzacions residents, la Fundació va esta-
blir quins havien de ser els procediments a seguir en l’ús dels 
espais comuns i l’accessibilitat general al Recinte Modernista. 

Totes aquestes adequacions es van acompanyar de dife-
rents accions de comunicació per assegurar-ne la correcta 
difusió entre els diferents perfils d’usuaris. Entre d’altres, 
es van maquetar protocols, comunicats interns i es va 
dissenyar un nou circuit interior de senyalística que fes 
visibles les mesures d’higiene i seguretat aplicades. 

ADEQUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L’ACTIVITAT CULTURAL I TURÍSTICA

Un dels reptes de la Fundació va ser fer compatible el 
desenvolupament de l’activitat cultural i turística amb els 
protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàri-
es. Entre altres actuacions, es va limitar l’aforament general 
dels espais visitables, es van establir recorreguts unidirec-
cionals i es van eliminar pantalles tàctils i materials de co-
municació en format paper. També es va incentivar la com-
pra d’entrades per internet i franges horàries per reduir al 
màxim el contacte físic i garantir un accés àgil i segur a les 
instal·lacions. A banda, es van reforçar les rutines de neteja 
i desinfecció dels edificis. 
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Per tal de difondre totes aquestes mesures, i en coherència 
amb altres accions desenvolupades a l’interior de l’antic 
hospital, l’Àrea de Comunicació va implementar un nou cir-
cuit de senyalística fent visible el protocol de seguretat i hi-
giene als diferents espais visitables. A la vegada, coincidint 
amb la reobertura, es va posar en marxa la campanya de 
comunicació “Agafa aire. Respira modernisme”, concebuda 
per donar a conèixer la reactivació del programa de visites 
culturals entre la població local. L’objectiu va ser destacar 
les característiques constructives pròpies de Sant Pau que 
el converteixen en un entorn segur en aquest context pan-
dèmic: àmplies estances, aplicació de criteris higienistes, 
importància dels espais exteriors en el circuit visitable, etc. 

ADEQUACIONS A LES SALES PER A LA 
CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS 

La incidència del coronavirus també va afectar la gestió d’es-
pais. La Fundació va dur a terme diferents actuacions a les 
sales del Pavelló de l’Administració per adequar-les als for-
mats d’esdeveniments permesos per les autoritats sanitàries. 
A banda d’establir-hi circuits d’accés i sortida diferenciats, es 
va limitar la capacitat de les sales i auditoris, es van senyalit-
zar els seients disponibles i incrementar els protocols 

de neteja i desinfecció. A més, es van posar a disposició dels 
clients altres mesures de seguretat addicionals, com les en-
trades privatives i els punts de registre diferenciats. 

ESPAI CERTIFICAT PEL WORLD TRAVEL & 
TOURISM COUNCIL 

Els protocols desenvolupats per la Fundació en l’àmbit 
de l’activitat cultural i turística perseguien l’homologació 
per part dels principals agents del sector amb l’objectiu 
de posicionar Sant Pau com a espai segur per als visitants 
i assistents a actes. En aquest sentit, cal fer notar que el 
Recinte Modernista, com a membre del Compromís per a 
la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, va rebre el 
segell “Safe Travels” del World Travel & Tourism Council 
(WTTC). Aquest distintiu, atorgat a través de Turisme de 
Barcelona com a entitat gestora de la certificació a escala 
local, reconeix i valida els protocols de prevenció i higiene 
aplicats davant la Covid-19. 
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SUPORT                                    
A L’ASSISTÈNCIA                   
I LA DOCÈNCIA

3

El 2020 la Fundació va reafirmar 
el seu suport a l’activitat de 
l’Hospital en assignar 226.479 € 
a diferents projectes relacionats 
amb l’assistència
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La Fundació va destinar 226.479 € per impulsar diverses 
actuacions vinculades a l’assistència.

RECURSOS DESTINATS A L’ASSISTÈNCIA

En el marc del suport a l’activitat assistencial, la Fundació va 
promoure les següents iniciatives:

• Adequació dels nous espais de l’Hospital de Dia, Con-
sultes Externes i Teràpia Familiar de Psiquiatria. Aquesta 
actuació implica un intercanvi d’espais al Pavelló de Sant 
Antoni entre diverses unitats administratives de l’Hospi-
tal i aquests serveis de Psiquiatria, que es traslladen de 
la sala Sant Jordi a les sales Santa Rita i Santa Teresa. En 
aquests espais fins ara treballaven les unitats administra-
tives de l’Hospital, que passen a Sant Jordi. La Fundació 
va assumir la redacció dels projectes bàsic i executiu, la 
direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de segu-
retat i salut de les reformes de la sala Sant Jordi i de la 3a 
planta (Santa Rita i Santa Teresa).

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

• Patrocini de l’estudi del Barcelona Health Hub (BHH) per 
a l’ús de l’eConsulta i teleassistència.

• Col·laboració amb la Fundació Mobile World Capital 
Barcelona, a partir de la qual l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau va utilitzar per primera vegada a l’Estat espanyol 
un holograma com a imatge de suport per a una inter-
venció quirúrgica d’alta complexitat. El model anatòmic 
amb holografia es va presentar en una roda de premsa en 
què es va connectar amb el quiròfan on s’estava utilitzant 
aquesta tecnologia.

Com altres anys, la Fundació va cedir gratuïtament sales i 
espais del Recinte Modernista a l’Hospital per a l’organitza-
ció de reunions, jornades i esdeveniments diversos. Alguns 
dels actes que hi van tenir lloc van ser la cloenda de la VIII 
Promoció de Graduats i Graduades de l’Escola Universitària 
d’Infermeria (EUI-Sant Pau), i la sessió del Barcelona Breast 
Meeting 2020, organitzada pel Servei de Cirurgia Plàstica i 
Reparadora. També es va cedir un espai al Pavelló de Sant 
Salvador per al programa “Teràpies grupals” del Servei de 
Psiquiatria.

ACCIONS PER COMBATRE LA COVID-19

CESSIÓ D’ESPAIS PER A UN DISPOSITIU DE CRIBRATGE 

La Fundació va donar suport a l’Hospital amb la cessió 
gratuïta de diverses sales, al soterrani del Pavelló de l’Admi-
nistració, per acollir un dels dispositius de cribratge massiu 
que el Departament de Salut va habilitar per detectar casos 
positius de Covid-19. Aquesta iniciativa, que es va dur a 
terme entre l’1 i el 15 de desembre, va permetre fer el test de 
cribratge a més de 10.000 persones.

