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

EQUIP DIRECTIU

El Patronat de la Fundació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, la Molt Il·lustre Administració, està integrat, 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

Designats per la Generalitat de Catalunya
Agustí Trullà Galobardes
(resta pendent de nomenament l’altre administrador)

Àrea de Patrimoni Extern
Ramón Pérez Valero

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

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 Maria Turull Garriga

Àrea d’Infraestructures, Obres i Serveis
Agustí Grau Franquesa

Secretari no patró
Joaquim Jornet Porta

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 2017.
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Presentació
Un cop més, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau vol retre comptes de les activitats desenvolupades al llarg del darrer exercici per fer evident una de
les seves prioritats: el compromís de la institució amb la
transparència i la responsabilitat social en la consecució
dels seus fins fundacionals.
El suport a l’activitat assistencial ha continuat sent una de
les línies d’actuació prioritàries al llarg de 2017. La posada
en funcionament del nou Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat
del Servei d’Urgències és una mostra clara de la voluntat
de seguir treballant estretament amb l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Aquesta és una aposta ferma per garantir
una bona atenció a persones grans amb malalties cròniques,
però també a persones amb un alt grau de dependència que
tenen demència o pateixen malalties neurològiques i oncològiques, pacients fràgils amb qui la societat ha de tenir un
compromís d’atenció, cura i protecció. Les millores realitzades al Servei de Medicina Física i Rehabilitació és una altra
de les actuacions portades a terme amb l’objectiu de millorar
les instal·lacions i els equipaments de l’Hospital.
En paral·lel, l’impuls decidit que la Fundació dona a la recerca és, per a Sant Pau, una aposta estratègica de futur. En
aquest sentit, a més del suport a l’activitat investigadora de
l’Institut de Recerca, el 2017, s’ha completat la construcció
del nou edifici que, ben aviat, aplegarà en un únic immoble
totes les dependències dedicades a recerca. L’equipament,
exemple d’arquitectura sostenible, assenta les bases de les
infraestructures amb què Sant Pau vol encarar els reptes
presents i els que estan per venir, i esdevenir un pol de
coneixement científic de referència, facilitant que els seus
avenços tinguin impacte directe, proper i immediat en l’activitat assistencial.
La medicina també ha de ser capaç d’anar més enllà de
l’àmbit hospitalari, i entendre les implicacions socials, psicològiques i comunitàries que, tot sovint, tenen algunes
malalties i la necessitat d’abordar-les des d’una perspectiva
pluridisciplinar. Aquesta és la filosofia del futur Centre Kàlida Sant Pau, un projecte que té com a objectiu millorar la
qualitat de vida de les persones amb càncer i els seus familiars. Enguany, hem vist com s’iniciava el procés constructiu
que ha de fer realitat aquest espai únic, que se situarà a pocs

metres del Servei d’Oncologia de l’Hospital. El projecte se
suma a la resta d’iniciatives del Pla d’Acció Social amb què
Sant Pau intenta donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables del nostre entorn. La rehabilitació
social de malalts mentals, el suport a joves sols en risc d’exclusió i l’ajuda a persones sense llar són algunes de les línies
d’actuació que impulsa la Fundació.
El 2017, el Recinte Modernista ha seguit avançant en la seva
consolidació com a referent del turisme patrimonial de Barcelona. L’obertura del nou espai expositiu del Pavelló de Sant
Salvador i de la recreació històrica de Sant Rafael mostren les
enormes capacitats que té Sant Pau per divulgar i posar en
valor la història de la institució, la seva aportació a la medicina i l’obra de Lluís Domènech i Montaner. A més, l’aposta
realitzada per la gestió responsable del conjunt patrimonial
ha estat mereixedora de diversos reconeixements. D’una
banda, Sant Pau ha estat reconegut amb el segell Biosphere,
que avala que la gestió que es fa al conjunt modernista
respon als criteris d’un turisme sostenible i responsable,
compromès, entre altres qüestions, amb el retorn social.
De l’altra, ha rebut el Guardó a la Bona Pràctica en l’eix de
l’accessibilitat en el marc dels Premis Barcelona Sustainable
Tourism, pel seu compromís amb les persones que pateixen
algun tipus de discapacitat.
En total, 279.930 persones van visitar el conjunt monumental de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el
2017, un 8% més que l’any anterior. Com a complement a
aquesta tasca de divulgació, s’han programat i acollit nombroses activitats culturals. Altrament, s’hi han celebrat 236
actes. Una bona part d’aquestes jornades, cursos, presentacions i trobades institucionals que s’han celebrat a les sales
i espais del Recinte Modernista han estat organitzades per
institucions de l’àmbit de Sant Pau o directament per la
direcció de la Fundació de Gestió Sanitària.
Més de sis segles després de la seva creació, Sant Pau segueix
fent de les persones el centre de la seva activitat. Així ha quedat palès al llarg d’aquest 2017. La millora de les instal·lacions
hospitalàries, l’impuls de la recerca, el suport a diverses
iniciatives socials i la gestió responsable d’un dels majors tresors del modernisme català són els millors exemples de com
la institució continua sent fidel als seus principis fundacionals.
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La Fundació Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
SIS SEGLES DE
COMPROMÍS SOCIAL
Els orígens de la Fundació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau es remunten a 1401. Aquell any va crear-se l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, nascut de
la fusió de sis hospitals que pertanyien a la ciutat o al
Capítol Catedralici. L’Hospital resultant va ubicar-se a un
nou edifici gòtic, construït a l’actual barri del Raval.
El nou centre hospitalari va estar regit per la Molt Il·lustre Administració (MIA), constituïda per dos canonges
de la Catedral i dos prohoms de la ciutat designats pel
Consell de Cent, la institució predecessora de l’actual
Ajuntament. La seva funció era la d’administrar i gestionar l’Hospital, que es mantenia econòmicament gràcies a
almoines, privilegis reials, llegats i les rendes que aquests
generaven.
Al final del segle XIX, els avenços de la medicina i el creixement de la ciutat van fer que l’Hospital de la Santa Creu

quedés obsolet. Es va fer necessari, doncs, construir un
nou hospital. Per altra banda, el banquer català Pau Gil
moria a París, deixant un llegat per a la construcció a Barcelona d’un nou hospital dedicat a Sant Pau.
Després de diversos contactes i gestions, els administradors de la Santa Creu i els marmessors de Pau Gil van
arribar a un acord per fer possible la construcció d’un
nou complex hospitalari que agrupés els dos centres.
L’encàrrec va recaure en Lluís Domènech i Montaner,
gran referent del modernisme català. La primera pedra
es va col·locar l’any 1902 i la construcció de l’Hospital es
perllongà fins al 1930, data d’inauguració, finalment, de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
La composició de la Molt Il·lustre Administració s’ha
mantingut intacta des del 1401 fins al 1990. Va ser aleshores 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 Molt Il·lustre Administració està integrada per dos representants de l’Ajunta-
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La Fundació Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
ment, dos del Capítol Catedralici i dos de la Generalitat
de Catalunya.

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

L’any 2009 va inaugurar-se el nou Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, un modern edifici situat a l’extrem nord
del conjunt monumental. El trasllat de l’activitat sanitària
va permetre iniciar la restauració dels edificis modernistes projectats per Domènech i Montaner en el marc d’un
nou projecte d’usos.

1.

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
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.

Després de cinc anys d’obres, els pavellons rehabilitats es
dediquen a la difusió del valor patrimonial de l’obra del
genial arquitecte català, i també acullen organitzacions
referents en l’àmbit de la salut, la innovació, la sostenibilitat, l’educació i la cultura.

FINS FUNDACIONALS
Des de la constitució de la MIA a principis del segle XV,
la Fundació Privada ha estat una institució compromesa
amb el benestar de les persones i fidel als objectius per als
quals va ser creada.
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El 2017, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau va destinar el 99,29% dels seus rendiments
anuals al compliment de les seves finalitats.
Així, la institució segueix les disposicions del Codi Civil
de Catalunya, que determina que les fundacions han de

destinar, com a mínim, el 70% dels seus rendiments a
satisfer els seus fins fundacionals.

ÀMBITS D’ACTIVITAT
Donant compliment als seus fins fundacionals, la Fundació desenvolupa un pla d’acció social i recerca format per
diversos programes i iniciatives que tenen com a objectiu
principal donar suport a l’assistència, la docència, la recerca i altres projectes de caràcter social. També es porten a
terme diverses actuacions dirigides a mantenir i millorar
les instal·lacions hospitalàries i el conjunt monumental de
l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997.

A dia d’avui, les activitats de la Fundació es distribueixen en
els següents àmbits de treball:
// Suport a l’assistència i a la docència
// Programa d’acció social i suport a la recerca
// Recinte Modernista
// Gestió del patrimoni
// Arxiu Històric
Bona part dels recursos que obté la Fundació per donar
compliment als seus fins fundacionals provenen de l’explotació del Recinte Modernista com a equipament cultural i de la gestió del seu patrimoni (extern i intern).
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Dades de la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau – 2017

616

99,29%

anys
d’història

dels rendiments
destinats al compliment
els fins fundacionals
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Dades de la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau – 2017
ELS ÀMBITS DE TREBALL EN XIFRES

Suport a
l’assistència
i a la docència

Programa d’acció
social i suport
a la recerca

145.388 €

+ 12 M€

per a l’adequació del nou Dispositiu
d’Atenció a la Fragilitat

per al nou edifici de recerca

121.406 €
en obres i equipament a l’Àrea de Teràpia

44.318 €
en equipament per a l’Aula de Simulació
del Campus Sant Pau

30.017 €
en l’adequació de noves consultes
al Servei de Medicina Física i Rehabilitació

12.000 €
per al projecte Stop&Go de la
Unitat de Conductes Addictives

54.450 €
per a l’adequació de la nova Àrea de Gestió de la
Documentació d’Assaigs Clínics
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150.000 €
en beques

858.786 €
per a l’activitat científica de grups emergents i
consolidats de recerca

1 centre residencial
per a persones sense llar

1 centre d’atenció
psicosocial

per a malalts de càncer

221.562 €
al programa de rehabilitació social
de malalts mentals

Recinte
Modernista

Entre 2009 i 2017:
8 pavellons rehabilitats

Gestió del
patrimoni

90

11

finques
urbanes

finques
rústiques

22

5

naus industrials

solars

71 equips d’arquitectes
27 despatxos d’enginyeria
107 empreses constructores
20 empreses restauradores
10 organismes internacionals

2017, quart
any d’activitat
279.930 visites

Arxiu
Històric

+ 50 activitats

473 m

93

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

lineals de
documentació

consultes d’investigadors

16 jornades d’entrada gratuïta

51.758
pàgines digitalitzades disponibles en línia
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i Sant Pau – 2017
INFORMACIÓ ECONÒMICA
EXERCICI 2017
INGRESSOS

24.690.534 €

100%

Arrendaments explotació patrimoni Fundació

9.683.376 €

39,22

Arrendament edifici Nou Hospital

2.962.825 €

12,00

366.566 €

1,48

Activitat cultural i turística

2.213.924 €

8,97

Altres ingressos de gestió

933.032 €

3,78

8.530.812 €

34,55

23.763.613 €

96,25

DESPESES DE PERSONAL

2.710.744 €

10,98

Cost salarial

2.710.744 €

10,98

10.526.562 €

42,63

Altres despeses

428.412 €

1,74

Serveis externs

3.001.844 €

12,16

Manteniment, reparacions i conservació

1.109.452 €

4,49

Publicitat i RRPP

379.380 €

1,54

Subministraments

836.344 €

3,39

Donacions i ajudes concedides

1.808.305 €

7,32

Donacions i ajudes concedides Nou Hospital

2.962.825 €

12,00

10.526.307 €

42,63

26.281 €

0,11

900.854 €

3,65

17.844 €

0,07

-724.728 €

-2,94

193.970 €

0,79

Altres ingressos

Donacions i subvencions de capital
DESPESES

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT
VARIACIÓ PROVISIONS
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
RESULTATS EXTRAORDINARIS
RESULTAT FINANCER
RESULTAT DE L'EXERCICI
Comptes auditats per Mazars Auditores, S.L.P.
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INGRESSOS 2017
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 2017
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
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau – 2017
RECURSOS HUMANS
El 2017 la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau va comptar amb 50 treballadors de plantilla equivalent a jornada completa.

