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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 
benèfico-assistencial particular 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
Xavier Bernadí Gil
Meritxell Masó Carbó

Designats per l’Ajuntament de Barcelona
Jordi Campillo Gàmez 
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 2021.
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PRESENTACIÓ

Us presentem l’informe del que ha estat la nostra activitat en 
un 2021, encara de pandèmia, en el que la Fundació Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau ha fet front a un entorn molt 
complex i incert. La Fundació fa públic aquest recull d’acti-
vitats subratllant els principals projectes i programes portats 
a terme en un exercici de responsabilitat i transparència, tot 
reflectint una manera de fer d’una institució de proximitat, 
que per vocació està al costat de les persones.

Les línies de treball al voltant de les quals gira l’activitat de 
la Fundació són, d’una banda, el suport a l’assistència, la do-
cència i la recerca, en el marc de les necessitats d’un centre 
terciari de referència com és l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau; i, de l’altra, els programes d’acció social adreçats 
als col·lectius més vulnerables de la societat. 

Amb la finalitat d’aportat valor afegit a la pràctica mèdica, es 
van impulsar tot un seguit d’actuacions en els àmbits de l’as-
sistència sanitària i la docència. L’any 2021 destaca la posada 
en funcionament de la nova sala d’intervencionisme híbrid 
per a operacions cardiovasculars, l’adequació de la qual va 
córrer a càrrec de la Fundació, la redacció del projecte de 
les noves UCI, i el finançament de les aules de simulació de 
l’Escola d’Infermeria EUI-Sant Pau. 

D’igual manera, la Fundació esmerça una bona part dels 
seus recursos en l’activitat investigadora de l’Institut de 
Recerca i la millora de les seves instal·lacions. La inaugura-
ció de la Unitat Mixta en Medicina Genòmica, un laboratori 
d’última generació on desenvolupar projectes que permetran 
comprendre la inestabilitat genòmica a fi de protegir-nos 
del càncer i avançar en la medicina personalitzada, va ser 
un dels fets més rellevants d’aquests darrers dotze mesos. A 
través de diferents iniciatives de participació ciutadana, com 
l’exposició benèfica ”Art solidari” i la celebració de sis “Diu-

menges solidaris”, també es van destinar ajuts als projectes 
de recerca sobre la Covid-19 impulsats des de Sant Pau. 

En el camp de l’acció social, la Fundació va continuar donant 
suport als pacients afectats de càncer i les seves famílies, de 
la mà de les fundacions Kàlida i Enriqueta Villavecchia. Així 
mateix, va fer costat als diversos programes assistencials i 
comunitaris que lidera el Servei de Psiquiatria, com el de la 
Llar Residència Doctor Pi i Molist o el de la seva Unitat de 
Toxicomanies. Joves sense família i en risc d’exclusió social, 
persones sense llar o mares en situació de vulnerabilitat 
són altres col·lectius que es beneficien del programa d’acció 
social.

Encara que la situació d’excepcionalitat viscuda al voltant 
de la pandèmia no va posar fàcil la recuperació de l’activitat 
del Recinte Modernista com a espai cultural i turístic, i com 
a punt de trobada per a la celebració de reunions i actes 
diversos, es va recuperar certa normalitat en les visites i es 
van organitzar esdeveniments de promotors externs amb 
gran èxit de públic, com ara l’espectacle nadalenc “Els llums 
de Sant Pau – Christmas Garden” i els concerts de música 
Candlelight.

Un any més renovem el nostre suport a l’activitat assistencial 
i investigadora de Sant Pau i el nostre compromís amb els 
col·lectius més vulnerables, i fem balanç de l’activitat desen-
volupada per la Fundació. Ho hem fet amb la participació 
de la ciutadania i la col·laboració de nombroses persones i 
entitats, amb la satisfacció d’haver assolit, malgrat tot, els 
objectius previstos per al 2021, i d’haver-ho fet amb respon-
sabilitat i rigor.
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El 2021, la Fundació va destinar 
el 99,5% 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 orí-
gens el 1401, amb la creació de l’Hospital de la Santa Creu, 
que va resultar de la fusió de sis petits hospitals que perta-
nyien a la ciutat i al Capítol Catedralici. El nou centre hospi-
talari, 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 dirigir i administrar l’Hospital, que es 
mantenia gràcies a almoines, privilegis reials, llegats i les 
rendes que s’hi generaven. 

En acabar el segle XX, els avenços de la medicina i el crei-
xement demogràfic 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 una part del seu llegat 
per a la construcció a Barcelona d’un nou hospital dedicat 
a Sant Pau. Després de diverses gestions, els administra-
dors de la Santa Creu i els marmessors de Gil van acordar 
la construcció 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 projecte es va col·locar el 1902 i la construcció de 
l’Hospital es perllongà fins al 1930, quan es va inaugurar 
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, quan 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.

La Fundació s’ha mantingut fidel a la seva història centenària 
donant resposta als nous reptes de la societat. D’acord amb 
els fins fundacionals, 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 es fa 
càrrec del manteniment i millora del seu patrimoni, entre el 
qual es troba l’antic hospital modernista, declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO.

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.

2. Mantenir i millorar el recinte historicoartístic 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 po-
der-los cedir a altres entitats.

Els rendiments obtinguts per la Fundació es destinen al 
compliment dels fins fundacionals, que es materialitza mit-
jançant el Pla d’Acció Social i Recerca, regulat pel protocol 
que va aprovar la MIA el 23 de febrer de 2017.

El 2021, la Fundació va destinar el 99,5% dels rendiments 
anuals al compliment de les seves finalitats. Així, la institució 
segueix les disposicions del Codi Civil de Catalunya, que de-
termina que les fundacions han de destinar, com a mínim, el 
70% dels rendiments a satisfer els fins fundacionals.

ÀMBITS D’ACTIVITAT

Per complir amb els fins fundacionals, la Fundació 
desenvolupa una sèrie d’activitats emmarcades en dos 
àmbits de treball:

• Explotació del Recinte Modernista

• Gestió del patrimoni immobiliari

Així, una part significativa dels recursos obtinguts per com-
plir amb els fins fundacionals provenen de l’explotació del 
Recinte Modernista, com a espai cultural i turístic, i de la 
gestió del seu patrimoni immobiliari, procedent d’herències, 
donacions i llegats.



26.839 € 

29.275 €174.207 € 
PROGRAMA D’ACCIÓ SOCIAL

per al programa de  
rehabilitació de salut mental

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

per a l’acompanyament                       
a malalts de càncer

155.401 € 
per a altres programes                           
d’acció social
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39.861 € 

18.089 € 

280.000 €

SUPORT A L’ASSISTÈNCIA I LA DOCÈNCIA

ELS FINS FUNDACIONALS EN XIFRES

per a altres actuacions en
l’àmbit de l’assistència

per a la redacció del                         
projecte de noves UCI

per a les aules de simulació                    
de l’Escola Universitària 
d’Infermeria EUI-Sant Pau

641.195 €

111.464 € 

19.242 €  
IMPULS DE LA RECERCA

per a l’activitat investigadora

per a actuacions de 
manteniment i millora                  
dels espais de Recerca

per a la investigació                        
de la Covid-19

46.211 € 
per a altres actuacions                     
en l’àmbit de la recerca

1.481.500 € 
en un ajut concedit                       
al nou Hospital



284.477 € 
per a la rehabilitació de la 
cúpula de l’antic Convent

332.780 € 
per a l’obertura per Sant Quintí 
del nou vial del recinte històric
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GESTIÓ DEL PATRIMONI IMMOBILIARI

finques urbanes

naus industrials

finques rústiques

solars

98.568 

4

7.267 

75

132

EXPLOTACIÓ DEL RECINTE MODERNISTA

visites

jornades d’entrada 
gratuïta

visites escolars

activitats

actes ( jornades, reunions 
i esdeveniments)

