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La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és
una fundació de beneficència privada sense ànim de lucre.
La Fundació Privada està regida per la Carta Fundacional
de 1401, pel Conveni de 27 de juliol de 1990, pels costums
consuetudinaris existents i reflectits a les Actes de la Molt
Il·lustre Administració (MIA) i per la legislació vigent sobre
fundacions privades.
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EQUIP DIRECTIU

El Patronat de la Fundació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, la Molt Il·lustre Administració, està integrada, paritàriament, per sis membres designats per
l’Ajuntament de Barcelona, el Capítol Catedralici de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Director Gerent
Jordi Bachs Ferrer

Designat per la Generalitat de Catalunya
Jordi Baiget Cantons
Agustí Trullà Galobardes

Àrea de Patrimoni Extern
Ramón Pérez Valero

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

Adjunt al Gerent per al Recinte Modernista
Marc Guerrero Tarragó

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Josep Tardà Jorba
Àrea d’Administració, Finances i Recursos Humans
Xavier Mambrilla Gramunt

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

Àrea d’Enginyeria i Obres
Agustí Grau Franquesa

Secretari no patró
Joaquim Jornet Porta

Àrea Jurídica
Joaquim Jornet Porta
Àrea de Projectes, Secretaria Tècnica
i Sistemes d’Informació
Jordi Grau Hernàndez

La presidència de la MIA és rotativa i exercida per l’Administrador de Torn,
que exerceix el càrrec durant dos mesos.
Composicions a 31 de desembre de 2015.
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Presentació
A través de l’informe d’activitats que posem a la vostra disposició, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau vol fer balanç de la tasca que ha desenvolupat durant
l’exercici 2015. Es tracta d’una empresa de responsabilitat i
transparència, i també d’una obligació envers la ciutadania,
amb qui la Fundació manté el seu compromís de servei,
adquirit el 1401 i que es manté inalterable des de llavors.
Una de les línies de treball d’aquest any ha estat el suport
a l’assistència sanitària, raó de ser d’aquesta institució. En
aquest sentit, s’ha adequat una nova seu per a la Unitat de
Conductes Addictives al Pavelló de Sant Antoni, un espai
més adient i confortable per atendre els pacients. L’edifici de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani del Pavelló
del Convent han estat objecte de millores importants per
acollir el Campus Sant Pau. Aquest projecte de reordenació i optimització dels espais docents comportarà una
major flexibilitat i polivalència, i acollirà les activitats de
la Facultat de Medicina de la UAB i l’Escola d’Infermeria.
El suport a la recerca, un altre àmbit de treball de la Fundació, agafa embranzida amb l’inici de la construcció del
nou edifici de recerca, ubicat al carrer Sant Quintí, tocant a l’Hospital. Aquest nou immoble agruparà totes les
dependències dedicades a la recerca, fins ara disperses
per diferents espais del recinte de Sant Pau. També en
el camp de la investigació, aquesta institució, que ha vist
passar al llarg de la seva història professionals destacats
de la medicina, continua apostant per la formació, la captació i la retenció de talent. És d’aquest convenciment
que s’ha seguit impulsant el programa de beques i el
suport a grups emergents i consolidats de recerca.

La nostra societat demana cada cop més iniciatives destinades a evitar situacions de risc d’exclusió. Així, des de
la Fundació es continuen destinant recursos a programes
que tenen com a objectiu intentar pal·liar aquesta realitat. La rehabilitació social de malalts mentals, l’ajut a persones sense llar, l’allotjament de familiars de malalts desplaçats, el suport a la formació de joves sols en situació de
risc social i el suport al tractament oncològic són algunes
de les accions on la Fundació esmerça els seus esforços.
Fidel a la seva trajectòria, la Fundació segueix amb el procés de rehabilitació del Recinte Modernista. S’han acabat
les obres de l’antiga Casa d’Operacions, el magnífic pavelló al mig del Recinte que va albergar els quiròfans del
primer Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i s’ha posat
en marxa la rehabilitació interior del Pavelló de Sant Salvador, per donar cabuda a un nou espai expositiu.
El conjunt modernista ha rebut, el 2015, més de 235.000
visites, que han conegut de primera mà la nostra història a
través d’un patrimoni únic. Com a suport a la tasca de divulgació, s’hi han organitzat més de 50 activitats culturals
i s’han acollit més de 270 actes. També cal destacar l’establiment al Recinte de dos nous organismes, EURORDIS, al
Pavelló de Santa Apol·lònia, i el Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles, al Pavelló de la
Mercè, que se sumen als altres set establerts des de 2009.
Amb tot plegat, la Fundació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau ha tancat un exercici més donant resposta a
les necessitats socials, sense perdre de vista els fins fundacionals que en van marcar el naixement fa més de 600 anys.

Informe d’activitats 2015
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La Fundació Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
MÉS DE 600 ANYS
D’HISTÒRIA
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
es va fundar el 1401, quan es va crear l’Hospital de la Santa Creu, fruit de la fusió de sis hospitals barcelonins, que
pertanyien a la ciutat i al Capítol Catedralici de Barcelona.
L’Hospital es va instal·lar en un nou edifici gòtic a l’actual
barri del Raval.
Per regir-lo es va constituir la Molt Il·lustre Administració
(MIA), formada per dos prohoms de la ciutat designats
pel Consell de Cent i dos canonges del Capítol Catedralici, amb la funció de dirigir i administrar l’Hospital, que es
mantenia econòmicament gràcies a almoines, privilegis
reials, llegats i rendes que aquests generaven.
A finals del segle XIX, el creixement de la ciutat i els avenços de la medicina van fer que l’Hospital de la Santa Creu
quedés obsolet i sorgís la necessitat de bastir-ne un de
nou. En paral·lel, el banquer Pau Gil deixava un llegat per

a la construcció d’un hospital a Barcelona dedicat a Sant
Pau. Les dues parts (Santa Creu i els marmessors de Gil)
van acordar encarregar a l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, gran referent del modernisme català, un projecte d’hospitals reunits –Santa Creu i Sant Pau– als límits
del Pla d’Eixample. El 15 de gener de 1902 se’n va col·
locar la primera pedra i, finalment, l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau va ser inaugurat el 1930.
El 1990 la Generalitat de Catalunya es va incorporar a la MIA
com a membre de ple dret, amb el compromís de construir
un nou hospital com a contribució a la dotació fundacional.
Així, la Molt Il·lustre Administració va passar a estar integrada paritàriament per dos representants de l’Ajuntament, dos
del Capítol Catedralici i dos de la Generalitat de Catalunya.
La institució va escriure un capítol nou el 2009, quan es
va inaugurar el nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
un edifici modern situat a la part nord-est del conjunt
monumental. Amb el trasllat de l’activitat hospitalària al
nou centre es va iniciar la restauració dels edificis projectats per Domènech i Montaner.

Informe d’activitats 2015
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La Fundació Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
Després de més de cinc anys d’obres, els pavellons modernistes han esdevingut un espai per a la difusió del valor patrimonial i històric de l’obra del genial arquitecte, i
també un centre de coneixement integrat per institucions
internacionals que treballen en l’àmbit de la salut, l’educació i la sostenibilitat.

FINS FUNDACIONALS
Al llarg de 600 anys d’història, la Fundació ha estat fidel als
objectius que van donar sentit a la seva constitució com a
institució compromesa amb el benestar de les persones.
L’article 5 dels estatuts de la Fundació recull, en el capítol
II, els fins fundacionals:
1.

10

Admetre i atendre els malalts pobres i altres que no
puguin respondre econòmicament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

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.

3.

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

El 2015, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau va destinar el 101,35% dels seus rendiments anuals al compliment de les seves finalitats.
D’aquesta manera, la institució segueix les disposicions del
Codi civil català, on es determina que les fundacions han
de destinar, com a mínim, el 70% dels seus rendiments a
complir amb els fins fundacionals.

LÍNIES DE TREBALL
La Fundació Privada, en compliment dels seus fins fundacionals, desenvolupa un programa d’Acció Social i Recerca
i duu a terme actuacions importants dirigides a mantenir
i millorar les instal·lacions hospitalàries i el seu patrimoni, especialment el Recinte Modernista, declarat Patrimoni
Mundial per la UNESCO el 1997.

// Suport a l’assistència i a la docència.
// Programa d’Acció Social i suport a la Recerca.
// Recinte Modernista.
// Gestió del patrimoni.

L’activitat de la Fundació s’agrupa en les següents línies
de treball:

// Arxiu Històric.