Evolució de la plantilla
(mitjana equivalent anual)
50

50

2016

2017

48
50

45
40

30
20
10

0

18

2014

2015
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Evolució de la massa salarial

Sous i salaris
Seguretat Social
Total salaris
Nombre mitjà de treballadors

2014

2015

2016

2017

1.846.711

1.897.030

2.019.248

2.192.098 €

460.475

479.828

496.096

518.646 €

2.307.186

2.376.858

2.515.344

2.710.744 €

45

48

50

50

Franja d’edats
Homes

Dones

Total

De 20 a 35 anys

3

8

11

De 36 a 50 anys

7

12

19

Més de 51 anys

10

10

20

Total general

20

30

50*

* Dels quals, 4 homes i 3 dones formen part del servei de porteria de les finques.

Categories laborals
Total
Direcció

8

Tècnics

20

Servei de finques

8

Administració

14

Total general

50
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Suport
a l’assistència
i a la docència
En compliment dels seus fins fundacionals, la Fundació
dona suport a l’assistència sanitària i a la docència. Ho fa
en estreta col·laboració amb la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, responsable
de l’activitat assistencial del centre.
En aquest àmbit de treball, entre altres actuacions, s’han
finançat obres i equipaments de diversos àmbits de l’Hospital. La posada en funcionament de la nova Unitat d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències i les millores dutes
a terme al Servei de Medicina Física i Rehabilitació van ser
algunes de les actuacions més importants realitzades al
llarg d’aquest exercici.

DISPOSITIU D’ATENCIÓ
A LA FRAGILITAT DEL
SERVEI D’URGÈNCIES
El 2017, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va posar en
marxa el Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat, un nou espai
del Servei d’Urgències que funciona les 24 hores al dia

amb 13 boxes adaptats a les característiques dels pacients
més vulnerables.
Donada la transcendència del projecte, la Fundació va destinar va destinar 279.089 € (133.701 € el 2016 i 145.388 el
2017) a l’adequació d’aquest nou espai pensat per a persones
grans amb malalties cròniques, però també per a persones
que tenen demència, malalties neurològiques, oncològiques,
alt grau de dependència o qualsevol trastorn que els pugui
provocar estrès i ansietat quan són ateses a Urgències.
Sant Pau atén 115.000 urgències d’adults a l’any, el 40%
són de majors de 65 anys i al voltant d’un 20% compleixen criteris de vulnerabilitat. Amb aquest nou dispositiu es
treballa perquè els malalts més fràgils estiguin a Urgències
el menys possible (amb una estada prevista d’entre 12 i 36
hores) i en les millors condicions.
El nou dispositiu té cortines especials per absorbir els sorolls, la llum artificial és de baixa intensitat i el recobriment
de les parets és especial per evitar els reflexos. També està
pensat perquè els malalts i els acompanyants tinguin una
estada més confortable.
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Suport
a l’assistència
i a la docència
MILLORES AL SERVEI
DE MEDICINA FÍSICA
I REHABILITACIÓ
Durant el 2017, la Fundació va promoure i finançar tot un
seguit de millores al Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital.
A l’àrea de Teràpia del Pavelló de Sant Antoni, amb una
dotació de 66.200 €, es va renovar l’equipament general,
incloses les lliteres i l’aparellatge. A més, es van assignar
55.206 € per fer la reforma general de la sala principal on,
entre altres actuacions, s’ha previst posar al dia les instal·
lacions, incloses les de climatització.
Amb aquesta actuació es vol crear un espai més diàfan i
lluminós, optimitzant la visibilitat i el control de tota la
sala. També es preveu una millora estètica i funcional en
les noves separacions dels boxos, així com l’adequació de
nous espais assistencials, amb bany i dutxa, per facilitar
els processos relacionats amb el tractament del limfedema i la rehabilitació del sòl pelvià.
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D’altra banda, es van incorporar dues noves consultes
al Servei de Medicina Física i Rehabilitació. L’adequació d’aquestes noves consultes, que va suposar una
inversió de 30.017 €, es va fer al passadís de la planta
0 de l’Hospital, aprofitant l’amplitud dels espais comuns. Aquesta actuació a l’àrea assistencial de Sant

Pau permetrà millorar el tractament integral i multidisciplinari dels pacients que duen a terme els professionals d’aquest servei.

EQUIPAMENT DE L’AULA DE
SIMULACIÓ DEL
CAMPUS SANT PAU
Durant el 2017, la Fundació va donar suport a la Docència
finançant, amb 44.318 €, l’adquisició de l’equipament de
robòtica per a l’aula de simulació del Campus Sant Pau.
Aquest equipament ha de facilitar que l’alumnat de la Facultat de Medicina i de l’Escola d’Infermeria del Campus
Sant Pau aprenguin a resoldre situacions clíniques mitjançant la simulació.

PROJECTE STOP&GO
DE LA UNITAT DE
CONDUCTES ADDICTIVES
Amb una aportació de 12.000 €, la Fundació va donar suport al projecte Stop&Go impulsat per la Unitat de Conductes Addictives de l’Hospital, un projecte d’intervenció
assistencial i d’investigació enfocat a la promoció de l’activitat física i de l’estil de vida saludable.
Stop&Go dona pautes, eines i habilitats perquè les persones que passen per la Unitat de Conductes Addictives les
incorporin al seu estil de vida com a complement a la seva
desintoxicació durant la seva estada i perquè després de
l’alta mèdica els ajudin a mantenir l’abstinència. Un projecte del qual es beneficien els prop de 400 pacients que
passen per la Unitat anualment.

En el marc d’aquest projecte, es va convertir la sala Montserrat Montero de la Unitat de Conductes Addictives en
un espai modern, renovat i enfocat a la promoció de l’activitat física i l’estil de vida saludable. S’hi van incorporar
màquines noves per a la pràctica de l’esport i elaborar una
sèrie de vinils que decoren l’espai amb les pautes i consells
dels diferents tallers.
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Suport
a l’assistència
i a la docència
Dispostiu
d’Atenció de la
Fragilitat

AMPLIACIÓ DE L’ÀREA
DE GESTIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ
D’ASSAIGS CLÍNICS
Aprofitant l’existència d’una zona diàfana i infrautilitzada a
la planta soterrani -2 de l’Hospital, la Fundació promou i
finança l’ampliació de l’àrea de Gestió de la Documentació
d’Assaigs Clínics (AGDAC). En aquesta nova ubicació de
l’AGDAC, en disposar de més espai, s’hi preveu traslladar
el Servei d’Històries Clíniques.

145.388 €

Àrea
de Teràpia

Per a aquesta actuació es van assignar 54.450 €. Al llarg de
2017, es va executar una part del projecte amb una inversió
total de 15.529 €.
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En equipament:

En obres:

66.200 €

55.206 €

(pressupost realitzat)

(pressupost assignat)

Consultes del
Servei de Medicina
Física i Rehabilitació

Projecte
Stop&Go

30.017 €

12.000 €

Aula de simulació
del Campus
Sant Pau

Àrea de Gestió de
la Documentació
d’Assaigs Clínics

44.318 € 80.000 €

15.529 €

54.450 €

(pressupost realitzat)

(pressupost realitzat)

(pressupost assignat)

(pressupost assignat)
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Programa
d’acció social
i suport a la recerca
Des de la seva creació el 1401, la Fundació Privada Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau treballa al costat dels col·lectius
més desfavorits. Per fer-ho possible, la Fundació impulsa
una àmplia activitat benèfico-assistencial tot destinant una
part significativa dels seus recursos a promoure projectes
amb una clara vocació social.
De la mateixa manera, dona un suport ferm a la recerca, un
dels àmbits que defineixen l’Hospital com a centre terciari
i d’alta complexitat.

CONSTRUCCIÓ DEL NOU
EDIFICI DE RECERCA
La Fundació impulsa i finança la construcció d’un nou
edifici per a la recerca que agruparà les diferents de-

pendències dedicades a aquesta activitat. El 2011 es
va convocar un concurs d’idees per seleccionar l’equip
d’arquitectes que redactés el projecte, amb l’adjudicació del contracte a l’equip de la UTE 2Buixadé, Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.
Des de final de 2014 fins al primer trimestre de 2015, es
va procedir a l’excavació del terreny, la preparació de les
fonamentacions i l’execució de les pantalles estructurals,
i el setembre de 2015 es va iniciar la fase de construcció
pròpiament dita.
Durant el 2017, les obres van avançar notablement fins
completar una part important de la construcció del nou immoble de l’Institut de Recerca. Al llarg d’aquest exercici, els
treballs es van centrar, principalment, a finalitzar els tancaments exteriors i el recobriment ceràmic exterior concebut
per integrar la nova construcció amb els pavellons modernistes projectats per Lluís Domènech i Montaner.
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Aquest recobriment ceràmic dota l’edifici d’una façana
ventilada i és un dels elements més característics de
la nova construcció. Es tracta d’un entramat de peces
ceràmiques fetes amb tres materials diferents. Per la
part interior estan esmaltades, imitant la coloració de
les cobertes dels pavellons modernistes. Més enllà de
la qüestió estètica, aquest embolcall ceràmic serà clau
en el comportament tèrmic de l’edifici, ja que impedeix
l’entrada directa de radiació solar a l’interior. En aquest
sentit, es preveu un estalvi energètic en climatització
superior al 20% respecte a un edifici convenicional d’ús
equivalent.
Pel que fa a les infraestructures, al llarg del 2017 van
realitzar-se la major part de les instal·lacions interiors:
la xarxa de climatització, així com les infraestructures
elèctriques, de veu i dades. En paral·lel, es van muntar una bona part dels equips de sala tècnica, ubicada
entre la planta baixa i la planta soterrani. Aquesta sala
serà un espai molt pràctic i funcional per gestionar el
manteniment de totes les instal·lacions de l’edifici,
permetent actuar sobre els principals equipaments de
la construcció sense interferir en l’activitat diària dels
investigadors.
Amb una inversió prevista de quasi 17 milions d’euros, que inclou també els treballs previs i enderrocs
de l’antic edifici, la construcció del nou Institut de Recerca compta amb una subvenció de 5 milions d’euros
de fons europeus FEDER, gestionats per la Secretaria
d’Universitats i Recerca del Departament d´Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i amb un
finançament en forma de préstec de 9 milions d’euros
del Council of Europe Development Bank (CEB) a través de CaixaBank. Així, l’aportació final de la Fundació
al projecte en totes les fases, serà com a mínim de 12
milions d’euros.
El 2017, la Fundació i l’Institut de Recerca van formalitzar
la cessió de l’immoble, perquè a partir de 2018 es pugui
iniciar l’activitat científica a les noves instal·lacions, acreditades per l’Instituto de Salud Carlos III.
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Un únic edifici per encabir
tota l’activitat investigadora
de Sant Pau
L’objectiu principal d’aquest projecte és aplegar en un mateix espai les diverses dependències en què actualment es
desenvolupa l’activitat investigadora a Sant Pau.
La nova construcció, que té cinc plantes, s’ubica al carrer
de Sant Quintí, entre els blocs E i F de l’Hospital i la Casa
de Convalescència. Això permetrà que els investigadors
puguin mantenir una relació contínua amb els professionals assistencials de l’Hospital.
La distribució interior de l’edifici donarà resposta al Pla
funcional aprovat:
// Planta subterrània: on es localitzaran les plataformes científico-tècniques, els vestidors i altres serveis generals.
// Planta tècnica: ubicada sobre la planta subterrània,
donarà cabuda a tots els equipaments (climatitzadors,
quadres generals, sales tècniques, etc.) i infraestructures d’ús comú.
// Planta baixa: tindrà dos volums diferenciats als quals
s’ubicaran l’accés principal a l’Institut de Recerca, les
àrees administratives i plataformes científico-tècniques, així com les dependències del Banc de Sang i Teixits de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
// Planta primera: un únic volum acollirà el Centre de
Recerca del Medicament, la plataforma de Neurofisiologia, l’àrea de Recerca Clínica, més plataformes
científico-tècniques i laboratoris, entre altres espais
d’ús comú.
// Plantes segona i tercera: concentraran la major part de
laboratoris, espais de recerca i plataformes.
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Un nou exemple del compromís
amb la sostenibilitat
El disseny i concepció de la nova seu de l’Institut de Recerca segueix avalant l’aposta per la sostenibilitat realitzada per la Fundació durant el procés de rehabilitació del
Recinte Modernista.
Entre altres mesures d’eficiència i estalvi energètic s’ha
apostat per un enllumenat que funcioni amb tecnologia
LED i s’instal·laran sistemes de control i encesa automàtica
per tal d’aprofitar al màxim la llum natural. A més, es preveu
la instal·lació d’una planta fotovoltaica a la coberta, que es
connectarà a la baixa tensió de la companyia elèctrica. 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 s’aprofitarà per al reg
i per a les cisternes dels sanitaris. Aquestes i altres mesures
han estat concebudes per facilitar l’obtenció de la classificació Gold en la certificació LEED (una de les més prestigioses
del món en l’àmbit de l’edificació sostenible), amb possibilitats reals d’aconseguir la classificació Platinium amb millores que es preveuen implantar a mig termini.