ELS ÀMBITS D’ACTIVITAT
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INFORMACIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2021

Arrendaments explotació patrimoni Fundació 9.567.594 € 42,11

Arrendament edifici nou Hospital 2.962.825 € 13,04

Activitat cultural i turística 956.523 € 4,21

Altres ingressos accessoris 792.786 € 3,49

Altres ingressos i subvencions explotació 165.212 € 0,73

Donacions i subvencions de capital 8.274.098 € 36,42

Sous i salaris 3.011.129 € 13,25

Altres despeses  376.919 € 1,66

Serveis externs 2.069.071 € 9,11

Manteniment, reparacions i conservació 1.702.432 € 7,49

Publicitat i RP 225.292 € 0,99

Subministraments 804.833 € 3,54

Donacions i ajudes concedides 1.197.849 € 5,27

Donacions i ajudes concedides nou Hospital 1.481.500 € 6,52

Variació de provisions 15.933 € 0,07

   3.011.129 €

  7.873.828 €

 10.961.187 €

        100

           96,16

              2,91

             -2,41

             -1,77

              0,84

             0,51

             13,25

             34,66

             48,25

DESPESES DE PERSONAL

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

22.719.038 €INGRESSOS

(%)

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

21.846.145 €

      661.901 €

    -546.507 €

    -401.336 €

      190.345 €

      115.394 €

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 2021

Evolució de la massa salarial 2021

2019 2020 2021

Sous i salaris 2.358.635 € 2.359.326 € 2.361.122 €

Seguretat Social 578.230 € 548.803 € 616.736 €

Indemnitzacions 3.188 € 33.271 €

Total salaris 2.987.235 € 2.911.316 € 3.011.129 €

Nombre mitjà de treballadors 50 50 50

Distribució per tipologia de contracte

Homes Dones

Eventuals 2 1

Fixos 22 25

Franja d’edats

Homes Dones

20-35 anys 6 5

36-50 anys 7 10

+51 anys 11 11

Total general 24 26

Categories laborals

Direcció 8

Tècnics 23

Servei de finques 6

Administració 13

Total general 50

INGRESSOS

RECURSOS HUMANS

El 2021 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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El 2021 la Fundació va fer 
palès el seu suport a l’Hospital 
assignant 337.950 € a 
diferents projectes vinculats a 
l’assistència i la docència

SUPORT                                    
A L’ASSISTÈNCIA                   
I LA DOCÈNCIA

2
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La Fundació va destinar 337.950 € per impulsar diverses 
actuacions vinculades a l’activitat assistencial i a la docència.

RECURSOS DESTINATS A L’ASSISTÈNCIA

NOVA SALA HÍBRIDA PER A                                 
INTERVENCIONS CARDIOVASCULARS

El finançament d’obres i equipaments que reverteixin en 
la qualitat assistencial de l’Hospital és una de les línies de 
treball de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

L’any 2021 l’Hospital de Sant Pau va posar en marxa la 
nova sala d’intervencionisme híbrid d’última generació per 
realitzar operacions cardiovasculars de diferent complexitat. 
La Fundació hi va tenir una participació activa, amb una 
aportació de més de 200.000 € per a l’adequació dels espais 
que donen cabuda al nou equipament. 

Aquest nou dispositiu dota l’Hospital d’una sala de visionat 
i transmissió que facilita la docència dels mètodes d’implant 
de dispositius i altres intervencions a altres hospitals, i a 
estudiants avançats que volen millorar el seu coneixement 
sobre aquest tipus d’intervencions. Així, Sant Pau no només 
avança en la incorporació de les darreres tecnologies en la 
pràctica assistencial, també fa un gran pas endavant en la 
implementació d’avançats sistemes de comunicació que per-
metran millorar la relació amb els centres d’atenció primària 

i impulsar la formació d’especialistes en la implantació de 
marcapassos i desfibril·ladors.

La posada en funcionament d’aquesta nova sala híbrida per a 
intervencions cardíaques també va comptar amb la col·labo-
ració de la Fundació Privada Daniel Bravo. El 30 de juny de 
2021, el Recinte Modernista va acollir el debat “La transfor-
mació assistencial al segle XXI: una necessitat irrenunciable” 
com a acte de reconeixement a aquesta institució, la raó de 
ser de la qual és assolir l’excel·lència en l’assistència universal 
del sistema de salut a Catalunya.

SUPORT EN L’ÀMBIT DE LA SALUT DIGITAL

Amb un ajut de 25.000 €, la Fundació va col·laborar amb el 
Barcelona Health Hub, la seu del qual és al Recinte Moder-
nista, per contractar els serveis de diversos professionals 
amb la finalitat d’elaborar la documentació per presentar 
diferents projectes de salut digital a la convocatòria dels fons 
Next Generation EU, en el marc del Pla de recuperació per a 
Europa. Ho va fer amb l’objectiu d’impulsar la transferència 
tecnològica en l’àmbit de la salut, incidint sobretot en l’acti-
vitat de l’Hospital de Sant Pau.

ALTRES RECURSOS PER A L’ASSISTÈNCIA 

La Fundació va destinar 32.950 € a promoure aquestes altres 
actuacions en el marc del suport a l’activitat assistencial:
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• Redacció del projecte de les noves UCI. Modificació 
puntual del “Pla especial urbanístic per a la concreció dels 
usos dels nous equipaments, l’ordenació de les edifica-
cions i volumetries a l’àmbit del Recinte per ubicar les 
noves UCI”. 

• Cessió gratuïta de l’aula del Pavelló de Sant Salvador per 
al programa “Teràpies grupals” del Servei de Psiquiatria.

• Recaptació del “Diumenge solidari” celebrat al Recin-
te Modernista el 5 de desembre de 2021 destinada a 
diferents projectes d’atenció al pacient fràgil, en l’àmbit 
d’actuació del Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei 
d’Urgències.

RECURSOS DESTINATS A LA DOCÈNCIA

La Fundació també dona suport a la docència, una altra de 
les línies d’activitat prioritàries de Sant Pau, com a hospital 
terciari i d’alta complexitat.

El 2021 es van destinar 280.000 € al projecte de l’obra 
d’adequació dels espais de les aules de simulació de l’Escola 
Universitària d’Infermeria (EUI-Sant Pau), a la planta baixa 
de la Casa dels Capellans, al costat de l’Església.

D’altra banda, la Fundació va col·laborar en la gestió i execu-
ció de les obres dels nous espais, en un dels prefabricats del 
recinte hospitalari, que acolliran l’activitat docent del Grau 
de Fisioteràpia de Sant Pau.
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IMPULS DE LA RECERCA

3

Prop de 820.000 € destinats a 
l’activitat investigadora i a altres 
recursos per a la recerca



L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, centre terciari i d’alta 
complexitat, ho és en gran mesura gràcies a l’activitat inves-
tigadora de l’Institut de Recerca. 

En els últims anys, la Fundació ha prioritzat el suport a l’acti-
vitat investigadora, el finançament del nou edifici de l’Insti-
tut de Recerca i el manteniment de les seves instal·lacions.

SUPORT A L’ACTIVITAT INVESTIGADORA

La recerca situa Sant Pau com un dels centres hospitalaris 
més destacats d’Espanya, amb un gran número de treballs 
publicats amb factor d’impacte. De la mateixa manera, 
destaca la quantitat i qualitat dels projectes que reben 
subvencions i beques. Des del 2009, l’Institut de Recerca i 
altres entitats vinculades treballen de forma coordinada sota 
el paraigües de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant 
Pau (IIB Sant Pau). 