Informe d’activitats 2015
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Dades de
la Fundació Privada
2015

614

101,35%

anys
d’història

dels rendiments de la
Fundació Privadadestinats
al compliment dels fins
fundacionals
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Dades de
la Fundació Privada
2015
LES LÍNIES DE TREBALL EN XIFRES

Suport a
l’assistència
i a la docència

Programa d’Acció
Social i suport
a la Recerca

+ 4,6 M€

+ 10 M€

en obres i equipament

per al nou edifici de recerca

201.500 €
en beques

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

42 habitatges
per a persones en situació d’exclusió social

136.320 €
al programa de Rehabilitació Social
de Malalts Mentals
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Recinte
Modernista

Entre 2009 i 2015:
7 pavellons rehabilitats

Gestió del
patrimoni

87

11

finques
urbanes

finques
rústiques

23

5

naus industrials

solars

68 equips d’arquitectes
25 despatxos d’enginyeria
104 empreses constructores
20 empreses restauradores
9 organismes internacionals

2015, segon
any d’activitat

Arxiu
Històric

52 activitats i 20 jornades
d’entrada gratuïta

455 m

127

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

lineals de
documentació

consultes d’investigadors

235.207 visites
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Dades de
la Fundació Privada
2015
INFORMACIÓ ECONÒMICA
EXERCICI 2015
INGRESSOS

22.383.991

100,00%

Arrendaments explotació patrimoni de la Fundació

8.225.501

36,75

Arrendament edifici nou Hospital

2.962.825

13,24

359.561

1,61

Activitat cultural i turística

1.320.427

5,90

Altres ingressos de gestió

986.964

4,41

8.528.714

38,10

DESPESES

21.387.420

95,55

DESPESES DE PERSONAL

2.376.858

10,62

Cost salarial

2.376.858

10,62

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

9.033.553

40,36

Altres despeses

420.298

1,88

Serveis externs

2.916.111

13,03

Manteniment, reparacions i conservació

996.752

4,45

Publicitat i RP

255.845

1,14

Subministraments

613.991

2,74

Donacions i ajudes concedides

867.731

3,88

Donacions i ajudes concedides al nou Hospital

2.962.825

13,24

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

9.977.009

44,57

20.984

0,09

975.588

4,36

-342.970

-1,53

RESULTAT FINANCER

-526.477

-2,35

RESULTAT DE L'EXERCICI

106.141

0,47

Altres ingressos

Donacions i subvencions de capital

VARIACIÓ PROVISIONS
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
RESULTATS EXTRAORDINARIS

Comptes auditats per Mazars Auditores & ATD Auditores Sector Público
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INGRESSOS 2015
Arrendaments explotació patrimoni de la Fundació
Arrendament edifici nou Hospital
Donacions i subvencions de capital
Altres ingressos de gestió
Activitat cultural i turística
Altres ingressos

DESPESES 2015
Amortització de l’immobilitzat
Donacions i ajudes concedides
Donacions i ajudes concedides al nou Hospital
Subministraments
Publicitat i RP
Manteniment, reparacions i conservació
Serveis externs
Cost salarial
Variació provisions
Altres despeses
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Dades de
la Fundació Privada
2015
RECURSOS HUMANS
L’any 2015 la Fundació Privada va comptar amb 48 treballadors de plantilla equivalent a jornada completa. L’evolució de la plantilla en aquests últims anys està marcada
per la rehabilitació del Recinte Modernista i el projecte de
construcció del nou edifici de recerca.

Evolució de la plantilla
(mitjana equivalent anual)

50

45

43

45

48

40

30

20

10

0

18

2012

2013

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

2014

2015

Evolució de la massa salarial
2012
Sous i salaris
Seguretat Social
Total salaris
Nombre mitjà de treballadors

2013

2014

2015

2.045.935,00

1.785.904,00

1.846.711,00

1.897.029,94

382.021,00

379.268,00

460.475,00

479.828,03

2.427.956,00

2.165.172,00

2.307.186,00

2.376.857,32

45

43

45

48

Franja d’edats
Homes

Dones

Total

De 20 a 35 anys

5

9

14

De 36 a 50 anys

5

11

16

Més de 51 anys

8

10

18

18

30

48 *

Total general

* Dels quals, 4 homes i 6 dones formen part del servei de porteria de les finques.
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Suport
a l’assistència
i a la docència
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau vol ser un centre
de referència per la seva excel·lència en assistència, docència i recerca. En aquest sentit, la Fundació Privada,
en coordinació amb la Fundació de Gestió Sanitària (encarregada de l’activitat assistencial del centre), finança
obres, equipaments, sistemes d’informació i altres actuacions que aporten valor afegit a la pràctica mèdica i

docent. El reforçament estructural i redisseny d’interiors de l’edifici de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani
del Pavelló del Convent per acollir el Campus Sant Pau,
així com l’adequació de la nova Unitat de Conductes
Addictives al Pavelló de Sant Antoni, són dos exemples
clars de les actuacions dutes a terme en aquest àmbit
durant el 2015.

Informe d’activitats 2015

21

Suport
a l’assistència
i a la docència
CAMPUS SANT PAU
La Fundació Privada està impulsant i finançant la renovació del Pavelló de l’Antiga Farmàcia i part del soterrani
del Pavelló del Convent per ubicar-hi el Campus Sant Pau.
L’objectiu d’aquesta actuació és reordenar els espais docents de Sant Pau, dels quals farà ús tant la Unitat Docent
de Sant Pau de la Facultat de Medicina de la UAB com
l’Escola d’Infermeria (EUI - Sant Pau), i optimitzar-los amb
una major flexibilitat i polivalència.
El projecte de reordenació dels espais docents de Sant
Pau, dissenyat per l’arquitecte Rafael Vila, implica el reforçament estructural i redisseny d’interiors de l’edifici i la
seva integració a la xarxa d’infraestructures d’energia geotèrmica del Recinte Modernista. Aquesta actuació permetrà el trasllat d’una part important de l’activitat docent de
l’Escola d’Infermeria, la qual cosa comportarà la compartició d’espais amb la Facultat de Medicina. També comptarà
amb una cafeteria que donarà servei a tot el Campus.
El projecte defineix espais docents (aules i laboratoris), de
suport (sala d’estudi, àrees de descans, cafeteria i lavabos)
i administratius (secretaria, despatxos, sala de juntes, office i sala del consell d’estudiants). Pel que fa al model de
funcionament, s’estableixen espais d’ús compartit entre
Facultat i Escola, i espais d’ús preferent per a uns i altres
estudis. En aquest sentit, dels 2.233 m² de superfície útil
de l’edifici, està previst que el 48,45% (1.082 m²) sigui d’ús
preferent per a Medicina i el 13,43% (300 m²) per a Infermeria. El 34,53% dels espais (771 m²), més els 80 m² de la
cafeteria, seran compartits.
El cost total estimat de les obres és de 5.461.833 €. El
finançament preveu un fons FEDER de 1.350.000 € i un
crèdit de l’IDAE per a la geotèrmia de 1.142.388 €.
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NOVA UNITAT DE
CONDUCTES ADDICTIVES
Després que el 2013 finalitzés la Fase 1 de l’adequació d’espais a l’Hospital per al Servei de Psiquiatria, encara restaven
pendents de trasllat algunes de les seves unitats, disperses
pel Recinte Històric de Sant Pau. Entre aquestes es trobava
la Unitat de Conductes Addictives, ubicada al Pavelló de les
Cuines, i que a principis del 2016 s’ha traslladat a la planta
2 del Pavelló de Sant Antoni, al mateix Recinte Històric. Per
a l’adequació d’aquesta planta, projectada per l’arquitecte
Joan Tous i executada entre l’abril i el desembre de 2015, la
Fundació Privada va destinar 889.858 € per rehabilitar-la i
100.000 € per equipar-la.
Aquesta nova Unitat compta amb unes instal·lacions de
1.243 m² de superfície, completament renovades i que responen a les necessitats assistencials actuals. Els serveis que
la integren són: la Unitat Hospitalària de Desintoxicació
(UHD), ubicada a l’espai anomenat Sala Montserrat Montero, l’Hospital de Dia, i el Centre d’Atenció i Seguiment
Sant Pau (CAS Sant Pau), que engloba les Consultes Externes i el Seguiment d’Infermeria.
La Sala Montserrat Montero disposa de 12 habitacions
individuals, dues de les quals es podrien convertir en dobles, 4 consultes, sala d’estar-menjador, aula de plàstica,
gimnàs, terrassa i una àrea d’ingressos. Al CAS Sant Pau hi
ha 10 consultes amb sala d’espera i recepció, mentre que
Seguiment d’Infermeria disposa de dos punts d’atenció.
L’Hospital de Dia té dues sales i comparteix amb la UHD
el gimnàs, l’aula de plàstica i la consulta de teràpia de grup.
La Unitat també disposa de vestidors per al personal, un
dormitori per al metge de guàrdia de Psiquiatria, dues sales de descans per al personal sanitari (office), dues àrees
de treball, un magatzem i la secretaria.
La Unitat Hospitalària de Desintoxicació de Sant Pau és la
més gran de Catalunya (inclou 12 llits) i la que concentra
més activitat assistencial. Des de fa anys és centre de suport a d’altres centres ambulatoris per al tractament de les
addiccions.

Informe d’activitats 2015
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Suport
a l’assistència
i a la docència
ALTRES RECURSOS
DESTINATS A L’ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA
Al llarg de 2015, la Fundació Privada va destinar 218.377 €
al desenvolupament de la implementació del programa
informàtic SAP de Farmàcia i 280.000 € a equipament assistencial, entre el qual es troben:
// 21 equips d’electrocardiograma.
// 7 monitors multiparamètrics.
// 2 làmpades de fototeràpia neonatal.
// 2 respiradors de transport neonatal/pediàtric.
// 1 equip d’anestèsia de gamma alta.
// 1 arc quirúrgic.
// 1 equip d’electroencefalograma.
// 1 màquina centrífuga de sobretaula.

24

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

FINANÇAMENT D’OBRES I EQUIPAMENT

Campus
Sant Pau

Nova Unitat
de Conductes
Addictives

2.970.000 €

990.000 €

Implantació
del SAP Farmàcia

Equipament
assistencial

294.190 €

280.000 €

Informe d’activitats 2015
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Programa
d’Acció Social
i suport a la Recerca
La Fundació Privada ha mantingut, durant els més de 600
anys d’història, el compromís amb les persones més necessitades, a través d’una tasca beneficoassistencial important.
Per això, la Fundació destina una bona part dels seus recursos a potenciar projectes amb una clara vocació social.
A més, també dóna suport a la recerca, un dels eixos que
defineixen l’Hospital de Sant Pau com a terciari.