RECURSOS PER A
LA RECERCA
A més d’impulsar i finançar la construcció del nou edifici
de Recerca, la Fundació dona suport a l’activitat investigadora de l’Institut de Recerca i aposta també per la formació, la captació i la retenció del talent científic.

Suport a l’activitat investigadora
L’activitat en l’àmbit de la recerca situa a Sant Pau com
un dels centres hospitalaris més importants d’Espanya del
qual donen testimoni el nombre de treballs publicats i el
seu factor d’impacte, el nombre i la qualitat dels projectes
subvencionats i les beques obtingudes. Des de 2009, els
esforços de l’Institut de Recerca i d’altres entitats del seu
entorn van convergir en la creació de l’Institut d’Investi-
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gacions Biomèdiques Sant Pau. La Fundació és una de les
que formen part d’aquest Institut, acreditat pel Ministeri
de Ciència i Innovació des de principis de 2011.
El 2017 es va destinar una partida de 858.786 € dels pressupostos de la Fundació Privada a aquesta línia de suport
a l’activitat investigadora de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Programa de beques: captació
i retenció de talent investigador
Comptant amb la col·laboració de l’Institut de Recerca de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació va promoure una nova convocatòria d’ajuts adreçats a diferents
col·lectius del seu personal investigador.
La finalitat d’aquesta nova convocatòria, dotada amb un
pressupost de 150.000 euros, va ser la d’afavorir la captació
i retenció del talent investigador i impulsar la recerca que
té incidència directa en l’atenció sanitària dels pacients.
La primera línia d’ajuts, amb un pressupost de 76.500 €,
es va adreçar als grups de recerca associats i emergents de
Sant Pau. Els 73.500 € restants es van destinar a promoure
l’activitat investigadora del personal que compta amb un
ajut Miguel Servet.
Aquestes beques es van finançar amb fons de la Fundació,
en el marc del Pla d’acció social i recerca de 2017.

RECURSOS PER A
L’ACCIÓ SOCIAL
Sant Pau manté intacte el compromís amb les persones
que va adquirir fa més de sis segles en el moment de la
seva creació.
Actualment, la Fundació promou acords de col·laboració
amb entitats del tercer sector i participa en projectes amb
una clara vocació social. La majoria d’aquestes accions estan
destinades a prevenir o combatre l’exclusió social i a atendre
les necessitats dels col·lectius més desafavorits.

Suport psicològic i social
a malalts amb càncer
El 2017 va donar-se un nou pas endavant per a l’obertura
del futur Centre Kàlida Sant Pau, un espai singular d’atenció psicosocial on els malalts de càncer trobaran suport
pràctic i social de manera gratuïta.

El 6 d’abril va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera
pedra de l’edifici, que va comptar amb la presència de
Germán Castejón, president de la Fundació Kàlida; Ricard
Fernàndez, Administrador de Torn de la Fundació; Enric
Argelagués, president de la Fundació de Gestió Sanitària;
Benedetta Tagliabue, directora d’EMBT i autora del projecte arquitectònic; i Sarah Beard, responsable de Desenvolupament Empresarial de Maggie’s, l’entitat creadora
del model assistencial dels Centres Kàlida.
El centre, que estarà ubicat davant l’Hospital, a pocs metres
del Servei d’Oncologia, donarà suport pràctic i social als
pacients oncològics. Ho farà de manera oberta i gratuïta, com
a complement al seu tractament mèdic. A Kàlida els malalts
i acompanyants hi trobaran un equip de professionals,
infermeres, psicòlegs, assistents socials i terapeutes que els
atendran sense haver de sol·licitar cita prèvia.
Durant el 2017 es van realitzar la majoria dels treballs
estructurals del projecte arquitectònic, que ha estat especialment concebut per integrar harmoniosament l’edifici
a l’espai comprès entre l’Hospital i el Recinte Modernista
de Sant Pau.
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Centre
Kàlida Sant Pau

400 m2

El projecte està impulsat per la Fundació Privada –que
cedeix el terreny i preveu destinar-hi un percentatge dels
donatius que es generin– i compta amb la col·laboració de
la Fundació Nous Cims i la Fundació de Gestió Sanitària
de l’Hospital de la Santa Greu i Sant Pau.

860 m2

Rehabilitació social
de malalts mentals

de superfície
construïda
de jardí privatiu a
l’entorn de l’edifici
Arquitectes:
EMBT Miralles Tagliabue
Arquitecte tècnic:
Borrell Jover SLP
Període d’obres:
maig 2017 - febrer 2019

Finançat per
Fundació Nous Cims
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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L’edifici tindrà una superfície aproximada de 400 m² i estarà
envoltat d’un jardí privatiu de 860 m². Aquest gran espai
verd estarà protegit per una sèrie de murs i pèrgoles que
facilitaran el desenvolupament d’algunes de les activitats del
centre. Serà un espai obert i flexible concebut com a seqüència de jardins i patis variats que s’adaptaran al terreny.
A la planta baixa de l’edifici, a banda de l’accés principal que
permetrà als usuaris connectar amb el Servei d’Oncologia,
s’hi ha projectat la cuina, el menjador, una petita biblioteca i
una sala polivalent. El nivell superior s’organitzarà al voltant
del doble espai central del menjador, amb diferents balcons
interiors. La teulada serà una de les parts que dotarà de major protagonisme a l’edifici. Tagliabue l’ha concebut com un
jardí de colors a partir de la col·locació de peces ceràmiques
de diferents tonalitats, i l’ha dividit en tres parts, tot imitant
la forma geomètrica que defineix l’estructura de l’edifici.

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

La Fundació recolza i finança una bona part del programa de rehabilitació social de malalts mentals del Centre
Doctor Pi i Molist, gestionat pel Servei de Psiquiatria de
la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Aquest programa té com a objectiu millorar la
qualitat de vida de les persones que pateixen malalties
mentals, defensar-ne els drets i promocionar-ne l’autonomia personal.
El programa està especialment dirigit a la rehabilitació i
reinserció psicosocial de persones que pateixen un trastorn mental greu. En concret, ofereix programes individualitzats i vivendes tutelades a la ciutat de Barcelona.
En el marc del programa de pisos assistits, l’any 2017, la
Fundació va posar a disposició del Centre 17 pisos del seu
patrimoni (68 places), tres mes que en l’exercici anterior.
Aquesta aportació no dinerària està valorada en 138.576 €.

La Fundació també va destinar 38.601 € a obres de millora al Centre de Dia Pi i Molist i 44.834 € a reformes dels
habitatges assistits.

Allotjament per a familiars
de malalts desplaçats
Amb la col·laboració de la Unitat de Treball Social de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació facilita
gratuïtament als familiars de pacients desplaçats, ingressats en aquest centre, dos pisos localitzats en l’entorn de
Sant Pau. L’any 2017, gràcies a una donació de 23.162 €,
cinc famílies van poder fer ús d’aquest servei.

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

Aquest acord reforça un conveni anterior subscrit entre la
Fundació, l’Hospital i el propi Casal per formar els joves
com a assistents personals per fer acompanyament social
a persones amb diversitat funcional. Aquesta formació es
realitza gràcies a la participació activa i voluntària del Servei
de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital de Sant
Pau, i amb la col·laboració de la Federació d’Associacions
de Persones amb Discapacitat Física (ECOM).
L’alumnat participant prové del Servei de Transició a
l’Autonomia del Casal, que dona accés a formació i
habitatge a joves d’entre 18 i 23 anys que no tenen xarxa
social ni familiar. Les persones amb diversitat funcional,
per la seva banda, reben una atenció de qualitat i serveixen
de model de superació per als joves. L’acte de lliurament
de diplomes al grup de joves formats el 2017 va tenir lloc
el dia 15 de juny al Recinte Modernista.
Durant l’exercici 2017, aquest projecte va estar dotat amb
una aportació de 6.633 €.

Informe d’activitats 2017

33

Programa
d’acció social
i suport a la recerca
va facilitar la instal·lació d’aquesta institució al Recinte de
Sant Pau.
Actualment, aquesta institució ocupa la planta 1 del Pavelló de Santa Victòria. La donació que es va fer el 2017 per
acollir-la va ser de 10.860 €.
La Fundació Villavecchia es va constituir a Barcelona l’any
1986. És una entitat sense ànim de lucre, de caràcter
benèfic-assistencial, que té com a finalitat la cobertura
integral de les necessitats dels nens i joves que reben
tractament oncològic a Catalunya i de les seves famílies.
A banda de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, està
present a tots els hospitals catalans que realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

Ajuda a les persones sense llar
Des de l’any 2010, la Fundació disposa d’un centre residencial a Badalona destinat a persones en situació d’exclusió
social i, específicament, a persones majors d’edat sense llar
que poden trobar-se en situació d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial.
La “Llar Sant Josep i d’en Roses” funciona en col·laboració
amb la Fundació Mambré, institució integrada per la Fundació Arrels, el Centre d’Acollida Assí, l’Orde Hospitalària de
Sant Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat.
Durant el 2017, 22 homes, amb un total de 1.831 nits
d’allotjament, es van beneficiar de les 8 places de què disposa el centre. El pressupost que la Fundació va destinar a
aquesta línia d’actuació va ser de 13.191 €.

Suport a l’oncologia infantil
La Fundació col·labora estretament amb la Fundació
d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. La relació entre les dues entitats va començar l’octubre de 2011 amb
la signatura d’un primer contracte de cessió d’espais que
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Col·laboracions amb l’Hospital
i projectes socials al Recinte
Modernista
A finals de 2017, la Fundació va signar un acord de col·
laboració amb l’Associació Pallapupas, una organització
sense ànim del lucre que, amb tècniques escèniques del
clown, promou la humanització de la salut, en estreta
col·laboració amb el personal sanitari. L’acord –amb una
dotació de 3.000 €– va permetre ampliar el programa
d’activitats que Pallapupas realitza a l’àrea de pediatria de
l’Hospital. A Sant Pau, aquestes actuacions giren al voltant
de l’entrada de nens i nenes a quiròfan, l’acompanyament
durant el procés d’assistència especialitzada i el retrobament dels infants amb els familiars.
Al llarg de 2017, la Fundació va seguir donant suport a
l’Hospital i altres entitats que hi estan vinculades acollint,

de manera gratuïta, diversos actes a les sales del Pavelló
de l’Administració i altres espais del Recinte Modernista.
A més, es van cedir gratuïtament espais a associacions
de salut i a entitats i projectes que tenen com a finalitat
principal el foment de la cohesió social i els valors humans, i que donen una especial atenció als col·lectius
més vulnerables.
Els actes organitzats per la direcció i els serveis mèdics de
l’Hospital, així com les iniciatives realitzades en col·laboració amb entitats socials poden consultar-se a l’apartat dedicat al programa social del Recinte Modernista (pàg. 56).