El 2021, la Fundació va destinar 641.195 € del seu pressupost 
a l’activitat investigadora de l’Institut de Recerca de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau.

NOVA UNITAT MIXTA DE RECERCA EN 
MEDICINA GENÒMICA

A finals de 2021, Sant Pau va fer un pas endavant per 
apropar la recerca sobre el genoma humà a l’activitat 
assistencial en inaugurar la nova Unitat Mixta de Recerca 
en Medicina Genòmica, formada per la UAB i l’Institut de 
Recerca de Sant Pau - IIB Sant Pau. En aquest laboratori 
d’última generació de 177 m2 es desenvolupen diferents 
projectes per comprendre la inestabilitat genòmica amb 
l’objectiu de protegir-nos del càncer i avançar en la me-
dicina personalitzada. Això permetrà crear noves teràpies 
que donin resposta a malalties genètiques, oncològiques i 
síndromes de predisposició tumoral.

L’aportació de la Fundació al projecte es va concretar en el 
finançament de les obres d’adequació de l’espai que acull 
la nova unitat, el cost de les quals s’eleva a 316.752 €. La 
major part de les obres es van dur a terme entre el 2019 i 
el 2020.
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RECURSOS PER INVESTIGAR LA COVID-19

Del 26 de febrer al 26 de març, el Recinte Modernista de Sant 
Pau va acollir la mostra benèfica “Art solidari”, amb obres 
de Patricia Cancelo, Balu, Francisco de Pájaro, Carles Azcón, 
Silvio Alino, Lluís Cadafalch, Mercedes Rogla, Valiente Creati-
ons, Josep Maria Forcada, Luisa Chaves i María José Hernán-
dez. Gràcies a aquesta iniciativa, la Fundació va recollir 5.475 
€ per a la investigació sobre el coronavirus.

A través de la venda d’entrades dels “Diumenges solidaris” 
programats al Recinte Modernista els mesos de febrer, 
abril, juny, juliol, agost i setembre de 2021, es van recaptar            
19.242 € per a diferents projectes de recerca sobre la       
Covid-19 impulsats des de Sant Pau.

ALTRES RECURSOS PER A LA RECERCA

A més del suport a l’activitat investigadora, l’Institut de Recer-
ca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va comptar amb 
152.199 € atorgats per la Fundació en ajuts per finançar les 
actuacions que es detallen a continuació:

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

• Programa de rehabilitació del llenguatge per a persones 
amb afàsia.

• Projecte Sant Pau Alzheimer Center.

• Jornades participatives “Entre nosaltres” (7 de març) i “En-
tre mares” (2 de maig) impulsades pels serveis de Cirurgia 
Plàstica i de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau.

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

• Aportació econòmica a l’IIB Sant Pau.
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4
ACCIÓ SOCIAL 

El compromís de la Fundació amb 
els col·lectius més vulnerables 
queda reflectit en els més de 
390.000 € destinats als diferents 
programes d’acció social 
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La Fundació impulsa diversos 
programes d’acció social en els 
àmbits de la rehabilitació de 
persones amb malalties mentals 
i l’acompanyament a malalts 
de càncer. També dona suport 
a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat i promou projectes 
d’habitatges d’inclusió social i 
acords amb entitats del tercer 
sector i de l’àmbit de la salut.

REHABILITACIÓ DE PERSONES AMB 
MALALTIES MENTALS

SUPORT A LA SALUT MENTAL 

La Fundació finança el programa de rehabilitació social de 
salut mental de la Llar Residència Doctor Pi i Molist, que 
treballa per promoure la qualitat de vida, la defensa dels 
drets i l’autonomia de les persones amb malalties mentals. 
El centre, gestionat pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital, 
desenvolupa la seva activitat a través de tres àrees:

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

• Servei de Rehabilitació Comunitària.

• Àrea de lleure (Club Social).

El 2021, es van assignar 174.207 € per al desenvolupament 
d’aquestes tres línies d’activitat.

REHABILITACIÓ DE PACIENTS AMB PATOLOGIA DUAL

La Fundació dona suport al programa de rehabilitació de 
pacients amb patologia dual impulsat per la Unitat de 
Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria de Sant 
Pau. Ho fa posant a la seva disposició un habitatge per 
a 2/4 pacients i 2 cuidadors que té en propietat al carrer 
de Sant Josep i d’en Rosés a Badalona. La Fundació va 
destinar 26.839 € per finalitzar les obres d’adequació 
d’aquest habitatge.

AJUT AL TRACTAMENT DE LA DEPENDÈNCIA DE LA 
COCAÏNA

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

ACOMPANYAMENT A MALALTS DE CÀNCER

ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL A MALALTS DE 
CÀNCER

El Centre Kàlida Sant Pau és un espai d’acompanyament psi-
cosocial de càncer per a pacients, cuidadors i familiars que 
complementa els tractaments mèdics dels hospitals. Té un 
programa assistencial gratuït i gestionat per professionals 
especialitzats en suport oncològic. La ubicació estratègica 
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al costat de l’Hospital de Sant Pau facilita la relació amb el 
Servei d’Oncologia.

Durant el 2021, la Fundació va contribuir al programa de 
suport psicològic i social amb una aportació de 10.000 €. 

A través del “Diumenge solidari” de novembre de 2021, 
l’àrea de Suport Social de Kàlida Sant Pau també es va 
beneficiar de 6.384 €, provinents de la venda d’entrades del 
programa de visites al Recinte Modernista. 

SUPORT A L’ONCOLOGIA INFANTIL

La Fundació col·labora amb la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavecchia, que treballa per donar 
cobertura a les necessitats dels infants i joves afectats 
pel càncer o altres malalties greus, i al suport a les seves 
famílies. Present a tots els hospitals catalans on es pro-
porcionen tractaments d’Oncologia i Hematologia Pe-
diàtrica, aquesta entitat té la seva seu al recinte de Sant 
Pau, a la primera planta del Pavelló de Santa Victòria, 
gràcies a un contracte de cessió d’espais signat el 2011.                                                                            
La donació que es va convenir el 2021 per acollir-la va ser 
de 10.860 €.

A més, es van destinar 2.031 € (obtinguts de la venda 
d’entrades del “Diumenge solidari” de gener de 2021) a 
sufragar una part de les activitats d’aquesta entitat sense 
ànim de lucre tan vinculada a Sant Pau.
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SUPORT A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT

SUPORT A DONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

La Fundació va continuar col·laborant amb la Fundació 
Maria Raventós cedint un edifici per emparar dones que 
es troben en risc d’exclusió. Els dos habitatges de l’im-
moble, ubicat al barri de la Maternitat i Sant Ramon de 
Barcelona, al districte de Les Corts, acull dones gestants 
o amb fills a càrrec en risc d’exclusió social, per tal de 
promoure la seva autonomia, millorar la seva situació i 
acompanyar-les en el seu itinerari personal i la materni-
tat. Durant el 2021, diferents famílies van beneficiar-se 
d’aquesta cessió, valorada en 20.400 €.

SUPORT A LA FORMACIÓ DE JOVES 
EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL

L’Hospital i el Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris 
duen a terme un programa per formar joves en situació 
de risc social com a assistents personals per acompanyar 
persones amb diversitat funcional. Aquesta iniciativa compta 
amb la participació activa i voluntària del Servei de Medicina 
Física i Rehabilitació de Sant Pau i amb la col·laboració de la 
Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física 
(ECOM). Els joves que hi participen tenen entre 18 i 23 anys 
i no compten amb xarxa social ni familiar. 