RECURSOS PER A LA RECERCA

El pressupost de 2015 per al programa de beques va ser de
200.000 €.

Suport a grups emergents i
consolidats de recerca
El 2015 es va aprovar una dotació de 500.000 € per al
desenvolupament de l’activitat científica de grups emergents i consolidats de recerca de l’Institut de Recerca de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

A banda d’impulsar noves infraestructures dedicades a la
investigació, la Fundació Privada treballa per captar i retenir el talent investigador dels facultatius i el personal d’infermeria de l’Hospital.
Aquesta iniciativa, juntament amb el suport donat a la
creació de grups emergents i consolidats de recerca, són
les principals estratègies que es desenvolupen en matèria
d’investigació.

Programa de beques: captació i
retenció de talent investigador
La Fundació Privada, en col·laboració amb la Fundació de
Gestió Sanitària i l’Institut de Recerca de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, desenvolupa el programa de beques
per a la recerca i la formació continuada, destinades a facultatius i personal d’infermeria de l’Hospital. L’objectiu és
potenciar el creixement personal i professional dels investigadors i assentar unes bases sòlides per a la recerca del
futur. Anualment, la Fundació atorga les següents ajudes
per a la recerca i la formació:
// 2 estades formatives per a facultatius de la Fundació de
Gestió Sanitària.
// 5 projectes de recerca bàsica per a investigadors de
l’Institut de Recerca.
// 1 intensificació per a investigadors principals de projectes europeus concedits.
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CONSTRUCCIÓ DEL NOU
EDIFICI DE RECERCA
La Fundació Privada va aprovar la construcció d’un nou
edifici per a la recerca que agrupés en un únic espai les dependències dedicades a aquesta activitat, fins ara disperses
pel recinte de Sant Pau.
El 2011 es va convocar el concurs d’idees per seleccionar
l’equip d’arquitectes que redactés el projecte, amb l’adjudicació final del contracte a l’equip de la UTE 2Buixadé,
Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.
Algunes característiques de la proposta guanyadora van
ser: edifici amb identitat pròpia, bona distribució, bones
connexions amb l’Hospital i sostenible amb un destacat
caràcter mediambiental i d’estalvi energètic.
En una primera fase, iniciada a finals de 2014 i finalitzada
el primer trimestre de 2015, es va procedir a l’excavació del
terreny, la preparació de les fonamentacions i l’execució de
les pantalles estructurals. Després de licitar la totalitat de
l’edifici, el setembre de 2015 es va iniciar la fase de construcció pròpiament dita, que es preveu que finalitzi durant
el primer semestre del 2017.
Amb una inversió prevista de més de 15 milions d’euros,
aquest nou edifici compta amb finançament en forma de
crèdit provinent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, per import de 6,5 milions d’euros, amb càrrec a
la Fundació Privada. El projecte es beneficiarà d’un ajut de
5 milions d’euros provinent dels fons europeus FEDER.
Així, l’aportació final de la Fundació Privada al projecte, i a
obres ja executades d’enderrocs i estudis previs, serà com
a mínim de 10 milions d’euros.

L’edifici
El nou centre de recerca s’ubicarà al carrer Sant Quintí, entre el bloc E i F del nou Hospital i l’antiga Casa de
Convalescència. Això facilitarà la contínua relació dels investigadors de l’Institut de Recerca amb els professionals
assistencials de l’Hospital.
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De planta rectangular de 84 m per 26 m, una superfície
de 9.681 m² construïts i amb façana al carrer Sant Quintí,
l’edifici consta de cinc plantes.
L’estructura vertical està resolta mitjançant pilars metàl·lics situats en quatre plans verticals. Les superfícies
horitzontals es formaran amb sostres unidireccionals de
plaques alveolars de 30 cm de cantell, i amb llums lliures
de fins a 10,5 m.
L’edifici presenta un nucli central longitudinal on es concentren la majoria de les instal·lacions i serveis. La façana
es divideix en una franja inferior de sòcol amb acabat petri. La part superior està formada per una pell interior de
panell sandvitx de llana de roca i fusteria d’alumini, i una
pell exterior ceràmica que actua com a façana ventilada.
Aquesta pell exterior estarà formada per peces ceràmiques
d’un color vermellós, similar als murs de fàbrica del Recinte Històric, amb la cara interior esmaltada amb colors
típics també del Recinte. Aquestes peces ceràmiques tindran un plec cap enfora que permetrà que actuïn també
com a lames protectores de la radiació solar.
L’interior de l’edifici disposarà de diferents estances per
complir amb tots els requeriments del pla funcional i amb
terres tècnics per al pas d’instal·lacions que permetin la
flexibilitat en l’ús futur dels espais.
Pel que fa a les instal·lacions, cal destacar que l’edifici
comptarà amb una doble escomesa elèctrica i amb grups
electrògens per garantir la màxima seguretat en el subministrament. L’enllumenat es realitzarà amb llums tipus LED
per a un ús eficient de l’energia i s’aprofitarà la llum natural
al màxim, amb sistemes de control i apagada automàtica.
Es preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica a la coberta, que es connectarà a la baixa tensió de la companyia
elèctrica. També a la coberta s’instal·larà la climatització,
amb bombes de calor que alimentaran climatitzadors i
fan-coils distribuïts per l’edifici i amb sistemes de recuperació de calor provinents de les extraccions.
Per a la producció d’aigua calenta sanitària, es disposarà
d’un camp de panells solars tèrmics situats a la coberta,

en compliment del Codi Tècnic de l’Edificació. També es
comptarà amb un sistema de recollida d’aigües pluvials,
que aprofitarà el volum d’aigua acumulable a la coberta i
en dipòsits interiors. Aquesta aigua serà aprofitada tant per
al reg com per a les cisternes dels sanitaris.
En tot el procés de construcció hi ha la voluntat d’obtenir una certificació LEED. Aquest reconeixement, d’àmbit
internacional, valora i puntua criteris de disseny i constructius enfocats a garantir uns processos sostenibles i les
solucions en temes d’accessibilitat, materials, eficiència de
les instal·lacions, emissions contaminants, ambient interior, proximitat dels productes, residus, innovació, etc.

Pla funcional
Com s’ha mencionat anteriorment, el pla funcional preveu
cinc plantes:
// Planta soterrània: on s’ubicarà un futur estabulari, les
plataformes cientificotècniques, els vestuaris i altres
serveis generals de l’edifici.
// Planta tècnica: s’ubicarà sobre la planta soterrània per a
la instal·lació de tots els equipaments (climatitzadors,
quadres generals, sales tècniques, etc.) i infraestructures comunes de l’edifici.
// Planta baixa: amb dos volums diferenciats, on es trobarà l’accés principal a l’Institut de Recerca, les àrees
administratives i altres plataformes cientificotècniques,
així com les dependències del Banc de Sang i Teixits de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
// Planta primera: amb un únic volum, donarà cabuda al
Centre d’Investigació del Medicament (CIM Sant Pau),
la plataforma de Neurofisiologia, l’àrea de Recerca Clínica, més plataformes cientificotècniques i laboratoris,
i altres usos comuns.
// Plantes segona i tercera: on s’ubicaran la major part
dels laboratoris, així com altres espais d’investigació i
plataformes.
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L’EDIFICI A GRANS TRETS

Extensió i
ubicació

Dissenyat
amb criteris
mediambientals

9.681 m²

Façana ventilada
amb pell ceràmica

de superfície construïda

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

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

Panells
fotovoltaics i
tèrmics
per produir electricitat i aigua calenta

Certificació LEED
edifici dissenyat per obtenir la classificació “OR”
en la certificació LEED
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Finançament
15 M€

10 M€
aportació mínima per part de la Fundació Privada

5 M€
procedents dels fons FEDER

HOSPITAL

NOU
EDIFICI
RECERCA
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RECURSOS PER
A L’ACCIÓ SOCIAL
La Fundació Privada estableix convenis i acords de col·laboració amb entitats i institucions del Tercer Sector, i participa en projectes amb vocació social, sobretot adreçats a
evitar l’exclusió social. En aquest sentit, Sant Pau manté,
així, el compromís amb els més desfavorits, adquirit fa 600
anys en el moment de la seva creació.

Rehabilitació social de malalts mentals
L’objectiu del programa de Rehabilitació Social de Malalts
Mentals és millorar la qualitat de vida de les persones que
pateixen malalties mentals, defensar-ne els drets i promocionar-ne l’autonomia personal.
Aquest programa es va posar en marxa per donar suport
a la rehabilitació dels malalts mentals del Centre Dr. Pi i
Molist, gestionat per la Fundació de Gestió Sanitària.
Destinat a la rehabilitació i reinserció psicosocial de persones afectades per un trastorn mental greu, aquest servei
ofereix programes individualitzats i habitatges tutelats a
la ciutat de Barcelona. L’any 2015 la Fundació Privada va
comptar amb 13 llars amb suport (38 places).
També, gràcies a l’acord signat amb la Fundació Mapfre,
es desenvolupa un programa d’activitats per a la integració social de persones amb trastorn mental greu, així com
adolescents i joves en risc d’exclusió social, a través de l’esport i la musicoteràpia.
El pressupost total que la Fundació va destinar a aquest
programa durant el 2015 va ser de 136.320 €.

Allotjament per a familiars de
malalts desplaçats
La Fundació Privada, en col·laboració amb la Unitat de
Treball Social de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
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posa a disposició dels familiars de malalts desplaçats, ingressats en aquest centre, dos pisos ubicats en aquest entorn hospitalari.