Col·laboració amb entitats
del tercer sector i ajudes
a llogaters en risc d’exclusió social
La Fundació col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat3
cedint 12 pisos per a la promoció del 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
formin part d’algun dels programes d’aquesta entitat. En
paral·lel, es segueix treballant per ampliar aquesta col·
laboració amb altres entitats del tercer sector o administracions públiques per tal de donar més cobertura a
aquest problema social.
L’any 2017 la Fundació va destinar 12 pisos a famílies que
per diferents motius personals o econòmics es trobaven en
risc d’exclusió d’habitatge.
D’altra banda, la Fundació va posar a disposició 10 habitatges a llogaters amb dificultats per trobar vivendes
adaptades o bé que es trobaven en risc de quedar exclosos del mercat immobiliari per la seva situació econòmica, social o personal.
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Recinte
Modernista
Recuperació d’un patrimoni mundial
Després del trasllat de l’activitat sanitària al nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el 2009, la Fundació va
impulsar la recuperació patrimonial dels antics pavellons
modernistes projectats per Lluís Domènech i Montaner.
La rehabilitació va centrar-se en els 12 edificis catalogats
com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, ubicats a l’eix
central del conjunt patrimonial. Les pautes que havien de
regir la intervenció van quedar definides al Pla director encarregat el 2006, a les recomanacions dels membres de
gestió patrimonial de les institucions públiques i les de
l’equip gestor del projecte. Va ser així com es va determinar, entre altres qüestions, que la restauració havia d’executar-se sota estrictes criteris de qualitat, sostenibilitat i
eficiència, i incorporant les noves tecnologies de la informació i la comunicació als edificis modernistes.

litzar la geotèrmia com a sistema de climatització dels edificis. Amb quasi 400 pous que alimenten els terres radiants
dels pavellons, les instal·lacions d’energia geotèrmica del
Recinte Modernista de Sant Pau han esdevingut les més
grans del sud d’Europa.
Com a resultat de l’esforç realitzat per fer efectiva l’aposta
per la sostenibilitat, el procés de rehabilitació de Sant Pau

2012

Les obres, que van iniciar-se durant l’últim trimestre del
2009, van estructurar-se en diverses etapes: 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, finalment, la rehabilitació integral dels edificis i l’adequació dels interiors.
La incorporació de mesures de sostenibilitat al llarg de tot
el procés va ser una constant des de molt abans de l’inic de
les obres. D’aquesta manera, la Fundació va voler exemplificar el compromís ambiental amb què volia que es regís
aquesta nova etapa, tot convertint el conjunt monumental
en un espai referent en termes d’eficiència energètica i arquitectura sostenible.

2014

Algunes de les mesures introduïdes per aconseguir aquest
objectiu van quedar establertes, l’any 2010, en la redacció
del Plec de condicions tècniques ambientals. El document
establia, entre altres preceptes, la necessitat de disminuir
el consum energètic final dels edificis, assegurar l’ús de
materials amb un baix impacte ambiental, buscar el màxim aprofitament dels recursos hídrics disponibles i establir pautes d’alta eficiència i sostenibilitat en el disseny i
implantació dels sistemes de climatització. L’aposta més
decisiva per fer efectiu aquest darrer aspecte va ser la d’uti-
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compta amb el reconeixement de set certificats LEED (quatre
en la categoria de plata, dos en la d’or i un certificat en la categoria de “Neighbourhood Development”) atorgats pel US
Green Building Council, una organització nord-americana
que promou la construcció d’edificis sostenibles.
Durant l’exercici 2017, la Fundació va seguir treballant per
a la conservació i manteniment del patrimoni modernista. En el marc d’aquesta línia d’actuació cal destacar dues
intervencions: l’apuntalament de la cúpula del Pavelló de
la Puríssima, per assegurar-ne la conservació i garantir la
seguretat, i la renovació del paviment i la millora de la impermeabilització de la plaça interior del Convent.
El cost total de la rehabilitació entre 2009 i 2017 ha estat
de 80 milions d’euros, finançats a través de recursos propis
(44 %), el programa FEDER (22 %), el Ministeri de Foment
(17 €), el fons estatal d’inversió local (7 %), la Generalitat
de Catalunya (6 %), l’Ajuntament de Barcelona (2 %), la Diputació de Barcelona (1 %) i el Ministeri de Cultura (1 %).

Nous usos
En paral·lel a l’avenç de la rehabilitació, la Fundació va promoure un nou programa d’usos de l’antic Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, coherent amb els fins fundacionals
de la institució i que dona continuïtat al compromís amb
la societat assolit en el moment de la seva creació, el 1401.
Un cop completada una bona part dels treballs de restauració, el Recinte Modernista ha esdevingut un entorn únic
per acollir les seus d’organitzacions capdavanteres en els
àmbits de la salut, l’educació, la sostenibilitat, la cultura i
la innovació.
Sant Pau també desenvolupa un important programa cultural basat en visites i activitats. El valor patrimonial de
l’obra de Lluís Domènech i Montaner, la història de la institució i la seva contribució a l’avenç de la medicina són els
principals elements discursius de la proposta expositiva de
la visita, amb una especial mirada cap a la ciutadania resident a l’entorn del conjunt patrimonial i els centres educatius. D’altra banda, la Fundació promou un programa
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d’activitats culturals, concerts i conferències adreçades a
tots els públics.
Així mateix, el Recinte Modernista s’ha convertit en un espai emblemàtic per a la celebració d’actes. El Pavelló de
l’Administració compta amb un centre de reunions i esdeveniments format per diverses sales de diferents capacitats. Al llarg de l’any, aquests espais acullen centenars de
jornades, reunions i actes que faciliten la presència a Sant
Pau de destacats experts nacionals i internacionals, delegacions empresarials i institucionals, així com autoritats.
Des de l’antic Hospital, la Fundació impulsa igualment l’ús
del conjunt modernista com a vehicle divulgador i vertebrador de les relacions ciutadanes i com a escenari de tot
un seguit d’actes organitzats per l’Hospital i altres entitats
vinculades a Sant Pau i a diversos projectes socials.

GESTIÓ DELS PAVELLONS
MODERNISTES
El Recinte Modernista és seu d’institucions i projectes d’alt
impacte social. Aquestes organitzacions han creat un espai de confluència, creativitat, recerca i diàleg centrat en
els principals reptes de la societat. Aquesta “ciutat dins la
ciutat” ha seguit creixent el 2017 amb l’expansió del Barcelona International Public Policy Hub (BIPP Hub) i amb la

incorporació de la Fundació Lluís Domènech i Montaner.
Sis noves entitats van sumar-se a la comunitat d’investigadors, emprenedors socials i tècnics que impulsen i gestionen projectes de cooperació internacional des dels espais
de treball del Barcelona International Public Policy Hub
(BIPP Hub). Experts en tecnologies de la informació utilitzades en contextos post-conflicte, canvi climàtic, compra
ètica, i en projectes d’art i ciència han omplert les noves
oficines ubicades a l’antiga Casa d’Operacions.

A més d’aquestes institucions, al llarg de 2017 vuit entitats
van seguir apostant pel Recinte Modernista com a seu dels
seus programes i activitats:
// Programa de les Nacions Unides per als Assentaments
Humans (ONU-HABITAT), amb dues oficines:
Aliança Global d’Associacions d’Operadors d’aigües
(GWOPA).
Programa de Perfils de Ciutats Resilients (CRPP).

El teixit d’institucions residents a Sant Pau també va créixer gràcies a l’arribada de la Fundació Lluís Domènech i
Montaner, a principis del mes d’octubre. Aquesta institució, creada amb la voluntat de recuperar, estudiar i difondre la personalitat i l’obra del genial arquitecte català,
va traslladar la seva seu al mateix pavelló de l’antiga Casa
d’Operacions.

// Institut Forestal Europeu (EFI).
// Oficina de l’Organització Mundial de la Salut a Barcelona per a l’Enfortiment dels Sistemes de Salut).
// Institut sobre Globalització, Cultura i Mobilitat de la
Universitat de Nacions Unides (UNU-GCM).
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// Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció
Sostenible (SCP/RAC).

ferents estratègies per implementar l’Acord de París
sobre el Canvi Climàtic.

// European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS).

// Del 17 de febrer al 17 març. Exposició “Cap on anem?”.
Aquesta exposició fotogràfica i audiovisual, organitzada pel Programa de Perfils de Ciutats Resilients
d’ONU-HABITAT amb materials del fotògraf holandès
Kadir van Lohuizen, va convidar als més de deu mil visitants que van passar per l’espai expositiu del Pavelló de
La Puríssima a reflexionar sobre l’impacte de l’augment
del nivell del mar i l’erosió de la costa arreu del món.

// Casa Àsia.
En el seu conjunt, aquestes oficines fomenten la cooperació, l’estudi i la formació en àmbits com la salut, la sostenibilitat, la innovació, l’educació i la cultura.
Una de les vies per contribuir a la difusió de les seves activitats és l’organització de jornades tècniques, conferències,
seminaris i reunions d’experts. El 2017 destaquen, per la
seva actualitat i interès, els següents actes:
// 17 de febrer. Conferència internacional “Climate Futures: finançant infraestructures de baixa emissió de
carboni a les economies en vies de desenvolupament”,
organitzada en col·laboració amb el Consell Assessor
per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat
de Catalunya (CADS) i el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Els més de cent experts que
van participar en aquesta conferència van analitzar di-
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// 16 de maig. Diàleg sobre innovació social a zones rurals
marginades (projecte SIMRA). Amb l’objectiu de definir
estratègies per afavorir el desenvolupament rural mitjançant iniciatives innovadores de bioeconomia, l’EFI
va organitzar aquesta trobada com a espai de treball
conjunt entre investigadors estrangers i tècnics de l’administració pública local i entitats socials de la província
de Barcelona.
// 23 de maig. Taula rodona “Climate Futures: Mobilitzant
inversió privada en infraestructures de baixes emissions
de carboni”. Amb la participació de més de quaranta

experts del món financer, la cooperació multilateral,
centres de recerca, administracions locals i empreses,
aquesta taula rodona va tancar el cicle “Climate Futures” posant la mirada en les barreres i els incentius al finançament d’infraestructures per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

cionalització de ciutats mitjanes de la demarcació de
Barcelona. En aquesta jornada, organitzada per la Diputació de Barcelona i adreçada a governs i institucions
locals, es van debatre els avantatges i inconvenients de
diferents aproximacions al posicionament internacional dels municipis.

// 30 de maig. Conferència “Moviments migratoris a
l’Àfrica contemporània”. L’UNU-GCM va organitzar
aquesta conferència internacional amb el propòsit de
promoure diàleg i reflexió sobre les implicacions locals,
regionals i globals dels processos de migració i desplaçaments forçats a l’Àfrica. Les dinàmiques històriques,
socials i polítiques van ser el centre del debat.

// 22 de setembre. Seminari internacional “Connecting
the dots: New partnerships towards a common development agenda”. Aquesta trobada va reunir a més de
trenta representants de les principals agències europees de cooperació i institucions locals amb diverses
entitats residents a Sant Pau. Mitjançant presentacions,
debats i dinàmiques de treball participatiu, el programa
va explorar estratègies per avançar cap a una agenda de
cooperació internacional comuna.