El programa, que el 2021 es va finançar amb 11.117 €, també 
contempla la cessió temporal d’un habitatge destinat a la 
reinserció d’aquest tipus de jovent.
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AJUDA A LES PERSONES SENSE LLAR

La Fundació és l’entitat titular de la Llar Sant Josep i d’en 
Rosés, un centre residencial a Badalona destinat a persones 
sense sostre en situació d’inserció prelaboral o laboral, a 
l’espera d’obtenir una plaça residencial. Aquest projecte es 
desenvolupa en col·laboració amb la Fundació Mambré, que 
treballa per acompanyar les persones sense llar en la lluita 
per un habitatge digne i la inserció social i laboral. 

Al llarg del 2021, s’hi van allotjar 25 persones (majoritària-
ment homes entre 31 i 40 anys), amb una durada mitjana 
de l’estada de 16,4 mesos i un percentatge d’ocupació del 
84,03%. A través de l’Àrea de Serveis Socials d’Execució Penal 
de l’àmbit territorial de Barcelona, el centre també va acollir 
10 persones de permís.

En total, l’ajut destinat a aquest projecte va ser de 9.600 €.

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 amb pocs recursos. Aquesta aportació es 
quantifica en 34.819 €.

HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL I ACORDS 
AMB ALTRES ENTITATS DEL TERCER SECTOR I 
DE L’ÀMBIT DE LA SALUT

AJUDES A LLOGATERS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

La Fundació col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat3, 
el programa Housing First de l’Ajuntament de Barcelona 
(cedint 15 pisos) i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
(amb 3 pisos habitatges), amb la finalitat 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 participen en els seus programes. 

El 2021, es van destinar 11 pisos a famílies en risc d’exclusió 
d’habitatge, per motius personals o econòmics. A banda, es 
van facilitar 10 habitatges a llogaters amb dificultats per tro-
bar pisos adaptats o en risc d’exclusió del mercat immobiliari 
per la seva situació econòmica, social o personal.

En el marc del projecte “Primer la llar” de l’Ajuntament de 
Barcelona, la Fundació va continuar cedint dos pisos en pro-
pietat, assumint el 30% del lloguer, valorat en 5.486 €.

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL TERCER SECTOR I 
DE L’ÀMBIT DE LA SALUT

El 2021, l’Associació Pallapupas, organització sense ànim 
de lucre que promou la humanització de la salut amb 
tècniques escèniques del clown, va rebre una donació de la 
Fundació de 9.000 € per programar regularment les seves 
actuacions a l’Hospital de Sant Pau. Aquestes actuacions es 
desenvolupen durant l’entrada de nens i nenes a quiròfan, 
en l’acompanyament durant el procés d’assistència especi-
alitzada i els retrobaments d’infants amb familiars.

Durant el 2021, la Fundació va continuar donant suport a 
l’Hospital, a l’Institut de Recerca i a altres entitats vincula-
des a Sant Pau amb la cessió gratuïta d’espais per cele-
brar-hi reunions i altres esdeveniments a les sales i jardins 
del conjunt modernista. De la mateixa manera, es van 
cedir espais a diverses institucions de l’àmbit de la salut i a 
d’altres que porten a terme la seva activitat amb la finalitat 
de fomentar la cohesió social. 

Les cessions a l’Hospital, a l’Institut de Recerca, a les 
organitzacions residents del Recinte Modernista i a altres 
entitats del tercer sector i de l’àmbit de la salut es van 
valorar en 59.979 €.
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5
RECINTE MODERNISTA

El 2021, malgrat els efectes de la 
pandèmia, el Recinte Modernista 
va recuperar part de l’activitat 
perduda



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

El Recinte Modernista de Sant Pau és un referent destacat del 
patrimoni i la cultura de Barcelona, gestionat amb criteris de 
sostenibilitat ambientals, socials i de govern. En els darrers 
anys, l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’ha conso-
lidat com un dels espais culturals i turístics més importants 
de la ciutat. 

Durant el 2021, malgrat els efectes de la pandèmia, va 
recuperar part de l’activitat relativa al programa de visites i 
a la celebració de concerts, reunions corporatives, trobades 
professionals, i altres esdeveniments. Va fer compatible el 
desenvolupament d’aquesta activitat amb els protocols es-
tablerts per les autoritats sanitàries. Entre altres actuacions, 
es va limitar l’aforament dels espais visitables, es van establir 
recorreguts unidireccionals i es van eliminar les pantalles 
tàctils dels espais expositius i els materials de comunicació 
en paper. En relació amb la gestió d’espais, la Fundació va 
reduir la capacitat de les sales i auditoris, es van establir 
circuits d’accés i sortida diferenciats i es van incrementar els 
serveis de neteja i desinfecció, i es va impulsar l’adaptació 
tecnològica als formats hídrids.

També es va mantenir el nombre d’organitzacions residents 
que han convertit els espais rehabilitats de Sant Pau en la 
seva base d’operacions.

En l’àmbit social, es va continuar promovent l’accés al Recinte 
Modernista del veïnat dels barris de l’entorn i de diferents 
col·lectius, en especial els de persones en risc d’exclusió social.

GESTIÓ DELS 
PAVELLONS 
MODERNISTES
Nou organitzacions dels àmbits de la salut, la sostenibilitat, 
l’educació, la innovació i la cultura van dur a terme la seva 
activitat als pavellons modernistes de l’antic Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau el 2021:

• Banc Farmacèutic

• Barcelona Health Hub (BHH)

• 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)
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ACTIVITATS                  
CULTURALS 

PROGRAMA DE VISITES  

Malgrat les circumstàncies adverses 
provocades per la pandèmia, prop 
de 100.000 persones van visitar el 
conjunt monumental de Sant Pau 

La Fundació aposta per millorar i ampliar els continguts de 
la visita al Recinte Modernista. 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 articulen el relat expositiu de la visita.

Al llarg del 2021, la crisi sanitària derivada de la Covid-19 va 
continuar condicionant l’activitat turística al Recinte Mo-
dernista. Les visites es van dur a terme amb l’aplicació de 
diferents mesures destinades a garantir la seguretat dels 
visitants i treballadors del conjunt patrimonial, ajustant l’afo-
rament dels espais, prioritzant les visites individuals, limitant 
el nombre de persones dels grups de les visites guiades i 
organitzant la venda d’entrades per franges horàries. 

També es va reduir l’horari d’obertura per contenir la des-
pesa operativa de les instal·lacions, de manera que es va 

delimitar de dimarts a divendres de 10 a 14.30h i els caps de 
setmana i festius de 10 a 17h.

Fins al mes de setembre, es va aplicar un 30% de descompte 
en tots els formats de visita per promoure l’activitat cultural 
entre la ciutadania i els visitants forans. D’altra banda, es va 
continuar facilitant l’entrada gratuïta a totes les persones 
aturades o afectades per un ERTO.

A més, s’hi van programar diverses activitats culturals: 

EXPOSICIÓ “EL JARDÍ DE LES DELÍCIES”

Del 23 d’abril al 30 de juny, el Pavelló de la Puríssima va aco-
llir “El jardí de les delícies”, una instal·lació artística d’Anna Ri-
erola, inspirada en l’obra homònima d’El Bosco (1503-1515), 
que reflexiona sobre l’origen, el desenvolupament i el final 
de la vida. Una obra de grans dimensions formada per un 
conjunt de mostres recopilades i facilitades per científics que 
estudien amb el microscopi diversos episodis i estats vitals. 
En la proposta s’hi representaven diferents processos i ele-
ments necessaris per al correcte desenvolupament de la vida: 
mitosi, diferenciació cel·lular, autofàgia, morfogènesi, cèl·lules 
cardíaques, glòbuls vermells, limfòcits, cromosomes, etc.