ADQUISICIÓ DE MATERIAL I EQUIPAMENT 

A principis de 2020, es va establir una col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació per celebrar diferents 
activitats relacionades amb la divulgació del desenvolupa-
ment sostenible. Amb l’esclat de la pandèmia, es va revisar 
l’acord i es van destinar 30.000 € a sufragar l’adquisició de 
material i equipament mèdic per a l’Hospital.
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A més, amb una donatiu de 53.200 €, la Fundació va gestio-
nar l’adquisició i donació de 95.000 mascaretes quirúrgiques 
per als treballadors i treballadores de l’Hospital. 

Amb l’objectiu de millorar la connectivitat dels espais as-
sistencials de l’Hospital i facilitar la feina dels facultatius i 
personal d’infermeria davant la Covid-19, la Fundació també 
va destinar una partida de 16.000 € a l’adquisició i subminis-
trament d’ordinadors portàtils.

ALTRES ACCIONS

Durant l’estat d’alarma, amb 50.439 €, la Fundació va subven-
cionar l’aparcament gratuït al pàrquing Saba per al personal 
de l’Hospital. Amb aquesta decisió, es va facilitar els desplaça-
ments laborals en transport privat i reduir el risc de contagi.

Així mateix, es va contribuir en la campanya de microme-
cenatge “A Sant Pau, lluitem contra el coronavirus” amb 82 
entrades de visita lliure al Recinte Modernista. Aquestes in-
vitacions es van regalar als donants com a reconeixement al 
seu suport a aquesta campanya, concebuda per respondre a 
les necessitats assistencials de l’Hospital i finançar projectes 
de recerca al voltant de la pandèmia.

MILLORES DE L’ENTORN DE SANT PAU

NOU VIAL DE VIANANTS ENTRE CARTAGENA                    
I SANT QUINTI

Els carrers de Sant Quintí i de Cartagena quedaran units per 
un vial de vianants que travessarà el recinte. Aquesta actua-
ció, 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’obertura del recinte 
pel carrer de Cartagena, a més de tramitar la corresponent 
llicència d’obres, que estan previstes per a ser executades el 
2021. Aquest projecte 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. 

Es va signar un conveni amb el Districte d’Horta-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.

RECURSOS DESTINATS A LA DOCÈNCIA

La Fundació també dona suport a la docència, una de les 
línies estratègiques prioritàries de Sant Pau.

L’any 2020 es va redactar el projecte de l’obra d’adaptació de 
la planta baixa de la Casa dels Capellans, al costat de l’Esglé-
sia, per ubicar-hi les aules de simulació de l’Escola Univer-
sitària d’Infermeria (EUI-Sant Pau). Tot i que s’havia previst 
que fossin operatives el curs 2021-2022, la crisi sanitària va 
obligar a ajornar les aportacions previstes per a aquest pro-
jecte fins al següent exercici.
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IMPULS DE LA RECERCA

4

Prop de 850.000 € destinats a 
l’activitat investigadora i a altres 
recursos per a la recerca
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L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es defineix com a centre 
terciari i d’alta complexitat, en gran mesura, gràcies a l’activitat 
investigadora de l’Institut de Recerca. 

Durant aquests últims anys, la Fundació ha prioritzat el finan-
çament del nou edifici de l’Institut de Recerca, el manteniment 
de les seves instal·lacions i ha donat suport als seus grups 
d’investigació per dur a terme la seva activitat. 

NOU EDIFICI DE RECERCA

A finals del 2018 es va inaugurar el nou edifici de l’Institut 
de Recerca, de 9.681 m² distribuïts en cinc plantes. La Fun-
dació va finançar la construcció amb una aportació mínima 
de 12 milions d’€, a més d’una subvenció de 5 milions 
d’€ de fons europeus FEDER, gestionats per la Secreta-
ria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

NOU LABORATORI DE GENÈTICA

Amb una dotació de 17.112 €, es va contractar la redacció del 
projecte executiu del nou laboratori de Genètica a l’edifici 
de l’Institut de Recerca. L’inici de les obres està previst per al 
primer semestre de 2021.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

Les instal·lacions del nou edifici de Recerca han rebut des de 
la seva inauguració diversos reconeixements, entre ells, el 
Premi Catalunya Construcció del 2020, en la categoria d’in-
novació en l’edificació. El jurat del guardó, atorgat pel Col·le-
gi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), va destacar les 
propostes del projecte concebudes per propiciar una major 
eficàcia en les tasques dels tècnics investigadors, mitjançant 
l’obertura dels espais de treball i sistemes compartits. També 
va elogiar la manera d’abordar la simbiosi amb l’entorn 
patrimonial de Sant Pau, així com la innovació relativa als 
materials i elements constructius.



FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 25

SUPORT A L’ACTIVITAT INVESTIGADORA

La recerca situa Sant Pau com un dels centres hospitalaris 
més destacats d’Espanya, amb un gran volum de treballs pu-
blicats amb factor d’impacte. En la mateixa línia, cal remar-
car el número i qualitat de projectes que reben subvencions i 
beques. Des del 2009, l’Institut de Recerca i altres entitats de 
l’entorn treballen coordinament sota el paraigües de l’Insti-
tut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau (IIB Sant Pau). El 
suport a la recerca és, consegüentment, una de les prioritats 
de la Fundació. 

El 2020, la Fundació va destinar 641.195 € del seu pressupost 
anual a l’activitat investigadora de l’Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

RECURSOS PER INVESTIGAR LA COVID-19

Amb la finalitat de fer costat a l’Institut de Recerca en els 
reptes originats per la crisi sanitària causada per la Covid-19, 
la Fundació li va atorgar 18.750 € per promoure la investi-
gació sobre la malaltia, des del projecte del BIOBANC i des 
del grup en Medicina Perinatal i de la Dona del Servei de 
Ginecologia i Obstetrícia, que centra el seu treball en els 
efectes del coronavirus en l’embaràs.

A més, el Recinte Modernista va posar a la venda 10.000 
entrades a 5 € en el marc de la campanya de micromecenat-
ge “A Sant Pau, lluitem contra el coronavirus”, per recaptar 
fons destinats a la investigació duta a terme per l’Institut 

de Recerca. A través d’aquesta iniciativa i al llarg de tota la 
campanya de Nadal, es van recaptar més de 14.000 €.

A través dels “Diumenges Solidaris” de juliol, agost, setem-
bre, novembre i desembre de 2020, també es van destinar 
6.805 € als diferents projectes de recerca sobre la Covid-19 
endegats des de Sant Pau, obtinguts de la venda d’entrades 
del programa de visites a l’antic hospital modernista.