// 21 i 22 de juny. Jornades sobre el canvi climàtic en àrees
urbanes (“LIFE Platform Meeting on Climate Change
Adaptation and Mitigation in Urban Areas”), organitzades per la Diputació de Barcelona i l’Oficina Europea
de Petites i Mitjanes Empreses (EASME). La trobada va
reunir a gestors de projectes que reben finançament
europeu a través del programa “LIFE”. El tema central
que es va desenvolupar va ser l’adaptació de les ciutats
als efectes del canvi climàtic.
// 18 de juliol. Presentació de l’estudi sobre la interna-

// 15 de novembre. Jornada “La contribució del món local a l’educació per al desenvolupament: reptes i experiències”. La xarxa internacional d’autoritats locals i
regionals “Plataforma”, en col·laboració amb la Comissió Europea, la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona, va organitzar aquest acte per promoure
l’educació com a eina per millorar la comprensió i la
solidaritat de la població d’Europa envers la cooperació
per al desenvolupament.
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// Del 30 d’octubre al 5 de novembre. Commemoració del
Dia Mundial de les Ciutats, organitzada per l’ONU-Habitat en col·laboració amb la Fundació Privada i diverses entitats de l’entorn local. Entre altres activitats, es
va programar una jornada lúdica i educativa sobre el
desenvolupament sostenible de les ciutats, tallers pedagògics per a nens d’escoles del barri, una conferència
tècnica i dos tallers sobre el sistema de geotèrmia del
Recinte Modernista.
// 28 - 29 novembre. Jornada “More than Wood: Innovation and entrepreneurship in cork, resin, edibles and
other forest products”. En el marc d’un programa de
diàlegs sobre la bioeconomia, l’EFI va organitzar aquest
intercanvi de reflexions entre experts internacionals i
actors locals per optimitzar la comercialització de productes comestibles procedents dels boscos.
// 14 desembre. Conferència “Water Governance in
MENA and wider Mediterranean region: Strengthening
integrity and financing for water security and sustainable development”, organitzat sota els auspicis de la
Unió pel Mediterrani (UpM) amb la participació activa
de GWOPA. En aquesta reunió es va analitzar l’estat de
la gestió de l’aigua i el sanejament a la regió mediterrània, així com el finançament del sector.
// 15 desembre. Jornada “Turisme i Àrees Naturals: un
encaix possible?”, organitzat en col·laboració amb
l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la
UAB, el Màster de Turisme de la UB i la Diputació de
Barcelona. En aquest acte de tancament de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament a Sant Pau es van presentar els resultats d’un
estudi sobre la freqüentació d’àrees naturals de la província de Barcelona.
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PROGRAMA CULTURAL
Programa de visites
En aquest exercici, el programa de visites s’ha vist reforçat
amb la posada en marxa del nou espai expositiu de Sant
Salvador i la recreació històrica de Sant Rafael.

Espai expositiu de Sant Salvador
A principis de febrer de 2017, tres anys després de la reobertura del Recinte Modernista, es va produir l’entrada
en funcionament del nou espai expositiu de Sant Salvador.
La proposta expositiva que conté l’edifici és obra d’Ignasi
Cristià, mentre que la producció d’audiovisuals, vitrines,
tòtems informatius i de la resta d’elements que conformen
la proposta divulgativa han estat desenvolupats per la UTE
CROQUIS – SONO.
Un cop completats els treballs de rehabilitació, que es van
executar majoritàriament durant l’any 2016, l’antic pavelló
modernista ha quedat estructurat en dos grans espais expositius complementaris, un dedicat a la història de la institució i l’altre a la figura de Lluís Domènech i Montaner.

La visita comença per la planta semisoterrània, que
compta amb connexió directa amb la xarxa de túnels. Una
àmplia pantalla reprodueix un audiovisual que situa el
visitant en els més de 600 anys d’història de la institució.
A partir d’aquí, amb l’ajut de maquetes, imatges i diverses peces de la col·lecció patrimonial de la Fundació, el
visitant fa un recorregut històric que comença pels primers anys d’activitat mèdica i finalitza amb l’obertura de
les modernes instal·lacions del nou Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
La planta superior, en canvi, ret homenatge de manera singular a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner
mitjançant una instal·lació d’autor. Es tracta d’una recreació contemporània de l’estructura d’un drac, motiu
propi de la iconografia catalana i que els modernistes
van revisar. Combinada amb diversos recursos audiovisuals, la instal·lació s’estructura en tres àmbits que
ens apropen al caràcter polièdric de Domènech: erudit,
arquitecte i ideòleg.
El cos posterior de l’edifici s’ha establert una sala per a
la realització d’activitats educatives (planta -1) i una espai
de consulta (planta 0) des d’on el visitant pot accedir a
documents històrics de l’Arxiu de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau que han estat digitalitzats.
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Recreació històrica de Sant Rafael
Amb la voluntat d’ampliar i millorar el contingut de la visita, al novembre de 2017 va inaugurar-se una recreació
històrica que ha convertit el Pavelló de Sant Rafael en una
sala de pacients dels anys vint, una nova proposta expositiva que complementa la de Sant Salvador.
Aquest nou espai de recreació històrica permet conèixer
com funcionava un pavelló a l’antic Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, i quina era la medicina que s’hi practicava,
contextualitzant l’activitat mèdica a la Barcelona de l’època. La sala inclou, en concret, 10 llits, radiadors i mobiliari
de l’època, l’altar dedicat a Sant Rafael i la sala de dia on
els pacients rebien visites i gaudien d’estones de lectura i
lleure. La proposta, que també ha estat desenvolupada per
Ignasi Cristià, inclou un espai d’interpretació amb panells
informatius que faciliten la comprensió de la instal·lació i
aporten dades contextuals.

Servei d’audioguies

Dades de les visites

Des de finals d’octubre del 2017, el Recinte Modernista
compta amb un servei d’audioguies que permet aprofundir en el coneixement de l’espai patrimonial, de la institució i d’altres aspectes que es destaquen al llarg de la visita.

Durant el 2017, 279.930 persones van visitar el Recinte
Modernista de Sant Pau, un augment del 8% respecte als
resultats assolits l’exercici anterior. La recaptació en visites va augmentar un 26,1 %, fins arribar als 2.080.562 €.
Aquests resultats avalen que el programa de visites continua sent una font útil i eficaç d’ingressos per garantir el
manteniment i la preservació del conjunt monumental i
destinar els beneficis a l’activitat benefico-assistencial de
la Fundació.

Aquest nou servei d’audioguies és el resultat d’una prova
pilot que s’ha fet amb l’empresa Imagineear, que ha dissenyat i desenvolupat els continguts a partir d’un recorregut
dividit en 12 etapes. A cada parada el visitant rep informació del lloc on es troba i altres detalls addicionals que enriqueixen el passeig per l’obra més completa de l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner. A l’audioguia, disponible en
sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany i japonès), s’hi troben diferents nivells d’informació. Això permet
que cada visitant pugui satisfer diversos nivells de curiositat
segons els seus interessos. A més, disposa de vídeos i de
galeries de fotografies per fer més atractiu el relat.

El Recinte Modernista es pot visitar lliurament (amb l’opció
de l’audioguia) o amb guia. La distribució de les diverses
modalitats de visita va mantenir els mateixos paràmetres
que els registrats en exercicis anteriors: el 88% de visitants
prefereixen la visita lliure i el 4% la visita guiada. El còmput
restant es va distribuir entre els grups concertats (3%) i les
visites escolars (5%).
Quant a les procedències, durant 2017 es va observar un
petit increment del públic català (20,7%). El mercat espanyol va representar un 5,2% i els visitants d’altres països
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Nombre de visitants
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un 74,1%. Els turistes francesos van recuperar el primer
lloc amb un 10,4%, superant els alemanys (10,2%), tot
i que els dos mercats van disminuir respecte al 2016.
També va destacar l’augment del nombre de turistes provinents dels EUA (7%) i es va mantenir estable la venda
d’entrades entre japonesos (5,3%), italians (4,5%) i britànics (3,3%). D’altra banda, es va observar un progressiu increment en l’arribada de xinesos (3,1%), argentins
(2,5%) i russos (2,4%).

les Persones amb Discapacitat, en el qual es va celebrar
una jornada de visites guiades oberta a persones amb algun tipus de disminució visual, motriu, auditiva o cognitiva. Més de cent persones en diferents grups van participar de les visites organitzades en col·laboració amb el
Consorci de Turisme de Barcelona i diverses entitats que
treballen amb aquests col·lectius. D’aquesta manera, la
Fundació va sumar-se a la campanya #SumemCapacitats
#SumemDiversitats, que posava l’accent en els beneficis
d’una societat plural i en la riquesa d’una ciutadania amb
capacitats diverses.

Turisme inclusiu
El Recinte Modernista va acabar l’any 2017 amb un nou
reconeixement a la seva aposta per un turisme sostenible
i socialment responsable. En el marc de la primera edició
dels Premis Barcelona Sustainable Tourism de Bones Pràctiques en l’àmbit turístic, Sant Pau va ser reconegut amb
el Guardó a la Bona Pràctica en l’eix de l’accessibilitat pel
seu compromís amb les persones que pateixen algun tipus
de discapacitat.
Un exemple d’aquesta aposta pel turisme inclusiu va ser
l’activitat realitzada el 3 de desembre, Dia Internacional de

Programa Educatiu
L’alumnat en edat escolar és un dels públics d’atenció
prioritària a l’hora de divulgar la significació cultural, social i històrica de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Al llarg de 2017, l’oferta de visites pedagògiques del
Recinte Modernista es va seguir estructurant al voltant de
dues modalitats bàsiques: la visita lliure i la visita guiada.
La visita lliure permet que el grup d’estudiants accedeixi al
Recinte Modernista amb un docent acreditat. El recorregut recomanat s’inicia a l’espai expositiu de Sant Salvador
i continua pels espais exteriors, l’antiga Casa d’Operacions,
l’espai de recreació històrica de Sant Rafael i els túnels. Al
final de l’itinerari es visiten els espais patrimonials més
representatius del Pavelló de l’Administració. La Fundació assegura l’accés gratuït a aquesta modalitat de visita
a tots els estudiants menors de 12 anys. D’aquesta manera, l’alumnat d’educació infantil i primària pot accedir
sense cost al conjunt monumental, i el d’etapes educatives
superiors (secundària, batxillerat) ho pot fer amb una tarifa
reduïda. Al llarg de 2017, 5.975 estudiants van visitar Sant
Pau mitjançant una visita lliure, la qual cosa representa un
12% més que el 2016.
La visita guiada va ser, però, la que més visites va registrar.
Es tracta d’una activitat dinàmica realitzada amb l’acompanyament d’un mediador cultural, que adapta l’explicació
sobre la importància cultural, arquitectònica i històrica de
Sant Pau a les diferents etapes educatives. El guia compta,
a més, amb l’ajut de diversos suports, com ara mapes i
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tauletes electròniques, per completar les seves explicacions. El 2017 el Recinte Modernista també va començar a
oferir visites guiades especialitzades dirigides als darrers
cursos d’educació secundària i a l’alumnat de batxillerat.
La rehabilitació patrimonial de l’antic complex hospitalari i
la importància de Sant Pau en el conjunt de l’obra de Domènech i Montaner van ser els eixos temàtics d’aquestes
noves propostes. Durant el 2017, 7.877 escolars van participar en aquesta modalitat de visita, un 13% més que
l’exercici anterior.

des gratuïtes per a l’alumnat en risc d’exclusió social. L’any
2017, 330 estudiants van beneficiar-se d’aquest programa.

Els centres educatius poden preparar les seves visites o bé
treballar els continguts assolits mitjançant les guies pedagògiques que hi ha disponibles al web del Recinte Modernista.

Activitats

En el marc del programa pedagògic, també va tenir cabuda
el conveni de col·laboració signat l’any 2015 amb l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), que estableix,
entre altres actuacions, l’oferiment anual de visites guia-

Més enllà de l’àmbit escolar, el Programa Pedagògic del Recinte Modernista va introduir a l’oferta habitual d’activitats
les visites familiars. Aquesta nova proposta, programada el
tercer diumenge de cada mes, pretén establir una dinàmica
de jocs distesa i participativa perquè nens i nenes de 7 a
12 anys coneguin el valor artístic i patrimonial de Sant Pau
acompanyats pels seus pares, avis o algun familiar.

Al llarg de 2017, la Fundació va seguir impulsant l’ús social
i cultural del Recinte Modernista a través de diversos cicles
de concerts, conferències i la celebració de jornades participatives obertes a tota la ciutadania.
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Sant Pau va combinar la programació pròpia dels cicles musicals “Músiques del Món” i “Dies de Música” amb espectacles de qualitat de producció externa que han optat per fer
del Recinte Modernista un dels seus escenaris principals.