“El jardí de les delícies” és la segona proposta d’exposició 
d’art i ciència organitzada conjuntament per Quo Artis, l’Ins-
titut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) i el Recinte 
Modernista, amb la col·laboració de la Fundació Espanyola 
per a la Ciència i la Tecnologia.  
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OFERTA DE VISITES

L’antic hospital de Sant Pau es pot visitar lliurement, amb 
audioguia i amb guia. També s’ofereixen visites guiades 
concertades per a escoles i altres col·lectius. 

El Recinte Modernista es va adaptar a les circumstàncies so-
brevingudes a causa de la pandèmia donant resposta a la de-
manda del públic local. Així, va ampliar les visites guiades, va 
programar diverses visites temàtiques i va realitzar diferents 
campanyes i promocions per difondre l’actiu patrimonial de 
Sant Pau i el seu programa de visites.

Visites guiades

El públic local va aprofitar el context de la pandèmia per 
conèixer Sant Pau a través de les visites guiades, programa-
des en català i castellà els caps de setmana, en grups reduïts 
de 15 persones. En alguns caps de setmana es van arribar a 
programar 7 grups, la majoria en català.

Visites temàtiques

Del 24 de gener al 16 de maig es van programar nou visites 
guiades sobre “L’higienisme a Sant Pau”, per explicar com 
Lluís Domènech 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·luminació i la ventilació natural de les estan-
ces, així com l’ús de materials de fàcil neteja i desinfecció.

Pel que fa a la visita temàtica “Un hospital en temps de 
guerra”, del 9 de gener al 9 de maig, es van fer deu visites 
guiades destacant el paper de l’Hospital de Sant Pau durant 
els anys de la Guerra Civil espanyola, quan va esdevenir 
l’Hospital General de Catalunya.

Aprofitant la llum especial dels capvespres a l’hospital mo-
dernista, els dissabtes 20 de febrer, 17 d’abril i 22 de maig es 
van poder visitar alguns espais desconeguts com la terrassa 
del Pavelló de Sant Salvador i altres racons del Pavelló de 
l’Administració per gaudir, a continuació, d’un recital de 
Lied gràcies a la col·laboració de la Fundació Victoria de los 
Ángeles i la participació de l’alumnat del màster de Lied de 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Campanyes i promocions

Amb l’objectiu de recaptar, amb la venda d’entrades del pro-
grama de visites, fons destinats a projectes assistencials i d’in-
vestigació de l’Hospital i l’Institut de Recerca de Sant Pau i als 
programes d’acció social impulsats per la Fundació, es va pro-
moure la campanya dels “Diumenges solidaris”. Els diferents 
projectes de recerca sobre la Covid-19 endegats des de Sant 
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Pau, el dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències 
i el suport psicosocial a persones amb càncer desenvolupada 
pel Centre Kàlida van ser alguns dels protagonistes escollits 
en les onze edicions dels “Diumenges Solidaris” celebrades el 
2021, que van comptar amb un total de 5.729 visitants.  

En col·laboració amb el Barça Stadium Tour & Museum, La 
Pedrera-Casa Milà i l’Aquàrium de Barcelona, es va repetir la 
promoció del passaport “La ruta de Barcelona”, una iniciativa 
adreçada a famílies de la ciutat i la seva Àrea Metropolitana. 
També es va llançar una nova promoció d’hivern per incen-
tivar la visita de l’hospital modernista, aplicant un 50% de 
descompte en l’adquisició en línia de visites lliures, i es va 
implementar la gratuïtat per als majors de 65 anys els pri-
mers diumenges de mes.

D’altra banda, el Recinte Modernista es va afegir a la celebra-
ció del 30è aniversari de les Jornades Europees de Patrimo-
ni, nascudes a iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió 
Europea per apropar la riquesa i la diversitat del patrimoni 
cultural a la ciutadania, amb dues visites guiades gratuïtes 
els dies 9 i 10 d’octubre.

DADES DE LES VISITES

Al llarg de 2021, 98.568 persones van visitar l’antic hospital 
de Sant Pau, una xifra que representa un augment del 35% 
respecte el 2021 i un 70% menys de visitants respecte el 
2019 (prepandèmia). La recaptació en visites, condicionada 
pels efectes de la pandèmia, amb horari reduït i tancament 
els dilluns durant tot l’exercici, va ser de 955.797 €.

La distribució de públics segons modalitat de visita, amb 
un lleuger augment de les visites amb audioguia, de grups 
concertats i escolars, va variar respecte l’exercici anterior. 
El percentatge de visites lliures va ser del 74,8%, les audio-
guiades van representar un 8,6%, les escolars un 6,9%, les 
guiades un 5,3% i els grups concertats un 4,4%.

Pel que fa a les procedències, destaca el nombre de visitants 
de Catalunya, que va representar un 50,2% del total. El 8,6% 
correspon als visitants de la resta d’Espanya i el 41,2% als 
d’altres països. Quant als turistes internacionals, els france-
sos, que van representar el 11,6% del total, van ser els més 
nombrosos, seguits dels visitants procedents d’Alemanya, els 
Estats Units i Itàlia.

En relació amb l’adquisició d’entrades, la venda presencial 
a taquilles va representar un 63,3% del total, les vendes en 
línia un 27,9% i la intermediació un 8,8%.

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 

La importància històrica de l’Hospital, la seva aportació a la 
medicina i el valor artístic del conjunt monumental, com a 
obra cabdal del patrimoni barceloní, són els eixos de treball 
del programa educatiu del Recinte Modernista de Sant Pau.

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. El 2021, el Recinte Modernista, malgrat 
el context de crisi per la pandèmia, va rebre 7.267 estudiants, 
dels quals 1.828 van fer la visita escolar lliure, 4.995 l’escolar 
guiada i 444 van gaudir d’una de les sis activitats pedagògi-
ques programades el curs 2021-2022: “Llum, colors i natura” 
(educació primària); “Domènech i Montaner, l’arquitecte 
de la gent” (ESO); “Un hospital en temps de guerra” (batxi-
llerat); “El fons documental d’un Hospital amb més de 600 
anys d’història” (ESO i batxillerat); “Arquitectura que cura: 
l’higienisme al projecte de Sant Pau” (ESO i batxillerat); i 
“Sant Pau, patrimoni mundial i model de sostenibilitat” 
(ESO i batxillerat). 

L’hospital modernista de Sant Pau vol ser un equipament a 
l’abast de tots els centres educatius, independentment de la 
seva realitat socioeconòmica. Conscient de l’impacte social 
del coronavirus, fins al juny del 2021 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 objectiu promoure l’ús 
social i cultural del Recinte Modernista, prioritzant la relació 
amb el veïnat dels barris més propers i amb la resta de bar-
celonins. 

El 2021 les activitats que es van poder programar es van 
dissenyar amb aforament limitat, tot garantint les distàncies 
de seguretat, les mesures d’higiene i el compliment de la 
normativa en vigor. De les activitats organitzades, destaquen 
els concerts Candlelight i la nova edició del LIFE Victoria.
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CONCERTS ORGANITZATS PER PROMOTORS EXTERNS    

Concerts Candlelight

Coincidint amb la reactivació de l’activitat cultural i turística 
a la ciutat, Sant Pau es va tornar a posicionar com a un dels 
espais clau per a la celebració de concerts segurs. La plata-
forma d’esdeveniments Fever Up va seleccionar els jardins 
de l’antic Hospital per programar-hi fins a disset espectacles 
del Candlelight, un format de concerts que tenen lloc a la 
llum de les espelmes. Les grans obres de Ludovico Enaudi, 
els èxits de Daft Punk, les bandes sonores de diferents estu-
dis d’animació i composicions mítiques com “El Trencanous” 
van ser els protagonistes.