D’altra banda, la Fundació va cedir gratuïtament diversos 
espais per emetre en directe La Marató de TV3 de 2020, 
dedicada a la Covid-19. La recaptació d’aquesta edició es va 
destinar als diversos programes d’investigació que giren 
al voltant d’aquesta malaltia i que es desenvolupen des de 
centres com l’Institut de Recerca de Sant Pau.

ALTRES RECURSOS PER A LA RECERCA

A més del suport a l’activitat investigadora, l’Institut de Re-
cerca, amb una dotació de 144.559 €, va accedir als recursos 
de la Fundació per finançar les següents actuacions:

• Manteniment dels nous espais de recerca de l’edifici del 
Convent, fruit de la integració de l’Institut Català de Cièn-
cies Cardiovasculars (ICCC) a l’Institut de Recerca. 

• Presència de l’Institut de Recerca als espais del Barcelona 
Health Hub.

• Suport lingüístic per a la recerca mèdica i infermera.

• Aportació econòmica a l’IIB Sant Pau.
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5
ACCIÓ SOCIAL 

Prop de 600.000 € per a diferents 
programes d’acció social que 
refermen el compromís de la 
Fundació amb els col·lectius més 
vulnerables
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El programa d’acció social 
defineix les activitats que la 
Fundació desenvolupa per donar 
compliment als fins fundacionals, 
entre les quals cal destacar la 
rehabilitació social de malalts 
mentals de la Llar Residència 
Doctor Pi i Molist, i el suport 
psicosocial a pacients de càncer 
del Centre Kàlida Sant Pau

REHABILITACIÓ DE PACIENTS                              
AMB PATOLOGIA DUAL

El 2020 es van destinar 230.600 € 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 va aportar 215.000 € per a l’adequació de 
l’edifici que té en propietat al carrer de Sant Josep i d’en 
Rosés a Badalona, on s’ubica un habitatge per acollir de 2 a 4 
pacients i 2 cuidadors.

SUPORT A LA SALUT MENTAL 

La Fundació dona suport i finança el programa de rehabili-
tació social de malalts mentals de la Llar Residència Doctor 
Pi i Molist, gestionada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital. 
El centre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb malalties mentals, defensar els seus drets i 
promocionar la seva autonomia personal, desenvolupa la 
seva activitat en tres àrees:

• Àrea d’habitatges tutelats i programes individualitzats, per 
a la qual la Fundació va facilitar 18 pisos, amb un total de 
68 places.

• Servei de Rehabilitació Comunitària.

• Àrea de lleure (Club Social).

El 2020, la Fundació va aportar 171.808 € per al desenvolu-
pament d’aquestes tres àrees. A més, es van destinar 30.000 
€ al manteniment i l’adequació dels habitatges assistits.
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ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL A                
MALALTS DE CÀNCER

El 2019 es va inaugurar el Centre Kàlida Sant Pau, un espai 
d’acompanyament psicosocial de càncer per a pacients, cui-
dadors i familiars que complementa els tractaments mèdics 
dels hospitals. El seu programa assistencial és gratuït i està 
gestionat per professionals especialitzats en suport onco-
lògic. La ubicació estratègica al costat de l’Hospital de Sant 
Pau facilita la relació amb el seu Servei d’Oncologia.

El 2020 la Fundació va contribuir al programa de suport 
psicològic i social amb una aportació de 30.000 €, dels quals 
20.000 € es van destinar al projecte “Kàlida a casa”, endegat 
durant el confinament per facilitar el servei d’atenció i acom-
panyament telefònic i en línia als usuaris del centre.

A través del “Diumenge Solidari” del mes d’octubre de 2020, 
també es van transferir 2.447 € a l’àrea de Suport Social 
de Kàlida Sant Pau, obtinguts de la venda d’entrades del 
programa de visites al Recinte Modernista. Amb aquests 
recursos es van poder atendre 102 visites, es van fer visites 
individuals d’orientació social amb 22 persones i es van pro-
gramar 4 sessions grupals.

ALTRES RECURSOS PER A L’ACCIÓ SOCIAL

ALLOTJAMENT PER A FAMILIARS                                     
DE MALALTS DESPLAÇATS

La Fundació va posar a disposició de la Unitat de Treball 
Social de l’Hospital quatre habitatges per acollir familiars 
de malalts desplaçats, uns recursos que es quantifiquen 
en 23.771 €.

SUPORT A DONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

La Fundació va seguir cedint un edifici a la Fundació Maria 
Raventós per emparar dones que es troben en risc d’exclusió. 
Els dos habitatges de l’immoble, ubicat al barri de la Materni-
tat i Sant Ramon de Barcelona, al districte de Les Corts, acull 
dones gestants o amb fills a càrrec 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 maternitat. 
Diferents famílies van beneficiar-se d’aquest servei al llarg del 
2020, gràcies a aquesta cessió valorada en 20.400 €.
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SUPORT A LA FORMACIÓ DE JOVES 
EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL

El programa que l’Hospital i el Casal dels Infants per a 
l’Acció Social als Barris desenvolupen per formar a joves 
com a assistents personals, per fer acompanyament social 
a persones amb diversitat funcional, rep també el suport 
de la Fundació. Aquesta formació es duu a terme amb la 
participació activa i voluntària del Servei de Medicina Física 
i Rehabilitació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i 
compta 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. 

Dins d’aquest programa, que el 2020 va comptar amb una 

aportació de 11.113 €, també es contempla la cessió tempo-
ral d’un habitatge destinat a la reinserció de joves sols en 
situació de risc social.

AJUDA A LES PERSONES SENSE LLAR

Des del 2010, la Fundació és l’entitat titular de la Llar Sant 
Josep i d’en Rosés, un centre residencial a Badalona desti-
nat 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, institució que treballa per 
acompanyar les persones sense llar en la seva lluita per un 
habitatge digne i la seva inserció social i laboral. 

Durant el 2020, aquests recursos residencials van facilitar 
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l’allotjament de 31 persones (majoritàriament homes de 31 a 
40 anys), amb una durada mitjana de l’estada de 16,4 mesos 
i un percentatge d’ocupació del 91,4%. A través de l’Àrea 
de Serveis Socials d’Execució Penal de l’àmbit territorial de   
Barcelona, el centre també va acollir 14 persones de permís.

El pressupost destinat a aquest projecte va ser de 9.600 €.