Suport a la formació de joves sols en
situació de risc social
La Fundació Privada va signar amb el Casal dels Infants per
a l’Acció Social als Barris un conveni de cessió que preveu
l’ús d’un dels seus immobles destinat a la reinserció de
joves sols en situació de risc social. Al llarg de 2015, van ser
4 els joves que van viure en aquest pis.
Amb aquest conveni es dóna continuïtat a l’acord signat
el 2013 entre la Fundació Privada, la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el
mateix Casal, segons el qual, i gràcies a la participació
voluntària del Servei de Medicina Física i Rehabilitació
de l’Hospital, es formen joves com a assistents personals
per fer acompanyament social a persones amb diversitat
funcional. Per a aquesta formació, la Fundació Privada
facilita l’Aula de Rehabilitació i Autonomia a la Llar i assumeix el cost de l’equipament per dur a terme la feina, i
dels productes d’alimentació, vestimenta i higiene.
El pressupost que la Fundació va destinar el 2015 a aquest
programa va ser de 6.500 €.

Ajut a les persones sense llar
Des de 2010, la Fundació Privada, en col·laboració amb la
Fundació Mambré, posa a disposició de les persones sense
llar un centre residencial a Badalona amb 8 places, del qual
es van beneficiar 52 persones al llarg de 2015.
Aquest recurs residencial s’adreça a persones en situació
d’exclusió social i, concretament, a persones sense llar
majors d’edat, que es poden trobar en situacions d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça
residencial. Així, aquest programa vol donar resposta a
les necessitats d’habitatge de diferents col·lectius en risc
d’exclusió social i facilitar-ne la integració social.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2015 a aquest
programa va ser de 20.000 €.

tes conjunts entre l’Hospital de la Santa Creu Sant Pau i
la fundació oncològica.

Suport a l’oncologia infantil

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

La Fundació Privada i la Fundació d’Oncologia Infantil
Enriqueta Villavecchia van formalitzar el 2015 un contracte de cessió d’espais segons el qual es prorroga anualment l’ocupació, per part de l’entitat oncològica, d’espais ubicats al Recinte Històric de Sant Pau. D’aquesta
manera, es consolida una relació iniciada l’octubre de
2011, quan les dues fundacions van signar el primer
contracte de cessió d’espais, que ha permès durant tots
aquests anys que la Fundació Enriqueta Villavecchia ubiqués les oficines al Recinte. A partir de 2015, la cessió
d’espais a aquesta Fundació dins el Recinte de Sant Pau
es tradueix en el trasllat a la planta 1 del Pavelló de Santa
Victòria, per facilitar la posada en marxa de nous projec-

El pressupost destinat a aquesta col·laboració per al 2015
va ser de 10.860 €.

Col·laboració amb entitats del Tercer
Sector per a la inclusió social
La Fundació Privada col·labora amb la Fundació Privada

Informe d’activitats 2015

33

Programa
d’Acció Social
i suport a la Recerca
Hàbitat 3 en la cessió de cinc pisos per promoure el dret
a l’accés a un habitatge digne, per un temps determinat,
a aquelles persones o famílies desafavorides, amb risc
d’exclusió social, involucrades en projectes d’inclusió o
atenció social d’aquesta entitat. En un futur immediat,
la Fundació té el propòsit d’ampliar aquesta col·laboració amb d’altres entitats del Tercer Sector o les administracions públiques per donar cobertura a aquesta
necessitat social.

Ajut per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica
En el marc de la Llei 24/2015, per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, es
desenvolupa el lloguer social obligatori per a alguns
tenidors d’habitatges, com la Fundació Privada, que ha
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d’actuar davant del sobreendeutament hipotecari, per
reduir i gestionar les situacions que es derivin dels desnonaments, i així facilitar l’accés a l’habitatge i evitar la
pobresa energètica. En aquest sentit, el 2015 la Fundació va cedir 15 habitatges per acollir 12 famílies que, per
diferents causes personals, econòmiques o familiars, es
trobaven en risc d’exclusió d’habitatge.

Ajut a llogaters amb risc
d’exclusió social
A través dels seus habitatges, la Fundació dóna suport a
aquells llogaters amb dificultats per trobar habitatges
adaptats o bé que, per la seva situació econòmica, social o
personal, estan en risc d’exclusió del mercat immobiliari.
El 2015 s’hi van posar a disposició 10 habitatges, dels quals
es van beneficiar 10 famílies.

Rehabilitació de malalts
amb dèficit funcional
Gràcies a la col·laboració amb la Fundació de Gestió Sanitària i IKEA, la Fundació Privada dóna suport a aquelles
persones que pateixen una discapacitat funcional temporal
o permanent, a través de l’adaptació de mobiliari i accessoris de la llar, per ajudar-los en les tasques quotidianes i
a millorar la qualitat de vida. Per dur-ho a terme, es posa
a disposició d’aquests pacients l’Aula de Rehabilitació
i Autonomia a la Llar, ubicada al Pavelló de Sant Antoni
del Recinte Històric de Sant Pau. Aquest espai de Teràpia
Ocupacional, amb mobiliari i accessoris de la llar adaptats
a l’observació, la innovació i l’aprenentatge, es va ampliar
el 2015 amb la cessió d’un segon espai.

Suport a malalts oncològics
La Fundació Privada està mantenint converses amb possibles benefactors per a la creació d’una fundació que doni
suport psicològic i social als malalts oncològics, en col·laboració amb el Servei d’Oncologia de l’Hospital.

El pressupost que la Fundació va destinar el 2015 a aquest
programa va ser de 5.000 €.
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Recinte
Modernista
REHABILITACIÓ DEL
RECINTE MODERNISTA
Recuperació d’un patrimoni mundial
Després de dècades d’activitat hospitalària, i davant el deteriorament arquitectònic del Recinte Modernista, el 2006
la Fundació Privada va encarregar la redacció d’un Pla Director per avaluar la situació dels pavellons modernistes i
establir un full de ruta per rehabilitar-los. Un cop traslladada l’activitat sanitària al nou Hospital, es va iniciar la primera
fase de restauració del Recinte, que incloïa 12 dels pavellons
catalogats com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Per
assessorar en aquesta tasca, es va comptar amb representants de gestió patrimonial de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
A partir de les recomanacions del Pla Director, dels membres de gestió patrimonial de les institucions públiques i
de l’equip gestor del projecte es van delimitar les següents
pautes que regeixen la rehabilitació:

Execució de la intervenció
La planificació de la rehabilitació s’estructura en quatre
fases: la recuperació de les volumetries originals, la consolidació dels elements estructurals, el disseny de les instal·
lacions generals i les actuacions globals d’infraestructures,
i la rehabilitació integral dels edificis i adequació interior.

Recuperació de les volumetries originals
Aquest objectiu es va assolir eliminant les modificacions
estructurals: construccions annexes, instal·lacions en
façanes i cobertes, forjats intermedis no originals, entre
d’altres.

Consolidació d’elements estructurals
Els estudis duts a terme van posar de manifest que les
estructures metàl·liques havien arribat al final de la seva
vida útil, per això es va prioritzar la consolidació dels edificis, cobertes, cúpules, façanes i les pròpies estructures
metàl·liques.

// Assegurar una rehabilitació arquitectònica de qualitat.
// Convertir el Recinte en un model de sostenibilitat
energètica.
// Incorporar les noves tecnologies de la informació i la
comunicació, amb la qual cosa s’apostava per una restauració referent en aquest camp.

Instal·lacions i infraestructures
Per preservar els edificis i donar el servei requerit, es va
construir un anell perimetral subterrani, pel qual passen
les infraestructures de subministraments. Aquest es connecta a cada pavelló a través de sales, també subterrànies,
on s’ubiquen les principals màquines de les instal·lacions.
L’equip d’arquitectes i enginyers de Fira 2000, conjuntament amb l’equip d’infraestructures i obres de la Fundació
Privada, dirigeixen i coordinen la rehabilitació del Recinte.
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Compromís mediambiental
La rehabilitació pretén convertir el Recinte Modernista en
un referent en eficiència energètica i arquitectura sostenible. Amb aquest propòsit, el 2010 es va redactar el Plec de
Condicions Tècniques Ambientals (PCTA), que recomana:
aconseguir una important disminució del consum energètic; assegurar materials amb un baix impacte ambiental; buscar el màxim d’aprofitament dels recursos hídrics
disponibles al Recinte, i establir pautes d’alta eficiència i
sostenibilitat en el disseny i implantació dels sistemes de
climatització.
Aquestes mesures no sols atenyen el procés de restauració, sinó també el funcionament dels edificis. En aquest
sentit, s’han executat al Recinte les instal·lacions de producció d’energia geotèrmica més grans del sud d’Europa,

ENERGIA
DEMO

amb més de 356 pous. Per aquest motiu, l’Institut Català
d’Energia va dedicar el número 126 de la seva publicació
ENERGIA DEMO (editat el desembre de 2015 i consultable al seu web) a les instal·lacions geotèrmiques del
Recinte Modernista.
L’aplicació dels criteris de sostenibilitat i eficiència en la rehabilitació del Recinte Modernista compta amb el reconeixement internacional dels quatre certificats LEED atorgats
pel U.S. Green Building Council.