LIFE Victoria i Primavera LIFE

La sala Domènech i Montaner del Pavelló de l’Administració 
va acollir catorze recitals del LIFE Victoria i de la primera 
edició del Primavera LIFE, inspirats en aquesta ocasió en els 
“viatges de l’ànima” com a marc conceptual. Amb aquesta 
programació, la Fundació Victoria de los Ángeles, a més de 
retre tribut a la gran soprano catalana, segueix apostant per 
grans figures del gènere i presentant joves promeses. 

L’amor, la bogeria o la pròpia vida van ser alguns dels pre-
textos evocats en aquesta nova edició del LIFE Victoria, de 
la qual destaquen les actuacions de la mezzosoprano Fleur 
Barron i el tenor Mark Padmore interpretant “Winterreise” 
de Schubert; el compositor i pianista Albert Guinovart inter-

pretant l’estrena absoluta del seu “Dichterliebe”; i la clausura 
a càrrec de la mezzosoprano Dame Sarah Connolly.

Festival Bachcelona

Els dies 2 i 6 de juliol, Sant Pau va tornar a ser una de les 
seus del Festival Bachcelona, certamen que té com a objectiu 
la difusió de la prolífica obra de J.S. Bach. El Recinte Mo-
dernista va acollir una nova edició de “Bach Noctàmbul”, un 
atrevit format que va convidar el públic a seure en gandules 
per gaudir de l’univers de les Variacions Goldberg i un con-
cert del Duo Cassadó, integrat per la pianista Marta Moll i el 
violoncel·lista Damián Martínez.

Concerts d’Estiu de la Banda Municipal de Barcelona

La Banda Municipal de Barcelona va fer un triplet el juliol 
del 2021 als jardins del conjunt monumental de Sant Pau. 
Els prop de cinquanta intèrprets d’instruments de vent i 
percussió van protagonitzar tres concerts basats en clàssics 
de la sardana, el cinema i els musicals. Carlos Ramón va 
dirigir els concerts de les nits de musicals i sardanes del 8 
i 22 de juliol, i José R. Pascual el de la nit de cinema del dia 
29. L’entrada dels tres concerts organitzats per l’Auditori va 
ser gratuïta.

Concert de la Fundació Pau Casals en el marc del projecte 
Vozes

El 15 de juliol, el Recinte Modernista es va omplir de públic 
amb un concert homenatge al personal del sector sanitari i a 
les víctimes de la Covid-19. L’acte, organitzat per la Fundació 
Pau Casals, va comptar amb la participació de l’orquestra 
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simfònica Vozes, un projecte musical i social que treballa per 
la integració social de nens i adolescents. El concert va estar 
precedit pel parlament de Roser Torrents, infermera de la 
Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Sant Pau.

JORNADES D’ENTRADA GRATUÏTA

El 2021, prop de 6.300 persones van accedir al Recinte 
Modernista de Sant Pau en les quatre jornades d’entrada 
gratuïta que es van programar:

• Diada de Sant Jordi (23 d’abril). El Recinte Modernista va 
convidar els seus visitants a descobrir els dracs i les roses 
amagades pels seus racons mitjançant un plànol inte-
ractiu descarregable als dispositius mòbils. L’alumnat de 
l’Escola Mas Casanovas, amb la qual Sant Pau col·labora a 
través del Programa Magnet de la Fundació Bofill, va lle-
gir tot un seguit de textos i obres literàries. A la sala Lluís 
Domènech i Montaner, la Fundació Victoria de los Án-
geles va organitzar diverses masterclasses de Lied obertes 
a tothom, amb estudiants del Màster Oficial de Lied de 
l’ESMUC i el reconegut pianista Malcolm Martineau.

• La Nit dels Museus (15 de maig).

• La Mercè, Festa Major de Barcelona (24 de setembre). La 
sala Domènech i Montaner va acollir les actuacions es-
pontànies i informals d’una nova jam de Lied en col·labo-
ració amb la Fundació Victoria de los Ángeles. 

• Sant Pau i els ODS (3 d’octubre). En el marc de la Setma-
na Europea del Desenvolupament Sostenible, es va orga-
nitzar una nova jornada ciutadana concebuda per donar 
a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). Unes 2.300 persones van gaudir dels tallers, jocs i 
activitats programades en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i amb diferents entitats i organitzacions 
residents al Recinte Modernista.

CONFERÈNCIES 

A finals del 2021, es va programar el cicle “Diàlegs de Sant 
Pau: salut i societat” al voltant del benestar humà i la sos-
tenibilitat, que també es van poder seguir telemàticament 
a través de les retransmissions per YouTube. La planificació 
urbanística impacta sobre la salut de les persones? Quina 
relació té la protecció del planeta amb el benestar humà? La 
digitalització del sistema sanitari pot generar desigualtats? 
Aquests són alguns dels interrogants que es van debatre en 
aquestes tres trobades, emmarcades en el compromís de la 
Fundació amb la promoció dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. 

Els diàlegs van aplegar els professionals de l’àmbit científic i 
assistencial de Sant Pau, representants de les organitzacions 
residents i expertes i investigadors de la salut, la innovació, 
la gestió urbana i ambiental i l’administració local que es 
detallen a continuació:
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• 21 de setembre. “La salut planetària”. Sara Soto, pro-
fessora, investigadora i directora del Programa d’Infec-
cions Víriques i Bacterianes d’ISGlobal; Carles Castell, 
responsable de Seguiment de Programes i Accions 
Ambientals de la Diputació de Barcelona; Kimberley de 
Miguel Wardle, project manager al Centre d’Activitat 
Regional per al Consum i la Producció Sostenible; i Fina 
Ambatlle, responsable de Gestió de Projectes al Con-
sell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la 
Generalitat de Catalunya.

• 20 d’octubre. “La salut de les ciutats”. Mark Nieuwen-
huijsen, professor investigador, director de la Iniciativa 
de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut i cap del 
Programa de Contaminació de l’Aire i Entorn Urbà d’IS-
Global; Lorena Perona, arquitecta del Servei d’Urbanisme 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Dipu-
tació de Barcelona; Alfons Torrego, cap clínic del Servei de 
Pneumologia de l’Hospital de Sant Pau i professor de la 
UAB; i Rosa Suriñach, coordinadora d’Aliances, Incidència 
Política i Divulgació d’ONU-HABITAT. 

• 10 de novembre. “La salut digital. Una eina per assolir 
l’equitat?”. Cristian Pascual, president de Barcelona Health 
Hub; Manel Balcells, president del Patronat de la Funda-
ció de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau; Antoni 
Dedeu, Senior Expert del Centre Europeu de l’OMS per 
a l’Atenció Primària de Salut; i Carme Carrion, professora 
dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, directora 
del Màster Universitari de Salut Digital i sotsdirectora de 
recerca dels Estudis de Salut de la UOC.  

La Fundació va participar, un any més, en la Setmana d’Arqui-
tectura, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Fundació Mies 
van der Rohe. Ho va fer amb dues conferències en línia. El 7 
de maig, Miquel Terreu, arxiver de l’Hospital, va fer un recor-
regut per alguns dels hospitals d’Europa i els Estats Units que 
van inspirar Lluís Domènech i Montaner a l’hora de concebre 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’11 de maig, Mónica 
Asenjo, cap d’Arquitectura i Patrimoni del Recinte Modernis-
ta, va explicar el Pla Director que va guiar tots els treballs de 
rehabilitació dels pavellons modernistes.
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ACTIVITATS DE NADAL 

Més de 200.000 persones van veure l’espectacle nadalenc 
“Els llums de Sant Pau”, que va omplir de colors l’antic 
Hospital del 22 de novembre al 22 de gener. Cada vespre, els 
jardins de Sant Pau es van convertir en un lluminós paisatge 
amb jocs de llum, flora escenificada i figures il·luminades. El 
recorregut, d’un quilòmetre aproximadament, va comptar 
amb 16 instal·lacions que van incorporar projeccions audiovi-

suals, túnels de so, un bosc màgic i altres experiències sen-
sorials. “Els llums de Sant Pau - Christmas Garden”, organit-
zat per Proactiv i produït per DEAG, va arribar a Barcelona 
després de triomfar a altres ciutats europees com Londres, 
Berlín, Dresden, Stuttgart, Münster i Madrid. 