SUPORT A L’ONCOLOGIA INFANTIL

La Fundació va col·laborar amb la Fundació d’Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia, dedicada a la cobertura integral de 
les necessitats dels infants i joves afectats pel càncer o altres 
malalties greus, i al suport a les seves famílies. La Fundació està 
present a Sant Pau i a tots els hospitals catalans on es duen a 
terme tractaments d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica.

Fruit d’un primer contracte de cessió d’espais signat el 2011, 
l’entitat té la seva seu al recinte de Sant Pau, a la primera 
planta del Pavelló de Santa Victòria. La donació que es va 
convenir el 2020 per acollir-la va ser de 10.860 €.

AJUT AL TRACTAMENT DE LA DEPENDÈNCIA                       
DE LA COCAÏNA

El Servei de Psiquiatria de Sant Pau es va beneficiar d’un ajut 
de 5.000 € per desplegar el programa de tractament per a 
pacients amb dependència de la cocaïna mitjançant teràpia 
cognitiva conductual.

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 l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona (cedint 14 pisos) i amb l’Ajun-
tament de Vilafranca del Penedès (amb 3 pisos habitat-
ges). Ho fa amb l’objectiu de facilitar el dret a l’accés a un 
habitatge digne, per un temps determinat, a persones o 
famílies desfavorides i/o en risc d’exclusió social que for-
men part d’algun dels seus programes. 

D’altra banda, es va col·laborar per primer cop amb el pro-
jecte “Primer la llar” de l’Ajuntament de Barcelona, adreçat 
a persones sense casa i en situació d’exclusió social. En 
aquest marc, la Fundació va cedir 2 dels seus pisos en pro-
pietat i va assumir el 30% del seu lloguer, a més de pagar 
les obres d’adequació d’un d’aquests habitatges, valorades 
en 10.000 €.

ALTRES ACCIONS

Al llarg del 2020, es va continuar donant suport a l’Hospi-
tal i a altres entitats que hi estan vinculades amb l’acollida 
gratuïta de reunions i altres esdeveniments a les sales i 
espais enjardinats del Recinte Modernista. De la mateixa 
manera, es van cedir espais a diferents institucions que 
treballen en l’àmbit de la salut i d’altres que desenvolupen 
la seva activita amb la finalitat de fomentar la cohesió soci-
al. Les cessions a l’Hospital, l’Institut de Recerca i entitats 
del tercer sector van ser valorades en 40.497 €.
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6
RECINTE MODERNISTA

El 2020 el Recinte Modernista va 
aconseguir adaptar la seva activitat 
a la pandèmia de Covid-19
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A més de ser un espai cultural i turístic sostenible, responsable 
i de qualitat, el Recinte Modernista és també escenari estratègic 
per a la instal·lació d’organismes amb un alt impacte social que, 
en un any tan excepcional de pandèmia, van adaptar les seves 
línies d’actuació als múltiples fronts oberts per la Covid-19.

Entre les organitzacions ubicades al Recinte vinculades a la 
salut, van destacar l’OMS, Banco Farmacéutico, Barcelona  
Health Hub i European Organisation for Rare Diseases 
(EURORDIS) pel seu esforç en donar resposta a les necessitats 
que van anar plantejant les diferents fases de la pandèmia.

Donada la situació d’emergència sanitària, el programa de 
visites va experimentar una davallada molt notable de públic, 
com va succeir a la resta d’espais patrimonials que depenen 
en bona mesura del turisme.

Amb l’obtenció el 2020 del segell internacional SafeTravels en 
reconeixement dels protocols de prevenció i higiene aplicats 
al Recinte davant la Covid-19, Sant Pau va reforçar el seu posi-
cionament com a espai segur, en coherència amb les disposi-
cions de l’Organització Mundial de la Salut sobre mesures de 
seguretat en pandèmia.

GESTIÓ DELS 
PAVELLONS 
MODERNISTES
Durant el 2020 deu organitzacions van seguir duent a terme 
la seva activitat al Recinte Modernista en els àmbits de la 
salut, la sostenibilitat, l’educació, la innovació i la cultura. 

• 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 Barcelona de l’Organització Mundial de la 
Salut per a l’Enfortiment de Sistemes de Salut (OMS)

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

En un any condicionat per la pandèmia de Covid-19, les 
organitzacions residents vinculades a la salut, a més de tre-
ballar per assolir els seus objectius estratègics, van adaptar 
els seus programes per respondre a l’emergència sanitària.
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ACTIVITATS                  
CULTURALS 

PROGRAMA DE VISITES  

A causa de la pandèmia, Sant Pau 
va rebre un 78% menys de visites 
que a l’exercici anterior

La Fundació treballa per millorar i ampliar el relat museogrà-
fic 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 
que vertebren la proposta expositiva del Recinte Modernista.

Sis anys després de la seva obertura al públic, l’emergència 
sanitària va condicionar l’activitat del Recinte, que va haver 

d’adaptar la seva oferta de visites al públic local.

EL RECINTE MODERNISTA EN PANDÈMIA

Donat el confinament provocat per la Covid-19, el Recin-
te Modernista va haver de tancar les seves portes el 14 de 
març del 2020, i no les va tornar a obrir fins al 26 de juny. 
La represa de l’activitat turística es va fer amb l’aplicació de 
diferents mesures destinades a garantir la seguretat dels 
visitants i treballadors del conjunt patrimonial.

També es va reduir l’horari d’obertura de les instal·lacions amb 
la finalitat de mantenir la viabilitat econòmica de la Fundació. 
Així, l’horari de visita es va delimitar de dimarts a divendres de 
10 a 14.30h, i caps de setmana i festius de 10 a 17h.

Sant Pau va voler agrair a tots els professionals sanitaris l’es-
forç realitzat davant la pandèmia. Per això, del 26 de juny al 
31 de juliol van poder accedir de forma gratuïta al recinte tots 
els treballadors i treballadores d’hospitals, centres d’atenció 
primària, residències i empreses de transport sanitari.

A més, des de la reobertura del Recinte Modernista i fins 
a finals d’any, es van oferir avantatges per fer l’espai més 
accessible i incentivar l’activitat cultural, com el descompte 
del 30% en tots els formats de visita. També es va esta-
blir l’entrada gratuïta a totes aquelles persones aturades o 
afectades per un ERTO, mesura que es va afegir a la resta de 
gratuïtats amb què s’intenta promoure l’accés al Recinte de 
determinats col·lectius socials. 