Els pavellons rehabilitats
La primera fase d’actuació del procés de rehabilitació inclou una àrea de treball de 29.517 m² construïts, 31.052
m² d’espai exterior, 12 pavellons i 650 metres de galeries subterrànies. Dels 12 pavellons previstos, fins al 2015
se n’han rehabilitat 7 (Pavelló de l’Administració, Santa
Apol·lònia, Sant Jordi, Sant Leopold, Casa d’Operacions,
La Mercè i Sant Manuel) i un més està en obres (Sant
Salvador).
Iniciada el 2013, la rehabilitació total de la Casa d’Operacions es va finalitzar el 2015. En la façana nord d’aquest
pavelló, que ha recuperat l’aspecte original, destaca el
que en el seu moment va ser el quiròfan principal, a la
planta 0, i els dos quiròfans menors, a la planta 1.

126

Tecnologies avançades en
estalvi i eficiència energètica

Producció
de fred i calor
amb instal·lació
d’energia
geotèrmica
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona disposa des de l’any
2014 d’una instal·lació d’energia geotèrmica
per produir fred i calor al Recinte Modernista. En la concepció del Recinte Modernista de
Sant Pau s’han tingut en compte criteris mediambientals per tal de respectar l’entorn catalogat com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.
La instal·lació disposa de pous geotèrmics repartits
per tot el recinte connectats a les seves sales de
màquines integrades en l’entorn per donar servei a
la demanda de calefacció i refrigeració dels
diferents espais. En el recinte, s’hi ubiquen
organismes inter nacionals i nacionals relacionats
amb la recerca, el desenvolupament, la salut,
l’educació i la sostenibilitat.
La instal·lació ha estat finançada mitjançant el
model de serveis energètics. La Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau retorna
mensualment una part d’aquest import calculada
en funció de l’energia produïda per la instal·lació.

Respecte a Sant Salvador, el 2014 es va adjudicar a la UTE,
2BMFG arquitectes SLP, i l’escenògraf Ignasi Cristià, la
rehabilitació interior i la museografia d’aquest nou espai
de divulgació, en el marc d’un projecte respectuós amb
l’obra original de Domènech i Montaner, concebut per
aprofundir en la història de la institució i en la figura de
Domènech i Montaner.
Durant l’any passat es va finalitzar tant la rehabilitació de
la xarxa de túnels que va des de la Casa d’Operacions fins
al Pavelló del Convent, com les obres d’urbanització de
l’espai entre el Pavelló de Nostra Senyora de la Mercè i el
Pavelló de la Mare de Déu de Montserrat.

Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Energia
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Recinte
Modernista
Els pavellons i espais rehabilitats

Casa
d’Operacions

Pavelló de
Sant Salvador

1.476 m2

1.529 m2

Fases de rehabilitació

Fases de rehabilitació

Rehabilitació i
consolidació de la
coberta, voltes i forjats

Rehabilitació i adequació
de l’interior

Arquitectes: Rodon
Arquitectes SLP

Arquitectes: Ramon
Godó i ARC-BCN
Enginyers

Període d’obres:
setembre novembre 2011
Rehabilitació i
consolidació de la façana
Arquitectes: Rodon
Arquitectes SLP
Període d’obres: març setembre 2013
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Planta soterrània

Període d’obres: juny novembre 2013
Plantes 0, 1, 2
Arquitectes i enginyeria:
UTE Godó-Dilme-FabréARC
Període d’obres: juny novembre 2015

Desmuntatge de la
llanterna i consolidació
provisional de la cúpula
Arquitectes: Lluís Moya
(BOMA)
Període d’obres: maig
2009 - juliol 2009

Rehabilitació interior
Arquitectes: UTE 2BMFG
arquitectes SLP i Ignasi
Cristià SL
Període d’obres: octubre
2015 - octubre 2016
(finalització prevista)

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

Pressupost

Finançat per

Pressupost

Finançat per

4.431.400 €

Ministeri de Foment

4.344.000 €

Ministeri de Foment

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Fundació Privada

Fundació Privada

FEDER

FEDER

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Túnels

Urbanització dels
espais exteriors

Rehabilitació del tram de
túnels que comunica la
Casa d’Operacions amb
el Pavelló del Convent

Obres d’urbanització de
l’espai entre el Pavelló
de Nostra Senyora de
la Mercè i el Pavelló
de la Mare de Déu de
Montserrat

Arquitectes: Ramon Godó
Llimona (enginyers: ARC
BCN; arquitecte tècnic:
Dalmau Morros)

Arquitectes: UTE Data
Arquitectura i Enginyeria
SLP, Isabel Bennasar,
Roberto González, Sergi
Serrat

Període d’obres: agost desembre 2015

Període d’obres:
setembre 2015 - gener
2016

Pressupost

Finançat per

Pressupost

Finançat per

627.800 €

FEDER

166.900 €

FEDER
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Finançament de la rehabilitació
El cost de la rehabilitació, des de l’inici del 2009 fins al
2015, va ser de 78,7 milions d’euros, finançats a través de
les següents fonts:

Recursos propis*
29.821.886 € / 38%
Programa FEDER
21.550.079 € / 27%
Ministeri de Foment
13.675.524 € / 17%
Fons estatal d’invesió local
5.698.115 € / 7%
Generalitat de Catalunya
5.442.226 € / 7%
Ajuntament de Barcelona
1.212.336 € / 2%
Diputació de Barcelona
425.000 € / 1%
Ministeri de Cultura
900.000 € / 1%

* Recursos propis: inclouen crèdits del Banc de
Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB)
i de l’IDAE - Ministeri d’Indústria (préstec en cessió d’ús)
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GESTIÓ DELS PAVELLONS
MODERNISTES
El 2015, el Recinte Modernista va acollir dues noves seus
internacionals en els àmbits de la salut i la sostenibilitat:
EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases), al
Pavelló de Santa Apol·lònia, i el Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC), al
Pavelló de la Mercè.

EURORDIS (European Organisation
for Rare Diseases)
EURORDIS és una aliança no governamental que aglutina gairebé 700 organitzacions de pacients de malalties
minoritàries (a Europa, són aquelles que afecten menys
d’una persona entre 2.000) de 63 països, que cobreixen
més de 4.000 malalties diferents. La seva missió és construir una comunitat paneuropea d’organitzacions de pacients i persones afectades per malalties minoritàries, per
esdevenir-ne veu en l’àmbit europeu i per lluitar contra
l’impacte de la malaltia en les seves vides. Des de l’oficina
a Sant Pau, EURORDIS participa en el desenvolupament
de teràpies a través de diferents activitats a l’Agència Europea del Medicament i impulsa el projecte Rareconnect.
org, una plataforma que connecta pacients, famílies i
organitzacions per desenvolupar comunitats que apropen gent de diferents països i cultures com a espai de
suport i eina pràctica per millorar-ne les condicions de
vida. Rareconnect.org es va crear l’any 2000 amb l’objectiu de configurar un espai comú entre les associacions
d’afectats i els seus familiars, la indústria farmacèutica,
els professionals sanitaris i els investigadors. A través de
les seves accions, aquesta plataforma pretén establir una
relació a llarg termini amb les empreses interessades en
les teràpies, complements alimentaris i els serveis de
salut adreçats als afectats per una malaltia minoritària.
Mitjançant jornades de formació i assessorament, la plataforma ajuda a facilitar la comprensió del grau d’innovació terapèutica i les polítiques d’accés als medicaments
orfes al nostre país.
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Centre d’Activitat Regional pel
Consum i la Producció Sostenibles
(SCP/RAC)
El Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció
Sostenible (SCP/RAC) se suma a una comunitat internacional d’experts que treballen envers la sostenibilitat des de
Sant Pau. L’SCP/RAC proporciona coneixements, formació,
assessorament i creació de xarxes d’oportunitats per a les
empreses, empresaris, agents financers, organitzacions de
la societat civil i governs que treballen per proporcionar
serveis i productes bons per a la gent i per al planeta: no
contaminants, lliures de tòxics, orgànics, fets amb recursos
eficients i socialment inclusius. El Centre pertany al Pla
d’Acció per a la Mediterrània (PAM), una organització vinculada al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), que es regeix per dos convenis internacionals: el Conveni de Barcelona, que reuneix 21 països de la
Mediterrània i de la UE per impulsar el desenvolupament
sostenible de la Mediterrània, i pel Conveni d’Estocolm, un
acord internacional de més de 180 països en contra dels
contaminants orgànics persistents.
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Aquestes incorporacions se sumen a les set institucions ja
instal·lades al Recinte Modernista:
// Aliança Global d’Associacions d’Operadors d’Aigua
d’ONU-Habitat (GWOPA).
// Xarxa Global d’Universitats per la Innovació (GUNI) i
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
// Casa Àsia.
// Institut Forestal Europeu (EFI).
// Institut sobre la Globalització, la Cultura i la Mobilitat
de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM).
// Oficina de l’Organització Mundial de la Salut a Barcelona per l’Enfortiment de Sistemes de Salut (OMS).
// Programa de Perfils de Ciutats Resilients d’ONU-Habitat (CRPP).
A més, durant el 2015, el Recinte va acollir més d’un centenar d’esdeveniments vinculats a aquestes institucions,
entre els quals destaquen:
// III Fòrum de Medi Ambient i Món Local. Aquest acte,
organitzat per la Diputació de Barcelona, va crear un
espai de reflexió i intercanvi d’experiències envers el
desenvolupament sostenible de les ciutats i pobles, i hi
va implicar més de 400 representants de l’administració pública, empreses i entitats socials.
// IV Setmana Forestal Mediterrània. Amb l’assistència de
més de 350 persones procedents dels àmbits de la ciència forestal, la política, la societat civil i les empreses,
aquesta reunió internacional va analitzar l’estat actual
i el potencial dels ecosistemes forestals en el triangle
que enllaça l’Europa mediterrània amb el nord d’Àfrica
i l’Orient Mitjà.
// Jornades sobre Educació per a la Sostenibilitat. Aquesta
conferència va reunir més de 200 persones del sector
ambiental d’arreu d’Europa. L’objectiu era fer una valo-
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ració de la dècada de l’educació per al desenvolupament
sostenible (2005-2015) i explorar noves estratègies per
millorar la comunicació, la sensibilització i la participació ciutadana al voltant de la sostenibilitat.
// Global Eco Forum sobre Clima i Energia. Aquest acte,
adherit a la Conferència de les Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic (COP21), va reunir més de 200 experts
de diferents sectors per analitzar l’estat de les negociacions de l’acord global envers el canvi climàtic i proposar estratègies per reduir emissions de gasos causants
de l’efecte hivernacle.
// 70è aniversari de les Nacions Unides. Amb motiu de
l’aniversari de la creació d’aquesta organització, les quatre institucions allotjades al Recinte que pertanyen als
sistemes de l’ONU van organitzar aquest acte comme-
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moratiu per difondre’n els valors, així com els reptes del
present i el futur.
// Conferència “Connectant actors per al desenvolupament sostenible en el context de l’agenda 2030 de les
Nacions Unides”. Organitzada per les vuit institucions
residents al Recinte Modernista i amb el suport de la
Diputació de Barcelona, aquesta conferència tenia com
a objectiu donar a conèixer l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
// Education for All Global Monitoring Report. Amb el
suport de la Fundació Jaume Bofill i UNESCOCat, GUNI-ACUP va fer l’acte de presentació d’aquest informe,
elaborat per la UNESCO, sobre l’accés a l’educació a tots
els nivells i tots els països. El director de l’informe va ser
l’encarregat d’explicar-lo.