Dins de la programació nadalenca es van tornar a fer les 
visites teatralitzades (12, 19 i 26 de desembre; 2 i 9 de 
gener), representades per dos actors caracteritzats com a 
Luís Domènech i Montaner i una infermera de la dècada del 
1920 recorrent les principals localitzacions de l’antic Hospi-
tal en un viatge al passat. També es va programar l’activitat 
educativa “Llums, colors i natura” (11 i 18 de desembre; 1 i 8 
de gener), en un format familiar per explicar mitjançant jocs 
i diferents activitats d’observació, les característiques del mo-
dernisme i el singular projecte que va dissenyar l’arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner. Com a novetat, el diumenge 19 
de desembre, els més menuts van poder gaudir de l’espec-
tacle “Una de pastorets”, una divertida història de pastorets 
amb titelles sobre les diferents tradicions nadalenques a 
través de jocs, endevinalles, contes i nadales.

COL·LABORACIONS EXTERNES 

El 2021, davant la poca presència de turisme internacional, el 
programa de col·laboracions i patrocinis de la Fundació es va 
centrar en dinamitzar i promoure a escala local les activitats i 
projectes del Recinte Modernista a través dels acords amb El 
Periódico i la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a El Periódico, els suports cedits per aquest mitjà 
es van dedicar a donar a conèixer activitats d’interès social, 
com els Diumenges Solidaris, a més de les diferents visites 
temàtiques que es van programar per al públic local al llarg 
del primer semestre.  

També va destacar la col·laboració de la Diputació de Bar-
celona, que va finançar i participar en la jornada de partici-
pació ciutadana sobre els ODS del diumenge 3 d’octubre, 
i en les tres sessions del cicle “Diàlegs de Sant Pau: salut i 
societat” celebrades a la tardor, amb professionals experts 
de la salut, la innovació, la gestió urbana i ambiental i l’ad-
ministració local.
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GESTIÓ D’ESPAIS 
Sant Pau recupera una bona part de 
l’activitat presencial amb un total de 
132 actes celebrats al llarg de 2021

Malgrat el context d’incertesa sobre l’evolució de la pandè-
mia de Covid-19, les sales i els espais enjardinats del Recinte 
Modernista van acollir un total 132 actes al llarg del 2021.

Dels 132 actes que es van gestionar, 83 van ser contractats 
per empreses i entitats externes, 17 van ser concerts i 32 
van ser reunions i jornades organitzades per l’Hospital, 
l’Institut de Recerca, les organitzacions residents i altres 
institucions vinculades a Sant Pau. En el marc del Programa 
d’Acció Social de la Fundació, es van gestionar 16 cessions 
gratuïtes a l’Hospital i a l’Institut de Recerca i 2 col·labora-
cions amb associacions i fundacions de l’àmbit de la salut. 
El lloguer d’espais va suposar una facturació de 656.623 € i 
van implicar 22.500 assistents, a més de les prop de 210.000 
persones que van veure l’espectacle nadalenc de “Els llums 
de Sant Pau”.

En un primer trimestre marcat per les restriccions de la pan-
dèmia, amb un entorn molt incert i canviant, es van dur a 
terme diverses formacions organitzades per l’àrea de Recur-

sos Humans de l’Hospital, així com tot un seguit de rodes 
de premsa sense públic i actes híbrids, com l’11 edició del 
Fòrum FemCAT o el III Simposi Lluís Domènech i Montaner. 
Del 26 de febrer al 26 de març, la sala 1902 del Pavelló de 
l’Administració va acollir l’exposició “Art Solidari”, a benefici 
de la recerca sobre la Covid-19.

Amb l’arribada del bon temps i la possibilitat d’utilitzar els 
jardins, es va inciar la recuperació progressiva de l’activitat 
presencial. En els mesos de primavera, es van celebrar diver-

ses graduacions acadèmiques, tant de titulacions lligades a 
Sant Pau (Escola Universitària d’Infermeria i Facultat de Me-
dicina) com d’institucions externes (Facultat de Medicina de 
Vall d’Hebron, Escola Pàlcam, ESCAC o EU Business School). 
Dels actes que van tenir lloc als espais enjardinats, també 
destaquen els 17 concerts Candlelight de música clàssica i 
jazz, entre d’altres, organitzats per la promotora Fever Up, 
i la Diada dels Enginyers, la festa institucional del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, centrada el 2021 en 
el reconeixement de la tasca que els seus col·legiats han fet 
durant la crisi sanitària.

En l’àmbit institucional, el 17 de juny, Sant Pau va acollir la 
trobada bilateral entre Espanya i Corea del Sud, amb l’assis-
tència del president de la República de Corea, Moon Jae-in. 
El Recinte Modernista també va ser l’espai escollit pel Con-
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sell Nacional de la Cultura i les Arts per proclamar i lliurar 
els guardons dels Premis CoNCa 2021, per Ferrocarrils de 
la Generalitat per presentar la seva temporada d’estiu, i per 
l’Oficina Nacional Alemanya de Turisme per donar a conèixer 
la campanya “Alemanya més a prop teu”.

A partir de setembre es va reactivar l’activitat corporativa i 
la relativa a clients fidels. En aquest sentit, és rellevant la 
consolidació dels espais del Pavelló de l’Administració com 
a seu dels actes de grans empreses del sector privat, com 

els de Rolex, Telefònica i Bankinter. D’altra banda, convé 
destacar la fidelització de clients com el Barcelona Health 
Hub amb el “BHH Summit”, el COEIC amb “La Nit de la 
Robòtica”, la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundació Jaume Bofill i 

la Cambra de Comerç Italiana, que van optar per tornar a 
les instal·lacions de Sant Pau.

El 2021 també es va posar en relleu l’interès suscitat pel 
Recinte Modernista entre el sector d’organització de jorna-
des i congressos. En el marc del congrés “Time Use Week” 
sobre polítiques del temps o la jornada “Humanism in the 
digital era: the urban contribution”, en col·laboració amb el 
Mobile World Capital, s’hi van organitzar diferents trobades i 
esdeveniments.

Sant Pau va tancar l’any amb “Els llums de Sant Pau - Christ-
mas Garden”, espectacle de llum organitzat per la promotora 
Proactiv i produït per DEAG, i que s’hi va poder veure del 22 
de novembre de 2021 al 22 de gener de 2022.
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6
PATRIMONI IMMOBILIARI

L’eficiència en la gestió patrimonial 
de Sant Pau és un dels objectius 
principals per donar compliment 
als fins fundacionals. Durant el 
2021, el patrimoni extern de la 
Fundació va generar 7,15 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 objectiu prioritari en la consecu-
ció dels fins fundacionals.

La Fundació organitza els recursos patrimonials en dues 
àrees:

• El patrimoni extern, amb 1.092 propietats provinents 
d’herències, donacions i llegats. Els recursos que s’obte-
nen de la seva gestió són destinats a l’activitat assistencial 
i investigadora, als programes d’acció social i al man-
teniment del patrimoni, del qual en destaca el Recinte 
Modernista.