// 13 de juliol. Ethno Catalonia (diverses procedències):
música folk, ètnica i tradicional.

Concerts “Músiques del Món”

// 27 de juliol. Cece Giannotti i Francesc Chaparro (Itàlia i
Canadà): blues i folk.

Celebrat entre el 29 de juny i el 27 de juliol, la 4a edició
del cicle de concerts d’estiu va comptar amb l’actuació de
la trompetista i cantant de jazz Andrea Motis en el concert
inaugural. Motis va esdevenir la cap d’un cartell que va
tornar a conjugar diferents artistes internacionals arrelats
a la ciutat de Barcelona, amb estils tan diferents com el
tango i els ritmes senegalesos, entre d’altres. Com a novetat, a l’edició de 2017 es va programar un dels concerts que
formaven part del Festival EthnoCatalonia, un projecte de
música folk que aplega a Catalunya joves músics d’entre 16
i 35 anys vinguts d’arreu del món.
// 29 de juny. Andrea Motis Quartet (Barcelona): jazz.
// 6 de juliol. Marcelo Mercadante i Juan Cuacci (Argentina): tango i jazz.
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// 20 de juliol. Michel Doudou Ndione (Senegal): música
i dansa africana.

El cicle va comptar amb l’assistència de prop de 2.300
persones.

Concerts “Dies de Música”
El cicle de concerts “Dies de Música” aposta, fonamentalment, per noves promeses de la música clàssica. El 2017 van
destacar alguns dels concerts que es van interpretar amb
l’acompanyament d’altres propostes artístiques, com ara les
projeccions de pel·lícules clàssiques de Buster Keaton musicades per Anna Francesch i Max Vilavecchia. A continuació
es detallen les actuacions que es van programar el 2017 i
que van aplegar més d’un miler d’espectadors:

// 15 de gener. Berlín, simfonia d’una gran ciutat, Walter
Ruttmann. Concert per a Cinema Mut. Anna Francesch,
veu / Max Villavecchi, piano.

// 17 de desembre. Amistats Eternes. Les Mademoicelli,
quartet de violoncel.

// 29 de gener. Les Yeux Fermés. Berta Puigdemasa, arpa.

Concerts i recitals organitzats per entitats externes

// 19 de febrer. The Cameraman, Buster Keaton. Concert
per a Cinema Mut. Anna Francesch, veu / Max Villavecchi, piano.

A les propostes d’activitats organitzades directament per
la Fundació, s’hi sumen d’altres impulsades per entitats
externes que opten per fer dels antics pavellons modernistes el millor dels escenaris per a les seves actuacions.

// 12 de març. Un home amb una càmera, Dziga Vértov.
Concert per a Cinema Mut. Anna Francesch, veu / Max
Villavecchi, piano.
// 19 de març. Els 4 elements: Suite per a arpa i guitarra.
Berta Puigdemasa, arpa / Ivan Gràcia, guitarra.
// 26 de març. L’octet de Schubert. Murtra Ensemble.

Un any més, la Sala Lluís Domènech i Montaner va acollir
una bona part dels recitals de lied del LIFE Victoria, un certamen dedicat a la figura de Victoria de los Ángeles que posa
en valor la importància d’aquest gènere líric i que combina
l’actuació de figures consagrades amb joves talents.
// 20 de setembre. Homenatge a Schumann, Brahms, Grieg i
Strauss. Elena Copons, soprano / Sholto Kynoch, piano.

// 9 d’abril. TriArt.
// 30 d’abril. Melodies Intemporals. Ilona Schneider, veu /
Diego Caicedo, guitarra.
// 14 de maig. Ensemble Aeolus. Ximena Agurto, veu /
Eduardo Javier, clarinet / Farid Bechara, guitarra.

// 23 de novembre. Lied italià i català. David Alegret, tenor
/ Albert Guinovart, piano.
// 27 de novembre. Pàtria. Benjamin Appl, baríton / Sholto Kynoch, piano.

// 28 de maig. Barna Brass Quintet.
// 11 de juny. Con corazón argentino. Mercedes Gancedo,
veu / Jordi Romero, piano.
// 18 de juny. Sommeliers.
// 8 d’octubre. Bachx2. Amparo Lacruz, violoncel / Lorena
Nogal, dansa.
// 22 d’octubre. Elena León, saxo / Roger Sabartés, guitarra.
// 12 de novembre. Amour fou. Jordi Romero, piano.
// 26 de novembre. Oscar Alabau, violoncel.
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En col·laboració amb la Fundació Bach Zum Mitsingen, l’11
de febrer, la Sala Domènech i Montaner va acollir un dels
concerts del Cicle Cantates de Bach, interpretat en aquesta
ocasió pel tenor Benjamin Bruns, acompanyat de solistes
guanyadors de la Beca Bach, sota la direcció de Daniel Tarrida.
El 21 de juliol, el Festival Bachcelona també va programar
dues actuacions al Recinte Modernista:
// Bach per a nens. Ton Koopman, amb un espectacle familiar ideat perquè els més menuts descobrissin la figura
de Bach.
// Bach de càmera. Gli Angeli Genève. Stephan Macleod,
baríton / Leila Schayegh, violí / Bertrand Cuillier, clavecí.
Pel que fa a la resta d’activitats musicals, destaca el concert
de la Banda Municipal de Barcelona, sota la direcció de
Salvador Brotons, va oferir el 14 de juliol als jardins del
Recinte Modernista, amb una assistència de públic de més
de 700 persones.
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Conferències
En l’àmbit de la divulgació cultural, es van programar
quatre conferències amb l’objectiu d’aprofundir en aspectes poc coneguts del conjunt monumental i de la història de Sant Pau:
// 19 de gener. La iconografia del Recinte Modernista de Sant
Pau: Les escultures i el seu significat. Mn. Josep M. Forcada.
// 16 de febrer. La ferida d’Orwell al front d’Aragó i el
seu tractament a l’Hospital de Sant Pau. Carmen Pérez
Aguado.
// 19 d’octubre. Sant Salvador, un pavelló modernista contemporani. Carles Gelpí i Ignasi Cristià.
// 23 de novembre. Lluís Domènech i Montaner i el primer catalanisme (1887-1892). Carles Sàiz.

Activitats de Nadal

Jornades d’entrada gratuïta

El Recinte Modernista va recuperar el 2017 l’espectacle de
llum, so i color ‘La Llum de Sant Pau’, que més de 8.000
persones van poder veure els vespres els dies 23, 24, 25, 26,
30 i 31 de desembre, i l’1, 5 i 6 de gener en diferents passis
de 30 minuts. Es tracta d’un mapping projectat sobre la façana principal del Pavelló de l’Administració que rememora l’arribada del solstici d’hivern. Amb força presència de
referents naturals, l’espectacle és, també, un homenatge a
l’arquitectura modernista en general, i a l’obra de Domènech i Montaner en particular.

La jornada gratuïta del primer diumenge de mes s’ha convertit en una ocasió única per al lleure ciutadà en el conjunt
monumental de Sant Pau, i una mostra clara del compromís
de la Fundació amb els barris més propers al Recinte Modernista. De 9.30 a 14.30 h, veïns, veïnes i visitants locals i
estrangers poden accedir de manera gratuïta als espais patrimonials i gaudir de les actuacions de cant coral o de les
ballades de swing, entre altres activitats que es programen
regularment en el marc d’aquestes jornades.

Coincidint amb les dates nadalenques, el 23 de desembre
també es va organitzar el ja tradicional concert de Nadal.
Enguany, aquest concert va anar a càrrec del grup coral
Barcelona Gospel Messengers.

Al llarg de 2017, a més dels primers diumenge de mes,
Sant Pau va facilitar l’entrada gratuïta i va programar diverses activitats coincidint amb determinats esdeveniments
culturals de la ciutat de Barcelona, com ara:
// 23 d’abril. Sant Jordi. L’espectacle infantil ‘De poetes
cançonetes’, creat a partir de textos de grans poetes catalans i amb l’arranjament musical de Toni Xuclà, va ser
l’acte destacat de la jornada. 4.500 visitants van passar
pel Recinte durant l’horari general d’obertura.
// 20 de maig. La Nit dels Museus. Amb més de 8.600
assistents, Sant Pau es va consolidar com el segon espai
cultural més visitat de la ciutat durant aquesta vetllada.
La Dixie Band Taller de Músics, la cantant de jazz Violeta
Curry i el grup de rumba catalana Son de la Rambla van
formar part del cartell artístic de la nit.
// 24 de setembre. La Mercè. Més de 2.900 visitants van
gaudir de l’experiència de fer-se fotos amb una càmera
antiga de la mà d’una fotògrafa minutera. També es va
organitzar una ballada de swing als jardins.

Col·laboracions amb
projectes culturals
Impuls de la Taula Domènech i Montaner
El 7 de setembre de 2017, el conjunt modernista de Sant
Pau va acollir la presentació de la Taula Lluís Domènech i
Montaner, una plataforma de col·laboració i treball con-
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junt formada pels ajuntaments de Barcelona, Reus i Canet de Mar, el Centre d’Estudis Domènech i Montaner i la
Fundació Lluís Domènech i Montaner.

ducció de diferents exposicions temporals que acompanyaran, més endavant, la recreació històrica inaugurada
aquest any.

La Taula Domènech i Montaner neix amb l’objectiu d’afavorir el coneixement de l’obra de Lluís Domènech i Montaner, fomentar-ne l’estudi i la recerca, i també la divulgació, molt especialment entre els joves i els menors en edat
escolar. En aquest sentit, es vol impulsar la celebració de
l’Any Domènech i Montaner l’any 2023 i la creació d’una
ruta temàtica, entre d’altres projectes en què la Fundació
aspira a col·laborar-hi.

GESTIÓ D’ESPAIS
El Recinte Modernista de Sant Pau, i concretament el Pavelló de l’Administració, l’edifici principal del conjunt patrimonial, disposa de tot un seguit de sales de diferents
capacitats adaptades per celebrar-hi jornades, cursos, presentacions, trobades institucionals i actes diversos.
Les sales i auditoris destinades a aquestes reunions i esdeveniments són: les sales Domènech i Montaner, Francesc Cambó, Pau Gil i Hipòstila; el vestíbul principal; els
espais de reunió, 8 en total; i la Sala de Juntes. També
estan disponibles per al lloguer els espais exteriors, la
planta baixa de la Casa d’Operacions i el Pavelló de La
Puríssima, entre d’altres.
El 2017, els professionals de l’Hospital, dels organismes
del Recinte, d’institucions i de moltes empreses van tornar
a optar pel Recinte Modernista de Sant Pau per organitzar
les seves trobades o presentacions més importants.