NOVA OFERTA DE VISITES

Per adaptar-se a la demanda del públic local, el Recinte Mo-
dernista va reforçar les visites guiades i va programar noves 
visites temàtiques, entre d’altres.
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Visites guiades

El públic local va aprofitar el context de la pandèmia per 
conèixer Sant Pau a través de les visites guiades que, en un 
primer moment, van quedar anul·lades, per després oferir-se 
en grups reduïts de 10 persones i més tard de 15. Els caps 
de setmana i festius es van arribar a programar 7 grups, la 
majoria en català.

Visites temàtiques

L’11, 18 i 25 d’octubre es va programar la visita guiada “L’higi-
enisme a Sant Pau” per explicar com l’arquitecte Lluís Domè-
nech i Montaner va dissenyar el projecte de l’antic hospital 
modernista seguint els criteris higienistes, segons els quals es 
defensaven els sistemes constructius per potenciar la il·lumi-
nació i la ventilació natural de les estances, així com l’ús de 
materials de fàcil neteja i desinfecció.

El 8, 15 i 22 de novembre es va presentar “Un hospital en 
temps de guerra”, recorregut guiat per explicar la importància 
de l’Hospital de Sant Pau durant els anys de la Guerra Civil 
espanyola, quan va esdevenir l’Hospital General de Catalunya.

Capvespres Sant Pau

Aprofitant la llum dels capvespres a l’hospital modernista, es 
va posar en marxa aquesta proposta per donar a conèixer la 
història que s’hi amaga, a través de la visita d’espais inè-
dits, per gaudir, tot seguit, d’un recital de Lied gràcies a la 
col·laboració de la Fundació Victoria de los Ángeles i l’Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Promoció del passaport “La ruta de Barcelona”

A la tardor, es va posar en marxa el passaport “La ruta de 
Barcelona”, promogut pel Recinte Modernista, el Barça 
Stadium Tour & Museum, La Pedrera-Casa Milà i l’Aquarium 
de Barcelona, una iniciativa pensada perquè les famílies de 
la ciutat i l’Àrea Metropolitana visitin aquests quatre espais 
amb obsequis i preus especials.

DADES DE LES VISITES

Durant el 2020, 73.081 persones van visitar el conjunt mo-
dernista de Sant Pau, una xifra que representa un 78% menys 
respecte el 2019. El 73,4% de les visites van tenir lloc durant 
els tres primers mesos de l’any, abans d’esclatar la pandè-

mia. La recaptació total de l’exercici va ser de 600.453 €. Per 
comptabilitzar les visites i ingressos durant aquest any de 
crisi sanitària, cal tenir en compte que el
Recinte Modernista va romandre tancat del 14 de març al 25 
de juny, i que durant el segon semestre es va reobrir amb 
horari reduït i tancament els dilluns.

La distribució de públics segons modalitat de visita varia 
respecte els exercicis anteriors. El percentatge de visites 
lliures va augmentar fins al 86,6% del total, les guiades fins 
a un 6,6% i els grups concertats fins a un 3,1%. En canvi, les 

visites audioguiades (a través d’aplicació mòbil) només van 

representar un 2,2% i les escolars no van superar l’1,5%.

Quant a les procedències, en el període de reobertura, de juny 
a desembre, el nombre de visitants de Catalunya va represen-
tar un 46,98%, els de la resta d’Espanya un 3,65% (el 30,33% 
dels quals provinents de la Comunitat de Madrid) i els d’altres 
països un 49,37%. En relació amb els turistes internacionals, 
els francesos, que van representar el 4,78% del total, van ser els 
més nombrosos, seguits dels visitants procedents d’Alemanya 
(1,24%), Itàlia (0,88%), Regne Unit (0,54%), Polònia (0,52%), la 
Xina (0,49%), els Estats Units (0,36%) i Rússia (0,34%).
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Pel que fa a l’adquisició d’entrades, la venda per internet va 
passar del 9,13% el 2019 al 47,43% el 2020 (període de juny 
a desembre), increment motivat per les mesures impulsades 
per prevenir els contagis i les promocions online.

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 

La significació històrica del Recinte Modernista i el seu valor 
educatiu, com a obra cabdal del patrimoni barceloní, són 
dos actius estratègics del programa cultural de Sant Pau. Per 
això, anualment es treballa per millorar les activitats peda-
gògiques que permeten que centenars d’escoles i instituts 
descobreixin la institució, la seva aportació a la medicina i el 
valor artístic del conjunt monumental.

La proposta pedagògica s’estructura en tres àrees d’activitat: 
la visita escolar lliure, que permet l’accés gratuït de grups 
escolars acompanyats de docents, la visita guiada i les acti-
vitats pedagògiques. Durant el 2020, el Recinte Modernista, 
malgrat la situació excepcional provocada per la Covid-19, 
va rebre 2.966 estudiants, dels quals 1.061 van fer la visita 
escolar lliure, 1.577 l’escolar guiada i 328 van gaudir d’una 
activitat pedagògica.

El curs 2019-2020 va incorporar dues noves activitats peda-
gògiques: “Arquitectura que cura: l’higienisme al projecte de 

Sant Pau” i “Sant Pau, Patrimoni Mundial i model de soste-
nibilitat”, adreçades a estudiants d’ESO i batxillerat. Aquestes 
noves propostes es van afegir a les altres quatre activitats 
pedagògiques programades en cursos anteriors: “Llum, 
colors i natura” (Educació Primària); “Domènech i Monta-
ner, l’arquitecte de la gent” (ESO); “Un hospital en temps 
de guerra” (batxillerat); i “El fons documental d’un Hospital 
amb més de 600 anys d’història” (ESO i batxillerat).

El conjunt modernista de Sant Pau vol ser un espai a l’abast 
de tots els centres escolars, independentment de la seva 
realitat socioeconòmica. Conscient de l’impacte social del 
coronavirus, el setembre del 2020 la Fundació va establir 
l’entrada gratuïta en la modalitat de visita escolar lliure per a 
tots els centres educatius de Barcelona.

ACTIVITATS CULTURALS 

El programa d’activitats té com a finalitat impulsar l’ús social 
i cultural del Recinte Modernista amb una clara prioritat: la 
relació amb el seu entorn més immediat. El 2020, la pandè-
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mia va determinar que moltes de les activitats programades 
fossin anul·lades o ajornades. Tot i així, quan les mesures ho 
van permetre, es van poder programar alguns concerts, com 
els dels Cruïlla XXS o els del LIFE Victoria.