// Economic Dialogue “Creating Truly Rich Societies: The
Future of Sustainable Economy in Japan and in Europe”. Casa Àsia i la Japan Foundation van organitzar
aquest debat entre dos reconeguts economistes mundials: Christian Felber, autor de la teoria del bé comú, i
Kosuke Motani, del Japan Research Centre.
// Conferència sobre migracions femenines, mobilitat i
canvis socioculturals. Conferència anual d’UNU-GCM,
sobre la feminització de les migracions i la nova situació social, cultural i política de les dones als països
d’acollida. La conferència va anar acompanyada d’una
exposició fotogràfica de dones migrants a Barcelona.
// Curs de l’OMS per a l’enfortiment de sistemes de finançament. Formació dirigida a responsables de les àrees
de salut i finances de països amb nivells d’ingressos
mitjans o baixos, per tal de treballar i millorar les polítiques de finançament sanitari, sobretot enfocant el
repte d’avançar cap a una cobertura sanitària universal.
// III Congrés Mundial d’associacions d’Operadors d’Aigua.
Es va centrar en la contribució dels proveïdors de serveis d’aigua i sanejament al desenvolupament sostenible.
Hi van participar més de 350 organitzacions, entre operadors d’aigua, donants, institucions del coneixement i
altres agents relacionats amb el sector de l’aigua i l’urbanisme.
// Barcelona Experience in Resilience. El Programa de
Ciutats Resilients d’ONU-Habitat va organitzar aquesta conferència amb l’Ajuntament de Barcelona i el BCN
Urban Resilience Partnership, amb l’objectiu de compartir el model de resiliència de la ciutat de Barcelona i
l’experiència assolida per aprofundir en les dificultats i
els factors clau d’èxit.
El 2015 també es van posar en marxa dues noves eines
de comunicació dissenyades per difondre l’activitat de les
institucions allotjades dins el Recinte Modernista: el blog
“Ponts” (https://santpaubarcelona.org/centre-de-coneixement/blog/) i un butlletí electrònic.
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PROGRAMA CULTURAL
Al voltant de la restauració del conjunt modernista, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, el 2015 es van
seguir desenvolupant els programes de visites i activitats
culturals amb la finalitat de posar en valor aquest tresor
del modernisme europeu. La figura de Lluís Domènech i
Montaner, així com el valor patrimonial i institucional de
Sant Pau, i la seva aportació a la medicina, són les peces
clau en aquesta tasca divulgativa.

Programa de visites
El setembre de 2013 es va aprovar el pla d’explotació del
projecte cultural/turístic del Recinte Modernista sota les
següents premisses: revaloració del Recinte Modernista
des del punt de vista patrimonial i institucional; posicionament del Recinte en els àmbits cultural i turístic; revitalització de l’eix Av. Gaudí (Sant Pau - Sagrada Família);
implementació d’un programa compatible amb la resta
d’usos; gestió pròpia, amb la col·laboració i contractació d’empreses i institucions amb expertesa del sector, i
aposta pel turisme de qualitat.
Després d’executar-se la primera fase del pla d’explotació, que va permetre posar en marxa l’actual programa
de visites i mostrar els edificis i espais rehabilitats, el
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2015 es va iniciar una segona fase que preveu la consolidació d’aquest programa amb un nou espai expositiu
al Pavelló de Sant Salvador. En aquest sentit, el 2014
es va convocar un concurs d’idees per a la rehabilitació
interior i la museografia d’aquest pavelló, que va guanyar la UTE 2BMFG arquitectes SLP i Ignasi Cristià SL.
Al llarg del primer semestre de 2015 es va redactar el
projecte executiu de la museografia i el desembre es va
adjudicar a la UTE Croquis - Sono la producció i muntatge dels diferents elements constructius, instal·lacions, il·luminació, mobiliari, adquisició dels equips audiovisuals, elaboració de videogràfics, interactius i tots
els elements de gràfica.

Concebut per donar valor afegit a la visita, l’Espai de Divulgació del Recinte Modernista de Sant Pau entrarà en
funcionament a finals de 2016. L’edifici, amb uns 1.400
m² distribuïts en dues plantes, recuperarà l’estructura
original, tal com la va concebre Lluís Domènech i Montaner. L’interior tindrà dues parts diferenciades i, alhora,
complementàries. A la planta -1, amb accés directe des
dels túnels subterranis, es farà un repàs de la trajectòria
de l’Hospital de la Santa Creu (1401-1929), l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau (1910-2009) i el nou Hospital

(2007), amb maquetes, peces històriques i altres elements expositius i divulgatius que també faran referència
a l’evolució de la medicina, els canvis experimentats per
Barcelona i la relació de la societat civil amb la institució.
A la planta 0, accessible des del jardí o des de la planta
-1, s’apostarà per la modernitat amb una gran instal·lació central que aprofundirà en la figura de Domènech i
Montaner com a ideòleg, arquitecte i erudit, i com a un
dels representants més insignes del modernisme català.
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El 2015 el Recinte Modernista va rebre 235.000 visitants
amb una recaptació superior a 1.280.000 €, un 30,5% més
que l’any anterior. Aquest resultat suposa un salt quantitatiu i qualitatiu important per encarar i consolidar el programa cultural i turístic del Recinte a mig termini.

Nombre de visitants 2014/2015
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El conjunt modernista de Sant Pau es pot visitar lliurement
o amb guia (es programen visites guiades en català, castellà, anglès i francès). També s’ofereixen visites per a grups
sota demanda. El 2015 el percentatge de les visites lliures
va representar un 82%, el de les guiades un 10% i el de les
concertades un 8%.

Visites
guiades
10%

Visites
concertades
8%

El 2015, una quarta part dels visitants van provenir de
Catalunya, un 6% de la resta de l’Estat i un 69% de l’estranger. Tanmateix, la distribució mensual per procedència, sobretot pel que fa als visitants estrangers, va variar
significativament en funció del mes de l’any (vegeu gràfic:
Procedència de les visites per mesos).

Visites
lliures
82%

França va ser el país que va aportar més visitants (14,6%). Alemanya (6,1%), Japó (5,6%), Estats Units (5,1%), Itàlia (4,6%) i
Regne Unit (3,5%) també van tenir una presència destacada.

Procedència de les visites per mesos

20.000

Estranger

18.000

Espanya
Catalunya

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Gen.

Febr.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Informe d’activitats 2015