Acord amb el Museu d’Història
de la Medicina de Catalunya
El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya va participar activament en el projecte de recreació històrica
del Pavelló de Sant Rafael. En relació amb aquest primer projecte dut a terme conjuntament, es va signar un
acord de col·laboració que també ha de permetre, entre
altres accions, la seva participació en la concepció i pro-
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Al llarg de l’any es van celebrar 236 actes, dels quals 173
van ser externs i 63 organitzats per les institucions vinculades a Sant Pau. D’aquests darrers, el 40% van ser contractats per serveis de l’Hospital, i el 44% pels organismes
residents al Recinte. La facturació en la gestió d’espais va
créixer un 25,5%, fins als 897.932 €.
Aquests resultats confirmen l’atractiu del conjunt monumental de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per
acollir reunions corporatives, actes i esdeveniments diversos en unes instal·lacions que conjuguen la bellesa artística del modernisme amb l’equipament tècnic més avançat.
Pel que fa als esdeveniments relacionats amb les institucions de l’àmbit de Sant Pau, es van seguir celebrant nombroses reunions, cursos i seminaris associats als diferents
serveis de l’Hospital, i altres iniciatives impulsades directament per la direcció de la Fundació de Gestió Sanitària.
Entre molts altres, cal subratllar la significació de les jornades commemoratives dels 100 anys del Servei d’Otorinolaringologia i el 70è aniversari del Servei de Cirurgia Plàstica
i Reparadora, així com la 2a Jornada “Entre nosaltres” de
Qualitat de Vida i Càncer de Mama, que a més del suport
de cirurgians plàstics, oncòlegs, epidemiòlegs, investigadors i infermeria especialitzada, va comptar amb la col·laboració d’associacions ciutadanes i de pacients que lluiten
per la prevenció i contra el càncer de mama.
Entre els actes i esdeveniments d’organitzacions externes, destaca la presentació de resultats de SEAT; la tornada de la 080
Barcelona Fashion Week, que commemorava els 20 anys d’activitat; diversos actes relacionats amb el European Society of Cardiology Congress 2017, un dels congressos mèdics més importants del món; i, sobretot, l’exposició interactiva d’art modern i
fotografia “Olympus Perspective Playground”, que més de 25.000
persones van poder veure al Pavelló del Convent, formant part
del recorregut habitual del programa de visites.
Les sales del Pavelló de l’Administració van acollir igualment
diversos esdeveniments de gran repercussió mediàtica, com
la roda de premsa –amb mitjans de comunicació nacionals i
internacionals– dels títols finalistes de la 66a edició del Premi Planeta i l’homenatge a l’escriptor Dan Brown coincidint
amb el llançament de la seva nova novel·la Origen.
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Entre els actes relacionats amb l’activitat dels organismes
residents al Recinte Modernista, sobresurt el Fòrum de
l’Economia de l’Aigua, una iniciativa per promoure un
espai independent de reflexió i diàleg sobre la gestió del
cicle urbà de l’aigua, que es va celebrar amb la participació de Jean Tirole, Premi Nobel d’Economia 2014, i Mohan Munasinghe, Premi Nobel de la Pau 2007. També va
ser significativa la celebració de la 28a sessió anual del
Crans Montana Forum, organització internacional no governamental suïssa de gran prestigi, reconeguda per les
principals organitzacions internacionals, governs, organitzacions empresarials i no governamentals, que treballa
per construir un món més humà i imparcial i encoratja la
cooperació internacional i el creixement global.

Els esdeveniments
en xifres

236 actes:
173 actes externs
63 actes d’institucions
de Sant Pau

D’entre la resta d’actes, segueixen destacant els impulsats
per entitats i empreses del sector salut, i especialment de
la indústria farmacèutica, que valoren tant el lligam del
Recinte Modernista amb l’Hospital com la singularitat
d’un espai patrimonial únic.
La fidelització i satisfacció de nombrosos clients (tant
empreses privades, com institucions públiques i entitats
sense ànim de lucre) i agències es reflecteix en els nombrosos actes que han repetit edició durant el 2017.
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44% pels organismes
del Recinte Modernista
i 40% organitzats per
serveis de l’Hospital

GESTIÓ SOSTENIBLE
La rehabilitació del Recinte Modernista de Sant Pau, iniciada l’any 2009, és una de les obres més ambicioses de recuperació d’un Patrimoni Mundial. La complexa restitució
de l’obra original de Lluís Domènech i Montaner ha anat
acompanyada d’un seguit de mesures de sostenibilitat en
les tècniques constructives. Aquest binomi –recuperació
d’un conjunt arquitectònic modernista únic al món i compromís ambiental– ha fet d’aquest espai patrimonial un
referent en termes d’eficiència energètica i arquitectura
sostenible.
Tots els edificis rehabilitats incorporen mesures per minimitzar l’impacte ambiental, tant en el procés de restauració com en el seu ús posterior. En la rehabilitació, entre
d’altres mesures, destaca l’aïllament de tots els tancaments, la instal·lació d’il·luminació d’alta eficiència, l’ús
de materials sostenibles i sistemes per fer una bona gestió dels recursos hídrics. Pel que fa a l’ús posterior dels
pavellons, s’ha aconseguit una disminució significativa
de les emissions de CO2. Actualment, el Recinte Modernista és el conjunt més gran del sud d’Europa en emprar
la geotèrmia per a la seva climatització. Es tracta d’un sistema energètic que no genera CO2 de forma directa i que
suposa un estalvi del 30% respecte del consum habitual.
Així, Sant Pau s’ha erigit en una referència d’eficiència
energètica i un model a seguir per altres equipaments.
Com a resultat, Sant Pau és el primer conjunt patrimonial
del món que té el certificat LEED Neighborhood Development atorgat per l’US Green Building Council. Tots els
edificis rehabilitats disposen, també, del respectiu segell
de sostenibilitat i eficiència.

ble. Per obtenir aquest reconeixement Sant Pau va superar una auditoria realitzada per l’ITR, l’entitat que va
crear aquesta distinció l’any 1995 sota els auspicis de la
UNESCO com a resposta a la signatura de la Carta Mundial de Turisme Sostenible.
La certificació Biosphere es basa en estàndards previstos
als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
l’ONU integrats en l’Agenda 2030, i segueix les directrius i
recomanacions de la Carta Mundial del Turisme Sostenible
+20. El certificat estableix criteris de qualitat sobre el medi
ambient i també inclou requeriments de sostenibilitat,
com són la responsabilitat social, la conservació i preservació del patrimoni i la relació amb l’entorn, a més de la
satisfacció dels visitants, entre altres qüestions.
D’altra banda, Sant Pau acull la seu d’una desena d’organismes internacionals que treballen en els àmbits de la
sostenibilitat, l’educació i la sanitat. La seva feina de recerca, cooperació i formació contribueix a l’avanç dels 17
Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de
l’Agenda 2030 aprovada per les Nacions Unides.
Cal subratllar, finalment, la publicació de l’informe de progrés 2015-2016. Amb aquest informe la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ratificar el seu compromís de donar suport als principis del Pacte Mundial i va
descriure les accions pràctiques portades a terme des de
l’adhesió a aquesta iniciativa.

Així mateix, en aquest conjunt patrimonial rehabilitat la
Fundació hi desenvolupa una activitat turística de qualitat, no massiva, compromesa amb l’entorn i compatible
amb la resta d’usos del conjunt patrimonial. Aquest model va permetre que Sant Pau rebés, al maig de 2017, la
certificació Biosphere en Turisme Sostenible. Aquest segell, atorgat per l’Institut de Turisme Responsable (ITR),
avala que el model turístic de Sant Pau és responsable,
ambientalment sostenible, socialment inclusiu i accessi-
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PROGRAMA SOCIAL
Pla de complicitats
La Fundació promou un pla de complicitats vinculat a l’ús
del conjunt modernista com a vehicle divulgador i eix vertebrador de les relacions amb la ciutat, especialment amb
l’entorn veïnal més proper a l’antic Hospital.
La jornada gratuïta del primer diumenge de mes s’ha
convertit en una ocasió única per al gaudi ciutadà del
conjunt monumental, i una mostra clara del compromís
de la Fundació amb l’entorn del Recinte Modernista. De
9.30 a 15 h, veïns, veïnes i altres visitants van gaudir de
manera gratuïta dels espais visitables i de les actuacions de cant coral i/o les ballades de swing, entre altres
activitats, que es programen regularment en el marc
d’aquestes jornades.
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El 2017, més de 48.800 persones van visitar gratuïtament
el conjunt modernista en les 16 jornades d’entrada gratuïta que es van programar (un 28% més que el 2016).
// Primers diumenge de mes.
// Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat (12 de febrer).
// Diada de Sant Jordi (23 d’abril). L’espectacle infantil ‘De
poetes cançonetes’, creat a partir de textos de grans
poetes catalans i amb l’arranjament musical de Toni
Xuclà, va ser l’acte destacat de la jornada.
// La Nit dels Museus (21 de maig). Amb més de 8.600
assistents, Sant Pau va ser el segon espai cultural més
visitat de la ciutat durant aquesta vetllada. La Dixie
Band Taller de Músics, la cantant de jazz Violeta Curry i
el grup de rumba catalana Son de la Rambla van formar
part del cartell artístic de la nit.

// La Mercè, Festa Major de la ciutat (24 de setembre).
Es va organitzar una ballada de swing als jardins i una
bona part dels visitants es van poder retratar amb una
càmera antiga de la mà d’una fotògrafa minutera.
El programa d’Amics del Recinte segueix sent l’estratègia
de fidelització amb què Sant Pau garanteix l’accés gratuït als
espais patrimonials als veïns dels quatre barris que encerclen el conjunt patrimonial: Sagrada Família, Baix Guinardó,
Guinardó i Camp de l’Arpa del Clot. A la finalització de 2017,
prop de 800 persones comptaven amb el carnet d’Amic Veí.

Col·laboracions amb l’Hospital
i entitats vinculades
Al llarg de 2017, la Fundació va col·laborar amb l’Hospital
i altres entitats vinculades a Sant Pau acollint diverses
trobades i esdeveniments a les sales i espais del Recinte:
// 19 de gener. Trobada “Més de 40 anys fent Genètica”,
organitzada pel Servei de Genètica.
// 2 de març. Curs de formació continuada en dolor i anestesia regional, organitzat pel Servei d’Anestesiologia.
// 17 de març. XXVII Jornades d’actualitzacions en Rehabilitació i Medicina Física, organitzades pel Servei de
Medicina Física i Rehabilitació.
// 28 de març. 29a Cursa Científica de Sant Pau, organitzada pel Servei de Cardiologia de l’Hospital amb el
suport de la Fundació DiR i la Fundació Cors Units.
// 22 d’abril. Celebració de la 2a Jornada “Entre nosaltres”
de Qualitat de Vida i Càncer de Mama. La Fundació
Privada va tornar a col·laborar amb l’Hospital i l’Institut
de Recerca en l’organització d’aquesta jornada. Prop de
1.000 inscrits van participar en els diferents col·loquis,
tallers i activitats que s’hi van programar.
// 12 de maig. Jornada commemorativa del 70è aniversari
del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora.
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// 26 de maig. Acte de benvinguda a la nova promoció de
Residents de Formació Sanitària Especialitzada que es
van incorporar a l’Hospital el 2017.
// 10 de juny. Acte de graduació i jurament hipocràtic dels estudiants de Medicina de la UAB, celebrat per l’alumnat de
la promoció 2008-2014 de la Unitat Docent de Sant Pau.
// 18 de juny. Jornada “Nils i Jill Bergman Barcelona: acompanyar les primeres hores de vida una responsabilitat de
tots”, organitzada pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia.

58

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

// 3 de setembre. Masterclass de Zumba a favor de l’Alzheimer, organitzada per la Unitat de Memòria de
l’Hospital i la Fundació DiR per recaptar fons per a la
investigació sobre l’Alzheimer.
// 28 de setembre. Acte commemoratiu “A tribute to Nestor Müller, a life dedicated to chest Radiology”, organitzat pel Servei de Diagnòstic per la Imatge.
// 15 de novembre. Jornada de treball “Dibuixem la projecció de futur de l’ACDI”, organitzada per l’Associació
Catalana de Direccions Infermeres.

// 22 de novembre. Celebració de l’acte commemoratiu
dels 100 anys del Servei d’Otorinolaringologia.

// Visites institucionals de professionals dels diferents
serveis de l’Hospital.
// Altres jornades, cursos i seminaris organitzats pels diversos serveis mèdics de l’Hospital.

Col·laboracions amb projectes socials
Al llarg de 2017, la Fundació va cedir les seves sales,
gratuïtament, a organitzacions que tenen com a principals
beneficiàries persones i col·lectius vulnerables o que
treballen a favor de la cohesió social i els valors humans.
// 31 de març. Taula rodona al voltant de la prevenció
del càncer de còlon, coincidint amb la celebració del
Dia Mundial contra el Càncer de Còlon i Recte. Acció
promoguda pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

// 24 de novembre. Celebració del 100è curs de l’Escola
de Patologia Digestiva, organitzat pel Servei de Patologia Digestiva.
// Del 22 de desembre al 19 de gener. La Sala Hipòstila va
acollir una exposició fotogràfica commemorativa del 50è
aniversari de la creació del Servei d’Urgències, organitzada amb el suport de la Fundació Privada i integrada en el
recorregut de la visita al Recinte Modernista.