CONCERTS “DIES DE MÚSICA”

A causa del confinament, aquest cicle de concerts, que aposta 
per joves promeses de la música clàssica i altres gèneres com 
el jazz i el swing, només va poder celebrar dues actuacions: 

• 19 de gener. Dos de Lis.

• 9 de febrer. Xavi Criado (trio).

CONCERTS ORGANITZATS PER PROMOTORS EXTERNS    

Cruïlla XXS

El maig del 2020, el Festival Cruïlla va donar pas al Cruïlla 
XXS, un format de festival més petit adaptat a les noves me-
sures sanitàries, barreja de música, humor, circ, dansa i teatre. 
Estructurat en diferents programacions repartides per diver-
sos escenaris de la ciutat, el Cruïlla XXS es va dissenyar amb 
un aforament màxim de 400 persones assegudes, amb distàn-

cia de seguretat i mesures d’higiene, franges horàries d’accés i 
el compliment estricte de la normativa Covid en vigor.

El festival es va celebrar entre l’1 de juliol i el 2 d’agost a 
diferents espais a l’aire lliure, com el Poble Espanyol, el 
Disseny Hub Barcelona, els jardins del Teatre Nacional de 
Catalunya o l’Anella Olímpica. Al Recinte Modernista es va 
programar l’espectacle teatral “NN (Nova Normalitat)” de La 
Fura dels Baus, el concert de guitarra flamenca de Chicue-
lo, música d’autor com la de Marina Rossell i actuacions de 
lírica com la protagonitzada per la mezzosoprano Anna Alàs.

La Mercè

El Recinte Modernista va ser un dels escenaris de La Mercè 
2020. Els dies 24, 26 i 27 de setembre s’hi van poder veure 
part dels actes organitzats per l’Ajuntament de Barcelona. En 
concret, Sant Pau va acollir diversos espectacles de dansa i 
arts de carrer dins la programació del MAC Festival (Mercè 
Arts de Carrer). Per garantir les mesures de seguretat i hi-
giene, també es va limitar l’aforament i només s’hi va poder 
accedir amb registre previ.
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LIFE Victoria

La Sala Domènech i Montaner del Pavelló de l’Administració 
va tornar a acollir el LIFE Victoria, festival de Lied organitzat 
per la Fundació Victoria de los Ángeles, que ret tribut a la gran 
soprano catalana. Aquest esdeveniment continua apostant per 
grans figures del gènere i també presenta joves promeses.

El cicle de Lied, que va inaugurar-se amb el concert de la 
soprano Kate Royal i el pianista Joseph Middleton, va constar 
de cinc recitals i l’obra “Diari d’un desaparegut” de Leoš 
Janaček, protagonitzada per Nicky Spence, Helena Ressurrei-

cao, Mercedes Gancedo, Irene Mas Salom, Mireia Tarrago i 
l’acompanyament de Julius Drake.

A més, en coproducció audiovisual amb Radio Televisión 
Española i la Fundació Victoria de los Ángeles (en col·labo-
ració amb la Fundació Gran Teatre del Liceu i la Fundació 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), el 8 de novembre es va 
enregistrar al Recinte Modernista un recital de Louise Alder 
i Gary Matthewman, retransmès el 26 de desembre a “Los 
conciertos de La 2” de TVE.
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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 aques-
tes conferències: 

• 23 de gener. “Domènech i Montaner i Gaudí, el respecte 
entre mestres”. Mireia Freixa, catedràtica d’Història de 
l’Art de la Universitat de Barcelona.

• 13 de febrer. “L’estructura de Catalunya, la recerca de Do-
mènech i Montaner”. Lluís Domènech Girbau, arquitecte.

• 5 de març. “Metgesses”. M. Rosa Güell, consultora sènior 
i antiga responsable de la unitat de Rehabilitació Respi-
ratòria del Servei de Pneumologia; Mireia Puig, directora 
del Servei d’Urgències; i Laia Sánchez, resident del Servei 
d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular.

Sant Pau va participar en la Setmana d’Arquitectura, impulsa-
da pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per reforçar 
el vincle entre la ciutadania i el patrimoni arquitectònic. Ho 
va fer amb dues conferències, adaptades al format online:

• 11 de maig. “L’arquitectura que cura”. Miquel Terreu, 
arxiver de l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau.

• 14 de maig. “Arquitectura sostenible: la rehabilitació de 
Sant Pau”. Mònica Asenjo, arquitecta en cap del Recinte 
Modernista de Sant Pau.

ACTIVITATS DE NADAL 

Del 23 de desembre al 6 de gener, el Recinte va projectar a 
la façana del Pavelló de l’Administració una il·luminació es-
pecial. Amb una temàtica al voltant de la pandèmia, les imat-
ges van combinar elements nadalencs amb un homenatge 
als professionals de la salut i els pacients que van patir la 
Covid-19. En aquest sentit, s’hi va projectar una selecció de 
dibuixos i il·lustracions que els infants van enviar a l’Hospital 
com a mostra de suport al personal sanitari i als pacients 
ingressats durant la primera onada de la pandèmia. El 
muntatge finalitzava amb el lema “La teva salut forma part 
de la nostra història. Ens en sortirem”, missatge amb què la 
Fundació va destacar el vincle històric de la institució amb la 
ciutadania i va agrair als barcelonins i barcelonines l’esforç 
realitzat per fer front a la crisi sanitària.

Dins de la programació nadalenca van destacar les visites te-
atralitzades (19, 20, 26 i 27 de desembre; 2 i 3 de gener), re-
presentades per dos actors caracteritzats com a Luís Domè-
nech i Montaner i una infermera dels anys 20, que recorrien 
les principals localitzacions de l’antic hospital en un viatge al 
passat. També es va programar l’activitat educativa “Llums, 
colors i natura” (13, 20, 27, 28 i 30 de desembre; 1, 3 i 4 de 
gener), en un format familiar per explicar les característiques 
del modernisme i la importància de la il·luminació, el color i 
la natura en el projecte original de Domènech i Montaner.



FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 41

PATROCINIS I COL·LABORACIONS EXTERNES 

L’any 2020, els patrocinis i col·laboracions de la Fundació 
es va focalitzar en difondre la reactivació cultural i turística 
del Recinte Modernista. Ateses les especials circumstàncies 
viscudes pel sector, l’objectiu va ser obtenir suports de co-
municació en condicions avantatjoses a escala local, davant 
de l’absència de visitants internacionals. En aquest sentit, 
destaquen els acords de col·laboració amb La Vanguardia, El 
Periódico, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i 
l’Ajuntament de Barcelona.