51

Recinte
Modernista
Programa pedagògic
Actualment, el programa pedagògic del Recinte Modernista ofereix dues modalitats de visita escolar, lliure o guiada.
A la visita escolar lliure, que permet l’accés gratuït de grups
escolars formats per alumnat menor de 18 anys acompanyat de docents, és el professor qui realitza la visita.
La gratuïtat fins als 18 anys amplia en dos anys la gratuïtat general per a menors de 16 anys, de manera que
tot l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris de primer grau (batxillerat, cicles d’FP de grau mitjà)
té l’oportunitat d’accedir gratuïtament. Al llarg de 2015,
3.063 escolars van visitar l’espai dins d’aquesta modalitat.
A data d’avui, la visita escolar guiada és la principal activitat del programa pedagògic. Es tracta d’un recorregut
dinàmic pels espais visitables del Recinte que es realitza
acompanyat d’un guia, que adapta el contingut de la visita a les diferents etapes educatives (cicle inicial d’educació primària, cicle mitjà i superior d’educació primària,
ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments postobligatoris). Dins d’aquesta modalitat de visita guiada, 3.796 escolars hi van accedir el 2015.
Els centres educatius disposen d’una guia docent i un
quadern d’activitats pedagògiques per preparar la visita
des de l’aula i treballar posteriorment els conceptes desenvolupats arran del seu pas pel Recinte.
Dins del programa pedagògic també té cabuda el conveni
de col·laboració signat el 2015 entre la Fundació Privada
i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), el
qual estableix, entre d’altres actuacions, les visites gratuïtes que s’ofereixen anualment a l’alumnat en situació de
risc social.
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Programa d’activitats
Amb la vocació de formar part del circuit cultural de la ciutat,
el Recinte Modernista vol ser un referent tant per la seva significació arquitectònica com per les activitats que s’hi organitzen. Amb aquest rerefons va néixer “Sant Pau Inèdit”, un
cicle d’activitats culturals que permeten redescobrir aspectes poc coneguts del conjunt modernista i de la institució.
Conferències, música, jornades, entre d’altres, conformen
el conjunt d’activitats programades al llarg de l’any, amb
diferents accents i a diversos espais del Recinte.
Complementant la tasca de divulgació del patrimoni arquitectònic i cultural del Recinte, hi ha la voluntat de promocionar formacions amb un recorregut poc comercial, posant a
la seva disposició un espai que, ja de per si, convida a gaudir
tant de propostes innovadores com més tradicionals.
Per a la programació de 2015, en concret per a la dels concerts d’estiu, es va donar un pas endavant amb una proposta que vol tenir continuïtat en el temps. Així va sorgir

el cicle “Músiques del Món”, un conjunt de concerts que
ofereixen un ampli ventall de creacions musicals d’altres
cultures amb el comú denominador que provenen de músics que han tingut o tenen un vincle amb Barcelona. Dins
d’aquest cicle es van programar sis concerts, amb música
de Guinea Conakry, els Balcans, Cap Verd, Cuba, Israel i
Catalunya. Aquesta edició del cicle “Músiques del Món”
va ser un èxit en assistència de públic, amb més de 1.900
espectadors.
El 2015, a les seves propostes d’activitats de tardor, hivern
i primavera, el Recinte en va sumar d’altres impulsades per
entitats externes, com el Lied Festival Victoria de los Ángeles, els concerts de l’European Music Cooperative i de
l’Associació Fem Música, part de la programació de la Setmana de la Poesia de Barcelona i exposicions com “Family
Meals - Menjar en família”, organitzada per la Comissió
Europea en col·laboració amb el Programa Mundial d’Aliments de les Nacions Unides.
Tot seguit es detallen algunes de les activitats que es van
programar al Recinte al llarg de 2015:
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Cicle de concerts “Músiques del Món”

Altres concerts, actuacions i conferències

// Nakany Kanté: pop mandinga.

// Concert de violoncel a càrrec de Paula Sànchez.

// Sonora Saboratrova: música tradicional cubana.

// Big Band de Taller de Músics.

// Moussakis: música balcànica-mediterrània.

// Dixie Band de Taller de Músics.

// Bino Barros: “World Music” de Cap Verd.

// Concert de Nadal a càrrec del grup Wimen.

// Skyland: Tal Ben Ari i Mel Semé, boleros i músiques del
Carib, la mediterrània i l’Àfrica.

// Cicle de 4 concerts amb la col·laboració de la Fundació
Fem Música.

// Los Sobrinos: rumba catalana.

// Cicle de concerts “Dies de Música Tardor”.
// Actuació de la Coral Casa Àsia.
// Actuació de corals cada primer diumenge de mes.
// Cicle de 4 conferències sobre la institució.
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GESTIÓ D’ESPAIS
La recuperació del Recinte Modernista ha convertit una bona
part del Pavelló de l’Administració, el seu edifici principal, en
un centre de reunions amb sales de diferents capacitats per
celebrar congressos, cursos, presentacions i actes diversos.
Els espais que es destinen a aquest tipus de celebracions són:
Sala Domènech i Montaner (amb capacitat per a 130/200
persones); Sala Francesc Cambó (200 persones); Sala Pau Gil
(200 persones); Sala Hipòstila (200/300 persones); vestíbul
principal (160/200 persones); espais de reunió (8 sales amb
capacitats compreses entre 35 i 70 persones); Sala de Juntes
(20 persones), i espais exteriors.
El 2015, el Recinte Modernista va acollir 268 actes, dels
quals 191 van ser externs i 77 organitzats per les institucions i entitats vinculades a Sant Pau. D’aquests darrers, el
35% van ser contractats per serveis de l’Hospital, i el 21%
per organismes ubicats al Recinte Modernista. A tanca-

ment de l’exercici, la facturació de la Fundació per la gestió
d’espais es va elevar a 709.000 €. Aquestes dades demostren que el Pavelló de l’Administració s’ha consolidat com
a espai d’ús polivalent per a la celebració d’esdeveniments,
on es conjuga la riquesa artística del modernisme amb
l’equipament tècnic més avançat.
Al llarg del 2015 es va incrementar el nombre de jornades, cursos i seminaris associats amb els diferents serveis
hospitalaris, fet que emfatitza la relació entre el Recinte
Modernista i els professionals de l’Hospital. Fruit d’aquest
vincle destaquen esdeveniments com l’acte de graduació
de la Facultat de Medicina de la UAB i la 1a Jornada Participativa sobre Qualitat de Vida i Càncer de Mama, impulsada
pel Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital.
Durant el darrer trimestre, també va augmentar el nombre
de lectures de tesis doctorals dels facultatius de Sant Pau.
Entre la resta d’actes sobresurten els relacionats amb els
diferents àmbits de treball de les institucions del Recinte
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Recinte
Modernista
Modernista i els impulsats per laboratoris farmacèutics,
que valoren tant el nexe entre l’Hospital i el Recinte com
el valor afegit ofert per un espai patrimonial com aquest.
Octubre i novembre van ser els mesos de més activitat,
en els quals van coincidir dos dels actes amb més repercussió mediàtica: la presentació de la 64a edició del Premi Planeta i la 4a edició del Congrés Internacional sobre
Turisme Asiàtic, amb àmplia assistència de professionals
del sector. En l’àmbit esportiu, el torneig de tenis Barcelona Open Banc Sabadell va escollir el Recinte Modernista com a espai emblemàtic de la ciutat per fer la foto
promocional del 63è Trofeu Conde de Godó.
La confiança renovada de molts clients i agències queda palesa en el percentatge d’actes que han repetit edició durant
l’exercici 2015.

Els esdeveniments
en xifres

268 actes:
191 actes externs
77 actes d’institucions
de Sant Pau
35% organitzats per
serveis de l’Hospital
i 21% pels organismes
del Recinte Modernista
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PROGRAMA SOCIAL
Pla de complicitats
La Fundació promou un pla de complicitats lligat a l’ús del
Recinte Modernista com a vehicle divulgador i vertebrador
de les relacions ciutadanes, a través del finançament d’activitats (algunes amb el suport de patrocinadors) o la cessió
d’espais per dur-les a terme.
El 2015 es van programar les següents jornades d’entrada
gratuïta per facilitar l’accés al Recinte a la ciutadania:
// Primers diumenges de mes.

// Diada de Sant Jordi (23 d’abril).
// Dia d’Europa (9 de maig).		
// La Nit dels Museus (2a quinzena de maig).
// La Mercè, Festa Major de la ciutat (24 de setembre).

A més, durant l’any es va consolidar, amb prop de 1.000
socis, el programa de fidelització “Amic veí”, gràcies al qual
els veïns dels barris adjacents poden accedir lliurement al
Recinte Modernista de manera il·limitada mitjançant la
targeta “Amic veí”, amb una aportació anual de 5 €. Per als
veïns de les finques localitzades a l’entorn de protecció que
delimita el Recinte, l’accés és gratuït.

// Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat (12 de febrer).
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Recinte
Modernista
Col·laboracions amb serveis de
l’Hospital i entitats vinculades
El Recinte Modernista va acollir el 2015 una sèrie d’actes i
esdeveniments organitzats pels serveis de l’Hospital i entitats vinculades a aquest:

Jornada Participativa Qualitat de Vida i Càncer de Mama
Celebrada el 6 de juny, aquesta jornada d’entrada gratuïta,
pionera a l’Estat espanyol, es va celebrar per recaptar fons
per a l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. El Pavelló de l’Administració i els jardins del
Recinte van acollir una sèrie d’actes, entre els quals, col·loquis per abordar la malaltia de forma divulgativa: sobre la
gestió emocional, els efectes col·laterals i l’impacte social
del càncer, i els tractaments emprats actualment. La jornada també va tenir una vessant artística i lúdica.
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Jornada La Marató de TV3
Organitzada conjuntament amb el Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital, amb la col·laboració dels serveis de Dietètica, Fisioteràpia i Pneumologia, aquesta jornada d’accés gratuït es va celebrar el 13 de desembre per
recaptar fons per a la investigació de la diabetis i l’obesitat.
S’hi van programar un seguit d’activitats, divulgatives i de
lleure, per a grans i petits.

III Marxeta per a Infants amb Cardiopatia Congènita
Organitzat per l’Hospital i la Fundació Cors Units, amb la
col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona, l’Associació de Cardiopaties Congènites, la Federació Catalana d’Atletisme i el CAR de Sant Cugat, aquest esdeveniment es va
celebrar el 7 de novembre als jardins del Recinte per donar a
conèixer la realitat dels infants que neixen amb una cardiopatia congènita i incidir en la importància de l’activitat física.

Altres esdeveniments
// Presentació de la campanya “La vida corre per les teves
venes, cuida-les!”, amb l’objectiu de prevenir la trombosi i la insuficiència venosa crònica i recaptar fons per
investigar-les.
// Tallers de marxa nòrdica als espais enjardinats del Recinte, organitzats pel Servei de Medicina Física i Rehabilitació.
// Visites de grups de pacients de la Unitat de Toxicomanies del Servei de Psiquiatria.
// Acte d’homenatge als facultatius de l’Hospital jubilats
el 2015.
// I altres jornades, cursos i seminaris associats amb els
diferents serveis hospitalaris.