// 27 de maig. Trobada de voluntariat de la Fundació
d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.
// 15 de juny. Acte de lliurament del diploma d’Assistents Personals de persones amb diversitat funcional
a joves del Casal dels Infants, organitzat pel Servei de
Medicina Física i Rehabilitació, el Casal dels Infants i
la federació d’associacions de persones amb diversitat
funcional (ECOM).

Altres col·laboracions:
// Cessió d’espais per a la celebració de la sessió inaugural i clausura del cicle de conferències de l’Associació
d’Amics i Alumnes de Sant Pau.
// Tallers de marxa nòrdica amb pacients amb limfadenectomia per càncer de mama, organitzats periòdicament pel Servei de Medicina Física i Rehabilitació als
jardins del Recinte Modernista.
// Visites de grups de pacients de l’Hospital de Dia de
Conductes Addictives.
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Recinte
Modernista
// 27 de setembre. Concert solidari d’Ignasi Terraza Trio, a benefici de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina.

// 1 de desembre. Il·luminació especial de la façana principal amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el VIH.

// 3 i 4 de novembre. ISCORE 2017, conferència internacional sobre la rehabilitació de lesions medul·lars, organitzada per la Fundació Step by Step.

La Fundació també va oferir visites gratuïtes al Recinte
Modernista a les següents entitats i col·lectius:

// 16 de novembre. Celebració del 25è aniversari de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia.
// 18 de novembre. Trobada “Llums per al record” del col·
lectiu Després del Suïcidi – Associació de Supervivents.

Dia Internacional
dels Supervivents
a la mort per suïcidi

Trobada de Supervivents. Llums pel record
Dissabte 18 de Novembre de 10:30 a 13:30
Sant Pau Recinte Modernista
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167
(cantonada carrer Cartagena), 08025 Barcelona

Organitza:

Pre-inscripcions: info@despresdelsuicidi.org
Metro: L5 Sant Pau – Dos de Maig
Bus: H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192

Col·laboren:

// 4 i 25 de novembre. III Jornada Nacional de l’Associació
Professional Espanyola d’Artterapeutes.
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// Grup de refugiats acollits per la Fundació Bayt al-Thaqafa, en el marc del projecte de coneixement de l’entorn i del patrimoni.
// Grups de l’Equipament Integral Horta, centre adreçat a
persones sense llar de titularitat municipal i gestionat
per la Creu Roja.
// Col·lectiu de refugiats d’ACCEM, una organització sense ànim de lucre especialitzada en refugi i migracions.
// Participació en les activitats del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat Funcional, en col·laboració
amb el Consorci de Turisme de Barcelona i diverses entitats del tercer sector.

// Grups de joves nouvinguts d’Horta-Guinardó, dins
l’activitat “A l’estiu Barcelona t’acull”, en el marc del
programa de reagrupament familiar de l’àrea d’Immigració de Barcelona.
// Alumnes (persones adultes migrades) de les escoles de
formació d’adults de Càrites de l’Hospitalet de Llobregat i de Santa Coloma de Gramanet.
// Grup de l’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, amb persones afectades per
aquesta malaltia i altres de caràcter neurodegeneratiu.

// Grup de persones amb discapacitat psíquica de l’Institut Mèdic Pedagògic Dr. Córdoba, del Guinardó.
// Visites guiades gratuïtes per a alumnat en risc d’exclusió social, en el marc del Programa d’Activitats Escolars
de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
// Donants del Banc de Sang i Teixits de Sant Pau, en el
marc de les diverses campanyes de donació.
// Amics del carrer de la Comunicat de Sant’Egidio.
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Gestió
del patrimoni
La gestió eficient del patrimoni de la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una de les prioritats de la institució per poder donar compliment als seus
fins fundacionals.
La Fundació classifica el patrimoni en dues grans àrees:

Taxació de finques externes i rendibilitat (milions d’euros)
200
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// El patrimoni intern, format per les instal·lacions de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el nou edifici
que acollirà l’Institut de Recerca, el conjunt modernista i altres pavellons del recinte destinats a la docència
i a l’activitat assistencial.
// El patrimoni extern, constituït per 1.095 propietats
procedents d’herències, donacions i llegats rebuts al
llarg dels més de sis segles d’història de la institució.
Els recursos obtinguts de la gestió d’aquest patrimoni
es destinen a emprendre nous projectes de recerca, a
l’assistència sanitària, a programes d’acció social i al
manteniment del Recinte Modernista.
Durant l’any 2017, el patrimoni gestionat per la Fundació
el formaven 90 finques urbanes (82 en plena propietat, 6
en copropietat i 2 en nua propietat), 22 naus industrials,
11 finques rústiques i 5 solars.
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Rendibilitat

Una part important del patrimoni extern es destina a ajudar a les persones més vulnerables, desfavorides i en risc
d’exclusió social, donant compliment als fins fundacionals de l’entitat. Per fer-ho possible, es desenvolupen els
programes següents, descrits més àmpliament a l’apartat
“Programa d’acció social i suport a la recerca” d’aquest
informe d’activitats:
// Rehabilitació social de malalts mentals.

Pel que fa al patrimoni urbà, la Fundació compta amb
1.095 propietats de diversa tipologia: 539 habitatges, 79
locals comercials, 22 naus industrials, 71 despatxos i 384
places d’aparcament.

// Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.

Les unitats gestionades per la Fundació es localitzen a
Barcelona (644), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet
(43) i altres municipis de l’Estat (39).

// Ajut a persones sense llar.

Els últims anys s’ha produït un creixement progressiu
de la rendibilitat del patrimoni extern: del 2,93% de
l’any 2011 s’ha passat al 4,33 % assolit l’any 2017. Els
informes de rendibilitat del Banc d’Espanya situen la
taxa en el 4,1%.

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

// Col·laboració amb entitats del tercer sector i ajuts a
llogaters amb risc d’exclusió social.
Donant suport a aquests programes, la Fundació treballa
per millorar la qualitat de vida de les persones residents
als seus habitatges i, a la vegada, promou la col·laboració
en xarxa amb entitats del tercer sector.

* Ingressos bruts generats pel patrimoni extern el 2017: 7.462.442,26 €
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Arxiu
Històric
L’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
conserva documentació compresa entre els segles XII i
XX. La seva antiguitat, juntament amb el fet de seguir
encara en mans de la mateixa institució durant més de
sis-cents anys, el converteix en un dels arxius hospitalaris més importants i complets del món occidental.
La història del fons pròpiament es remunta a la fundació
de l’Hospital de la Santa Creu, el 1401. Tot i així, la figura de l’arxiver no sorgeix a les ordinacions de l’Hospital
fins al segle XVI. El 1967 es constitueix com a departament en el sentit modern amb la missió d’assumir la
custòdia centralitzada de la documentació històrica i la
redacció dels inventaris de les seves sèries documentals.
Encara avui dia l’Arxiu Històric es dedica a recollir, conservar, catalogar i difondre la producció documental de
la institució, així com el seu patrimoni històric i artístic.
Com a part de la seva tasca, l’Arxiu també atén consultes
d’investigadors i visites institucionals, proporciona fonts
documentals per a les actuacions del Recinte Modernista,
i ofereix visites tècniques a col·lectius especialitzats.
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Arxiu
Històric
TRACTAMENT
DOCUMENTAL
La principal activitat de l’Arxiu Històric recau en la conservació i catalogació de la documentació que conserva. En aquest
sentit, durant el 2017 es van realitzar les següents actuacions:
// Recuperació, organització i catalogació de documentació històrica de diversos serveis mèdics de l’Hospital
(15 ml).
// Revisió de la sèrie documental fàctica de miscel·lània,
restituint-ne els documents als seus emplaçaments originals i refent-ne els respectius inventaris (1 ml).
// Creació d’una base de dades per inventariar les certificacions d’obra de la construcció de l’Hospital de Sant
Pau i de Santa Creu fins a 1923 (1.489 certificacions,
que suposen 15.219 registres).
De la mateixa manera, es van gestionar la recepció i inventari de donacions procedents de particulars, principalment
metges vinculats històricament a l’Hospital:
// Fons del Dr. Manel Carreras Padrós, donat per la seva
esposa, Raquel Nogués Boqueras, el 21 d’abril (902
ítems que inclouen objectes, fotografies, llibres i documents).

// Fons del Dr. Joaquim Santos Ametlla, donat per ell mateix el 23 de novembre (2.654 registres, entre històries
clíniques, fitxes i diapositives).

ATENCIÓ A INVESTIGADORS,
PACIENTS I ALTRES USUARIS
L’Arxiu Històric també rep i assessora investigadors interessats a consultar els fons documentals. Al llarg del 2017
es van atendre 93 consultes d’investigadors, de les quals
51 han estat presencials. Pel que fa a les temàtiques de
recerca, la majoria van versar sobre la història de l’antic
Hospital de la Santa Creu (13 peticions); també van ser
freqüents les consultes relacionades amb recerques genealògiques, antics metges de l’Hospital, el Teatre Principal, o la història de la medicina en general.
En una altra vessant, l’Arxiu Històric respon a les peticions de recerca de dades clíniques sol·licitades per entitats
oficials com la Generalitat de Catalunya, o per pacients
de l’Hospital a través de l’Arxiu d’Històries Clíniques. El
2017 es van gestionar quatre peticions de dades clíniques,
sis certificacions de defunció, set de part i dues d’ingrés.

DIVULGACIÓ DEL
FONS DE L’ARXIU
Una funció important de l’Arxiu Històric és difondre el patrimoni documental, històric i artístic de la Fundació. Amb
aquest objectiu, va promoure diverses accions.

// Fons del Dr. Amadeo Foz Tena, donat per la seva família el 28 d’abril (45 peces com ara instrumental mèdic,
equipament de laboratori i documentació).
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La principal va ser la participació en el projecte BCN|Open
Challenge, impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona, per descriure, digitalitzar i publicar en línia documentació de museus i arxius de la ciutat. Aquest projecte,
iniciat el 2014, va culminar el desembre de 2017 amb la
publicació de la documentació digitalitzada de tres sèries documentals emblemàtiques, equivalents a 1,32 TB
d’informació:

// Sèrie Privilegis reials, documents papals i particulars,
1219-1923 (218 documents).
// Sèrie Expòsits i dides, 1407-1861 (135 documents).

En col·laboració amb el Servei d’Urgències, també va
organitzar i produir l’exposició “Servei d’Urgències.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 1967-2017”, instal·lada primer al Recinte Modernista i posteriorment
al nou Hospital.

// Subfons Casa del Teatre, 1526-1981 (877 documents).
A més, des de l’Arxiu Històric es va treballar en els continguts textuals i materials de l’espai expositiu de Sant
Salvador i de la recreació històrica de Sant Rafael, ambdós inaugurats aquest 2017. A Sant Salvador, a més, amb
l’objectiu de posar de relleu la riquesa de l’Arxiu, es va
habilitar una sala de consulta des d’on es pot accedir a
les digitalitzacions de diversos documents destacats, com
ara plànols, llibres, pergamins o fotografies històriques.
A banda de la restauració d’objectes històrics relacionats
amb la medicina per a l’exposició permanent del Pavelló de Sant Salvador, el 2017 es va recuperar el frontal
d’altar de l’església de l’antic Hospital de la Santa Creu,
un tapís de vellut del segles XVII i XVIII format per elements tèxtils incorporats en diverses èpoques. La restauració va ser possible en part gràcies a una subvenció
de 7.052 € atorgada per la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i es va dur a terme al Centre
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya entre el
setembre de 2016 i el juny de 2017, quan la peça va tornar al seu emplaçament, a la Sala Domènech i Montaner
del Pavelló de l’Administració.

Com a part del projecte de divulgació del patrimoni històric i artístic de Sant Pau, es va donar suport a la publicació del llibre infantil “La Marie va de visita”, una guia il·
lustrada del Recinte Modernista de Sant Pau, editada per
Fil d’Aram i l’Institut de Recerca en Cultures Medievals
(Universitat de Barcelona). Els autors són Antoni Conejo
i Elena Fierli i la il·lustradora Sílvia Cabestany.
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