La renovació de l’acord amb la principal capçalera del Grup 
Godó va centrar-se en la posada en marxa de la campanya 
“Agafa aire. Respira modernisme”, concebuda per donar a 
conèixer la reobertura de l’antic hospital, i la difusió de la 
programació d’activitats de Nadal. La Vanguardia també va 
col·laborar en la divulgació del passaport “La ruta de Barce-
lona”. D’altra banda, donant compliment als punts establerts 

al conveni, Sant Pau i La Vanguardia van treballar conjunta-
ment per incentivar la visita dels membres del Club Van-
guardia al conjunt modernista.

Pel que fa a El Periódico, els suports cedits per aquest mitjà 
van dedicar-se a promoure activitats d’interès social, com els 
Diumenges Solidaris, a més de les diferents visites temàti-
ques que es van programar per al públic local a la tardor.

Un any més, també va ser remarcable la col·laboració de 
Transports Metropolitans de Barcelona i l’Ajuntament en 
la cessió de suports de comunicació propis, destinats a les 
campanyes de reactivació i Nadal. Aquests dos acords van ser 
estratègics per garantir la visibilitat del Recinte Modernista 
en espais estratègics de la ciutat, com la xarxa de transport 
públic i l’entorn digital municipal. 
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GESTIÓ D’ESPAIS 
Malgrat la Covid-19, es van poder 
gestionar 73 actes en formats 
adaptats als requeriments de la               
nova realitat

Els espais del Recinte Modernista de Sant Pau van continu-
ar acollint esdeveniments durant el 2020, sempre seguint la 
normativa vigent davant la Covid-19. En aquest context, els 
formats i la tipologia d’actes es van adaptar als nous requeri-
ments i a la nova realitat.

Dels 73 actes que es van gestionar, 31 van ser contractats per 
empreses i entitats externes, 23 van ser trobades i jornades 
organitzades per l’Hospital, l’Institut de Recerca, les organitza-

cions residents i altres institucions vinculades a Sant Pau, i 14 
van ser concerts. A més, es van gestionar 3 col·laboracions i 2 
sessions gratuïtes emmarcades en el Programa d’Acció Social 
de la Fundació. El total d’esdeveniments celebrats va implicar 

16.300 assistents i van suposar una facturació de 595.162 €.

L’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va tornar a ser 
la seu de les edicions d’hivern i estiu de la 080 Barcelona 
Fashion Week. Arran de la pandèmia, per a l’edició d’estiu, 
celebrada al setembre, es va optar pel format digital, amb 
l’emissió online de les desfilades gravades prèviament als 
espais modernistes, i l’emissió en directe de diverses con-
ferències professionals celebrades a les sales del Pavelló de 
l’Administració. 

La sostenibilitat, la seguretat i la incorporació de noves tec-
nologies per a la realització d’esdeveniments online o híbrids 
va ser la gran aposta dels espais de reunions del Recinte Mo-
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dernista. En aquest sentit, a més de l’edició digital de la 080 
Barcelona Fashion Week, que va tancar amb més de 100.000 
visualitzacions des de 86 països, destaquen les edicions 
online de la Nit de la Robòtica i la Barcelona Health Summit, 
així com els actes de la Fundació Lluita contra la Sida, el 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Barcelona Breast 
Meeting i la presentació de precandidatura de Joan Laporta a 
la presidència del Futbol Club Barcelona.

La represa de l’activitat cultural, adaptada a les mesures de 
prevenció de la Covid-19, la van protagonitzar el Festival Cru-
ïlla XXS, amb la contractació dels espais enjardinats per pro-
gramar 13 concerts de cançó, flamenc, jazz i música clàssica 
entre el 2 i el 18 de juliol, i La Mercè, amb diversos espectacles 

de dansa i arts de carrer dins la programació del MAC festival, 
que es van poder veure els dies 24, 26 i 27 de setembre.

El 20 de desembre es va instal·lar al Pavelló de l’Administra-
ció un set de rodatge de La Marató de TV3, que en l’edició 
de 2020 es va dedicar a la Covid-19. Durant el programa es 
van emetre entrevistes i actuacions musicals enregistrades a 
diferents espais del conjunt monumental. 

Al Recinte Modernista també es van enregistrar altres filma-
cions i rodatges de sèries i pel·lícules.
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7
PATRIMONI IMMOBILIARI

La gestió eficient del patrimoni de 
la institució és un dels objectius 
prioritaris per acomplir els fins 
fundacionals. El 2020, el patrimoni 
extern de la Fundació va generar 
prop de 7,7 M €
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GESTIÓ DEL PATRIMONI

La gestió eficient del patrimoni de la Fundació Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau és un dels objectius principals de la 
institució per a la consecució dels seus fins fundacionals.

La Fundació organitza els recursos patrimonials en dues 
àrees:

• El patrimoni extern, amb 1.093 propietats procedents 
d’herències, donacions i llegats. Els recursos obtinguts de 
la seva gestió es destinen a l’assistència sanitària, la recer-
ca, programes d’acció social i el manteniment del Recinte 
Modernista.

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

El 2020 el patrimoni extern va estar constituït per 90 finques 
urbanes (84 en plena propietat, 4 en copropietat i 2 en nua 
propietat), 22 naus industrials, 9 finques rústiques i 7 solars.

1.093 propietats es van incloure a l’inventari del patrimoni 
urbà: 543 habitatges, 98 locals comercials i naus industrials, 
68 despatxos i 384 places d’aparcament.

Les unitats administrades per la Fundació s’ubiquen a Bar-
celona (643), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet (43) i 
altres municipis de l’Estat (38).

En els darrers anys s’ha produït un augment progressiu de 
la rendibilitat del patrimoni extern: del 4,17% del 2016 es va 
passar al 4,56% el 2020.

Per donar compliment als fins fundacionals de la institució, 
una part important del patrimoni extern es destina a ajudar 
col·lectius i persones que es troben en diversos graus de vul-
nerabilitat i exclusió social. Amb aquest objectiu s’impulsen 
les iniciatives descrites a l’apartat “Acció social”, a través de 
les quals la Fundació treballa per millorar la qualitat de vida 
dels qui resideixen als seus habitatges, a més de promoure 
la col·laboració amb entitats del tercer sector.

Els ingressos bruts generats pel patrimoni extern el 2020 
van ser de 7.693.336 €. En aquest exercici, es van aplicar les 
adequacions de la renda, moratòries i altres mesures recolli-
des en els successius Reials Decrets aprovats per fer front a 
l’impatge social i econòmic de la Covid-19.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

Al Pavelló de l’Administració es van realitzar les obres 
d’adequació del restaurant i es va renovar el mobiliari 
i l’equipament de la cuina. Amb aquesta actuació s’ha 
millorat el tractament d’olors i fums a través d’un nou 
sistema de filtratge i extracció.