Col·laboracions amb
projectes socials
També el 2015 la Fundació Privada va cedir els seus espais,
de forma gratuïta, a organitzacions i projectes que treballen per la cohesió social i els valors humans, i/o presten
atenció especial a col·lectius vulnerables, per a la celebració d’actes com els que es detallen a continuació:
// Presentació del Calendari Solidari del Cos de Mossos
d’Esquadra 2016, amb el propòsit de recaptar fons per
a grups de suport emocional i tallers d’estimulació per
a malalts d’Alzheimer.
// III Congrés Internacional Spinal Cord Meeting, organitzat per la Fundació Step by Step, on es van presentar els
darrers avenços en el camp de les lesions medul·lars.
// Jornada de la Fundació Ulls del Món, organització sense ànim de lucre que lluita contra la ceguesa evitable en
alguns dels territoris més vulnerables del món.
// Il·luminació de vermell de la façana principal del Recinte Modernista l’1 de desembre, amb motiu del Dia
Mundial de la Lluita contra la Sida.
A més, es van oferir visites gratuïtes al Recinte als següents
col·lectius:
// Voluntaris de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, que ajuda els nens malalts de càncer i
les seves famílies.
// Alumnat en situació de risc d’exclusió social, en el marc
del Programa d’Activitats Escolars de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
// Membres de l’associació Esclat, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi
cerebral.
// Donants de la Marató de Donació de Sang 2.0 de Catalunya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Sant
Pau.
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Gestió
del patrimoni
Per a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, la gestió del seu patrimoni és cabdal per complir els
fins fundacionals. Per dur a terme una gestió eficient, la
Fundació classifica el patrimoni en dues grans àrees:
// El patrimoni intern, format bàsicament per les instal·
lacions del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el
Recinte Modernista de Sant Pau.
// El patrimoni extern, integrat per 1.089 propietats provinents de les herències, donacions i llegats rebuts al
llarg dels 600 anys d’història de la institució. Els recursos obtinguts de la gestió d’aquest patrimoni es
destinen a emprendre nous projectes de recerca, a l’assistència sanitària, a programes d’acció social i al manteniment del Recinte Modernista.
El 2015 el patrimoni extern gestionat per la Fundació Privada estava format per 87 finques urbanes (79 de plena
propietat, 5 en copropietat i 3 en nua propietat), 23 naus
industrials, 11 finques rústiques i 5 solars. En concret,
el patrimoni urbà de la Fundació està integrat per 1.089
propietats de diversa tipologia: 531 habitatges, 384 places
d’aparcament, 23 naus industrials, 77 locals comercials i 74
oficines i despatxos.
Taxació de finques externes i rendibilitat (milions d’euros)
200

Les unitats gestionades per la Fundació es troben localitzades a Barcelona (638), Reus (369), Santa Coloma de
Gramenet (43) i en altres indrets de l’Estat espanyol (39).
La rendibilitat del patrimoni extern ha crescut en aquests
últims anys, passant del 2,93% el 2011 al 4% el 2015, en
una major proporció que el descens del valor de taxació.
Els informes de rendibilitat del mercat situen la taxa entre
el 3,26% i el 4,08%.
Pel que fa al patrimoni extern, la Fundació en destina una
part important a ajudar aquelles persones més vulnerables o
desafavorides de la societat, amb el conseqüent compliment
dels fins fundacionals. Per fer-ho realitat, es desenvolupen els
següents programes, que es detallen a l’apartat “Programa
d’Acció Social i suport a la Recerca” (pàg. 32):
// Rehabilitació social de malalts mentals.
// Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.
// Suport a la formació de joves sols en situació de risc social.
// Ajut a les persones sense llar.
// Col·laboració amb entitats del Tercer Sector per a la
inclusió social.
// Ajut per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica.
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// Ajut a llogaters amb risc d’exclusió social.
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Gràcies a aquests programes, la Fundació aconsegueix,
d’una banda, millorar la qualitat de vida dels residents dels
seus habitatges i mantenir-ne la viabilitat i, de l’altra, potenciar el treball en xarxa amb entitats del Tercer Sector.

Rendibilitat

* Ingressos bruts generats pel patrimoni extern el 2015: 6.752.265 €
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Arxiu
Històric
L’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
és un dels arxius hospitalaris més importants que es conserven a l’actualitat. Es tracta d’un fons que, per les seves
característiques (antiguitat, custòdia ininterrompuda), explica la història de Catalunya i de la ciutat de Barcelona al
llarg de més de 600 anys.
La missió de l’Arxiu Històric és recollir, catalogar, conservar i difondre la producció documental de la institució,
i vetllar per conservar i difondre el patrimoni documental,
històric i artístic.
Tot i que la seva història es remunta com a mínim al segle
XVI, l’Arxiu Històric es reconstrueix com a arxiu en sentit
modern el 1967, en constituir-se com a departament de
l’Hospital i assumir oficialment la centralització de la documentació històrica i la redacció dels inventaris de les
sèries documentals conservades.
Sense abandonar les tasques diàries de tractament documental, l’Arxiu rep investigadors i proporciona fons documentals per a les actuacions del Recinte Modernista.
També dóna suport a visites institucionals amb la mostra
de peces del patrimoni documental, i ofereix visites tècniques especialitzades.
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Arxiu
Històric
TRACTAMENT DOCUMENTAL
L’Arxiu Històric va dur a terme, el 2015, les accions següents:
// Recuperació, neteja, classificació i inventari de la sèrie
de nòmines de personal de l’Hospital, 1904-1967 (7 ml).
// Recuperació i inventari de documentació conservada
a la sagristia de l’església de l’Hospital (21 llibres de
“paisans” o malalts civils, 1738-1786; 36 llibres de
registre de malalts, 1793-1938; un llibre d’expòsits,
1849-1852, i diverses carpetes de certificacions i estadístiques, 1849-1938).
// Descripció i digitalització de documentació dins del
programa BCN | Open Challenge 2015 de digitalització
de fons d’arxiu, impulsat des de l’Institut de Cultura de
Barcelona, ICUB (1.315 documents descrits i 51.758 digitalitzacions, que representen una capacitat d’1,32 TB).
// Restauració de vuit llibres d’expòsits, 1426-1430; inventari i control dels objectes i documents solts que
contenen (15 petits objectes i 208 documents).
// Elaboració de la història de la MIA a partir dels seus
llibres d’actes i altra documentació conservada a l’Arxiu (s. XV-1865).
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// Continuació de la catalogació del fons de l’Hospital
de la Santa Creu pel conveni signat el 2006 entre la
Biblioteca de Catalunya i la Fundació Privada (2.110
registres nous).
// Digitalització de la col·lecció de postals històriques de
l’Hospital recollida per Mn. Josep M. Forcada, prior de
l’Hospital, 1923-1960 ca (80 postals).
// Elaboració de fundes individuals de conservació per
a pergamins.
// Recepció de diverses donacions:
• Anna Maria Pujol Monsó: documentació professional del Dr. Adolf Pujol i Brull.
• Jaume Ruy: col·lecció de medalles i diplomes de
Generoso Ruy Pérez, primer president de l’Associació de Donants Voluntaris de Sang de l’Hospital
entre 1963 i 1968.
• Leopold Gil Nebot: documentació relativa a la liquidació de la Banca Gil.

ATENCIÓ A INVESTIGADORS,
PACIENTS I ALTRES USUARIS
L’Arxiu Històric també rep i assessora investigadors que
consulten els fons documentals. El 2015 es van atendre 127
consultes: 90 presencials i 37 per correu electrònic. Les més
freqüents van ser relatives al Teatre Principal (28 peticions),
la història dels barris de Barcelona (11 peticions) i la cerca
de documentació gràfica per a publicacions (11 peticions).

La Fundació també dóna suport a projectes editorials de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i altres relacionats
amb la institució. Ho fa amb l’objectiu d’impulsar la difusió del seu patrimoni documental, històric i artístic. Aquestes són les publicacions editades el 2015 amb les quals va
col·laborar:
// L’ensenyament de la Medicina a l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. Des de l’Edat Mitjana als nostres dies (Dr. Jordi
Casademont).

D’altra banda, l’Arxiu Històric també atén les peticions de
recerca de dades clíniques sol·licitades per entitats oficials
com la Generalitat de Catalunya, o per pacients, a través
del Servei d’Atenció a l’Usuari o l’Arxiu d’Històries Clíniques de Sant Pau. El 2015 es van gestionar: 7 peticions
d’història clínica, 2 certificacions de defunció i 2 d’ingrés.

DIVULGACIÓ DEL FONS
DE L’ARXIU
L’Arxiu Històric va gestionar el préstec de peces, documents
o reproduccions per a diverses exposicions al llarg del 2015:
// La universitat i els sanitaris durant la Guerra de Successió
(1700-1715) (Campus Clínic, Universitat de Barcelona,
setembre 2014 – gener 2015).

// Sis segles d’assistència hospitalària a Barcelona: de Santa
Creu a Sant Pau (Isabel Fargues i Roser Tey).

// Els escultors de Lluís Domènech i Montaner (Arnau, Gargallo i Masana) (Casa museu Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar, març – setembre 2015).
// Modernisme – art · tallers · indústria (Fundació Catalunya – La Pedrera, octubre 2015 – febrer 2016).
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