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

El 2021 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.

1.092 propietats es van incloure a l’inventari del patrimoni 
urbà: 544 habitatges, 98 locals comercials i naus industrials, 
65 despatxos i 385 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 (37).

En els darrers dos anys, s’ha produït un decrement de la 
rendibilitat del patrimoni extern: del 4,81% del 2019 s’ha 
passat al 4,24% el 2021.

Per donar compliment als fins fundacionals de la institució, 
una part important del patrimoni extern es destina a col·lec-
tius i persones que es troben en diversos graus de vulnera-
bilitat i exclusió social. Amb aquesta finalitat, 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 durant el 
2021 van ser de 7.151.777 €. En aquest exercici, es va conti-
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nuar aplicant les adequacions de la renda i altres mesures 
recollides en els successius Reials Decrets aprovats per fer 
front a l’impacte social i econòmic de la Covid-19.

CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA 
DEL PATRIMONI

La Fundació es fa càrrec del manteniment i millora del seu 
patrimoni, entre el qual es troben els pavellons modernistes 
de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Anualment 
es realitza tot un seguit de treballs destinats a preservar i 
mantenir aquest conjunt monumental amb actuacions com 
la rehabilitació de la cúpula de l’antic convent, que es va dur 
a terme al llarg de 2021. En aquesta reforma, es va reforçar i 
impermeabilitzar l’estructura de l’edifici, substituir les peces 
ceràmiques i que la revesteixen i restaurar els revestiments 
de pedra. L’import de les obres executades va ser de 284.477 
€, finançats amb una subvenció de 36.777 € provinents del 
Departament de Cultura de la Generalitat i per fons propis 
de la Fundació.

Pel que fa al vial de vianants que unirà els carrers de Sant 
Quintí i de Cartagena, que farà de Sant Pau un espai més 
permeable i afavoridor de la circulació del veïnat, van finalit-
zar les obres d’obertura del recinte per Sant Quintí i es va ur-
banitzar i pavimentar el tram que va des d’aquest carrer fins a 
Sant Antoni M. Claret, amb noves instal·lacions d’il·luminació, 
plantació d’heures, nou sistema de reg i mobiliari. El cost 
d’aquesta fase del vial de vianants va ser de 332.780 €. 

Per a aquesta actuació, l’Ajuntament de Barcelona va atorgar 
una subvenció de 300.000 €, provinents de l’ingrés per l’Im-
post d’Estades en Establiments Turístics.

Així mateix, es va gestionar l’obtenció de la llicència d’obres 
per a la rehabilitació i consolidació de la coberta, cúpula, 
terrasses, torre de l’aigua i façanes del pavelló de la Puríssi-
ma. El projecte, pressupostat en 2.329.071 €, compta amb 
un ajut d’1.274.610 € de la convocatòria del 2019 del progra-
ma de l’1,5% Cultural, impulsat pel Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana. La resta del finançament anirà a 
càrrec de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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7
ARXIU HISTÒRIC

L’Arxiu Històric de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau va atendre 
155 consultes, de les quals 106 van 
ser presencials
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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, vetlla per conservar-ne i 
difondre’n el seu patrimoni documental, històric i artístic.

El fons, que abasta documentació des del segle XII, constitu-
eix un dels arxius hospitalaris més importants i complets del 
món occidental. Tenint molt present les tasques diàries de 
tractament documental, l’Arxiu rep investigadors i propor-
ciona fonts documentals per a les actuacions patrimonials 
que es duen a terme al Recinte Modernista. A més, dona a 
conèixer el seu fons amb conferències i exposicions i a través 
de visites tècniques a col·lectius especialitzats.

TRACTAMENT DOCUMENTAL

La principal tasca de l’Arxiu Històric consisteix a conservar i 
catalogar la documentació que custodia. En aquest àmbit, el 
2021 va treballar en els següents processos:

• Classificació i descripció del fons del Dr. Modest Garcia 
Moll, consistent en 412 documents datats entre 1963 i 

2020, sobre la creació de la Unitat Coronària de l’Hospital, 
de la qual fou el primer director, i relacionada amb el seu 
càrrec al Cos Facultatiu de la institució.

• Incorporació al fons de documentació relativa a l’Hospital 
de Sant Pau procedent d’Enrique Granada Taboada, qui va 
ser advocat seu a mitjans del segle XX. S’hi poden trobar 
145 escriptures i documents datats entre 1802 i 1959, refe-
rents a herències, plets i censos de l’Hospital, que es van 
incorporar a les respectives sèries documentals.

• Tractament de la 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. Es van inventariar 55 unitats 
documentals datades entre 1974 i 2007.

• Classificació del material fotogràfic digital generat per la 
Fundació, conservat en un repositori extern posat en mar-
xa el 2018, que a finals del 2021 ja comptava amb 54.994 
fotografies realitzades entre el 2009 i el 2021. A més, es 
van incorporar 3.520 digitalitzacions del fons fotogràfic de 
l’Arxiu Històric, compreses entre el 1900 i el 2003.  
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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 2021 es van atendre 155 
consultes: 106 presencialment, 47 per correu electrònic i 2 
telefònicament.

Les consultes van tractar temàtiques variades, però les més 
nombroses van estar relacionades amb la història social (34), 
la recerca genealògica (16) o l’Institut Mental (14). 

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 
activitats com les que es detallen a continuació: 

• Conferència virtual “L’arquitectura hospitalària estudiada 
per Domènech i Montaner per a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau”, a càrrec de l’arxiver, Miquel Terreu, en el 
marc de la Setmana d’Arquitectura (11 de maig).

• Xerrada virtual per a la gent gran “Un passeig per la 
història de Sant Pau”, impartida al servei Vincles BCN 
de l’Ajuntament, l’Associació de Familiars de Pacients 
d’Alzheimer i el Casal de la Gent Gran. S’hi van celebrar 
sessions el 21 d’abril; el 7, 13 i 21 de maig; i el 22 de juny.

• Cessió de peces del seu fons a l’exposició “Alimentar Bar-
celona. Ciutat, proveïment i salut”, sobre com es proveïa 
Barcelona i com era la salut dels seus habitants al llarg de 
la història, inaugurada el 15 d’octubre del 2021 i visita-
ble fins al 15 d’octubre del 2022. Les tres peces cedides 
són: l’Estat o Pauta que expressa la Ració diària ordinària i 
extraordinària, datada el 1757, i on s’especifica les racions 
de queviures que es repartien als interns i personal de la 
Casa de Convalescència; el Llibre de Taula de la Casa de 
Convalescència, que conté diferents documents relaci-
onats amb la creació i funcionament de l’Hospital de la 
Santa Creu; i una petita mostra d’objectes i albarans de 
diversos expòsits, testimoni de la important tasca de la 
Santa Creu en l’acolliment d’infants i custòdia de menors 
orfes des del segle XV. 



Edició
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Espanya

Imatges
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (pàgs. 8-9)
Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (pàgs. 44-45)
Elisenda Canals (pàg. 34)
Flaminia Pelazzi (pàg. 25)
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (pàgs. 10, 11, 16-17, 21, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 40-41, 43, 47)
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (portada; pàgs. 10, 18-19, 20, 21)
Joan Llimona (pàgs. 6-7)
Jordi Vidal (pàg. 34)
Lluís Casals (pàgs. 14-15)
Martí E. Berenguer (pàg. 35)
Robert Ramos (pàgs. 9, 10, 11, 24, 25, 28-29, 31, 35, 46)
Sean Mitchell-Henry (pàgs. 22-23)

© Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 2021







Fundació 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Sant Antoni Maria Claret, 167 
08025 Barcelona

www.fundaciosantpau.cat