A finals d’any, també es van començar les obres de 
rehabilitació de la cúpula de l’antic Convent. Els treballs 
consisteixen en la consolidació de l’estructura i la re-
novació de les peces ceràmiques que la revesteixen. El 
projecte de rehabilitació, que té un pressupost total de 
185.000 €, compta amb una subvenció de 61.500 € del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, es va presentar la sol·licitud per a la sub-
venció de l’1,5% cultural del Ministeri de Cultura per fer 
front a la rehabilitació estructural, façanes i cobertes del 
Pavelló de la Puríssima, gràcies a la qual s’ha obtingut 
1,1 M €.
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8
ARXIU HISTÒRIC

L’Arxiu Històric va atendre 86 
consultes, de les quals el 63 %  
van ser telemàtiques
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La missió de l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau és recollir, catalogar, conservar i difondre 
el fons documental de la institució, a més de vetllar per 
conservar-ne i difondre’n el seu patrimoni documental, 
històric i artístic.

El fons, que abasta documentació des del segle XII, consti-
tueix per la seva antiguitat un dels arxius hospitalaris més 
importants i complets del món occidental. Sense abandonar 
les tasques diàries de tractament documental, l’Arxiu rep 
investigadors i proporciona fonts documentals per a les 
actuacions del Recinte Modernista. A més, dona a conèixer el 
patrimoni documental en conferències i exposicions i ofereix 
visites tècniques a col·lectius especialitzats.

TRACTAMENT DOCUMENTAL

La principal activitat de l’Arxiu Històric consisteix en la con-
servació i catalogació de la documentació que custodia. En 
aquest àmbit, el 2020 es van realitzar les següents actuacions:

• Recepció dels fons del Dr. Modest Garcia Moll, consistent 
en una primera donació de 37 documents datats entre 
1963 i 2014, formalitzada al mes de febrer. A finals d’any, 
la gestió va ser completada amb un segon lliurament de 
documents.

• Recepció del fons del Dr. Joan Esteban Altirriba, consis-
tent en el lliurament de 41 nous documents que van com-
pletar la donació del 2019, integrada per 1.373 documents 
entre 1953 i 2018, tot plegat relacionat amb el seu pas pel 
Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital, del qual 
va ser cap. 

• Recuperació de documentació diversa datada entre 1968 i 
1985 i custodiada al despatx del Sr. Josep Corbella, advo-
cat de l’Hospital de Sant Pau i antic secretari de la MIA, 
entre la qual es pot trobar: un llibre de signatures d’ho-
nor, un llibre de reclamacions judicials, fotocòpies d’actes 
de la MIA, diversos butlletins i documentació relacionada 
amb el plet per conservar el nom d’Hospital General de 
Cataluña, a més d’un espasí de baciner de l’Hospital de la 
Santa Creu de finals del segle XIX. 

• Recuperació de documentació relativa a l’Hospital de Sant 
Pau procedent d’Enrique Granada Taboada, que va ser ad-
vocat seu a mitjans del segle XX. S’hi poden trobar 145 es-

criptures i documents datats entre 1802 i 1959, referents a 
herències, plets i censos de l’Hospital, que s’incorporaran 
a les respectives sèries.

• Transferència de documentació del despatx de la Dra. 
Mercè Gurgui, Directora de la Unitat de Malalties Infec-
cioses del Servei de Medicina Interna de l’Hospital, amb 
motiu de la seva  jubilació. El material recuperat con-
sisteix en documents administratius, CDs, i àlbums de 
diapositives, a més de llibres, alguns dels quals van ser 
lliurats a la Biblioteca Josep Laporte pel seu interès.

• Classificació del material fotogràfic digital generat per 
la Fundació, conservat en un repositori extern posat en 
marxa el 2018, que a finals del 2020 ja comptava amb 
50.001 fotografies realitzades entre el 2005 i aquesta data, 
procedents de les Àrees de Comunicació i d’Enginyeria. 
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ATENCIÓ A INVESTIGADORS, PACIENTS I 
ALTRES USUARIS

L’atenció als investigadors és una de les principals tasques 
de l’Arxiu Històric. Al llarg del 2020 es van atendre 86 con-
sultes: 54 presencialment i 32 per correu electrònic. L’emer-
gència  sanitària deguda a la Covid-19 va fer tancar les seves 
portes del 16 de març al 30 d’agost, període en què només 
es van atendre peticions telemàtiques. A partir de la reober-
tura al setembre es va anar recuperant l’afluència habitual, 
sempre respectant la reducció d’aforament.

Les consultes ateses van versar sobre temàtiques variades, 
tot i que aquelles relacionades amb l’Institut Mental de la 
Santa Creu (10), la recerca genealògica (9), la història social 
(8) o la història local (8) van ser les més nombroses. 

DIVULGACIÓ DEL FONS DE L’ARXIU

Amb l’objectiu de difondre el patrimoni documental, històric 
i artístic de la Fundació, l’Arxiu Històric organitza visites i 
actes adreçats a públics variats. La incidència de la Covid-19, 
però, va fer que l’activitat de l’Arxiu es veiés limitada. Cal 

destacar el 12 de febrer la visita institucional del Dr. Garcia 
Moll, el fons personal del qual ha estat donat a l’Arxiu. 

L’Arxiu també va participar en les següents activitats: 

• Conferència virtual “Arquitectura que cura: l’higienisme 
en el disseny de Sant Pau”, a càrrec de l’arxiver, Miquel 
Terreu, en el marc de la Setmana d’Arquitectura (11 de 
maig).

• Sessió d’acollida “Sant Pau: un hospital amb molta his-
tòria” als metges residents de l’Hospital de Sant Pau, a 
càrrec de Miquel Terreu (21 de setembre).

• Cessió de fotos de dues sales de malalts de l’antic Hos-
pital de la Santa Creu per a l’exposició virtual “La grip de 
1918: la mort porpra”. Elaborada pel CRAI Biblioteca de 
Filosofia, Geografia i Història en col·laboració amb el CRAI 
Biblioteca del Campus Clínic (Universitat de Barcelona), 
aquesta exposició, gestada en el període de confinament, 
va voler acostar a la població una altra pandèmia, la de 
la “grip espanyola” de principis del segle XX, a partir de 
documentació i publicacions de l’època. 
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