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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
Víctor Cullell Comellas
Agustí Trullà Galobardes

Àrea de Patrimoni
Ramón Pérez Valero

Designats per l’Ajuntament de Barcelona
Ricard Fernández Ontiveros
Eduard Vicente Gómez
Designats pel Capítol Catedralici de Barcelona
Josep Maria Forcada Casanovas
Josep Maria Turull Garriga
Secretari no patró
Joaquim Jornet Porta

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
Àrea d’Infraestructures, Obres i Serveis
Agustí Grau Franquesa
Àrea Jurídica
Joaquim Jornet Porta
Àrea de Secretaria Tècnica i Sistemes d’Informació
Jordi Grau Hernàndez

La presidència de la MIA és rotativa i exercida per l’Administrador de Torn,
que ocupa el càrrec durant dos mesos.
Composicions a 31 de desembre de 2018.
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Presentació
El 2018 serà recordat com l’any en què la Fundació va
establir una de les bases estratègiques que permetran a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau seguir avançant en
la seva consolidació com a un dels millors centres d’alta
complexitat del país. La inauguració del nou edifici de
l’Institut de Recerca dota l’Hospital de la infraestructura
necessària per afrontar els reptes actuals i futurs de la
investigació mèdica traslacional. Les noves instal·lacions,
construïdes a tocar de l’Hospital, fan possible la concentració de tot el talent científic de Sant Pau en un mateix
espai, afavorint la creació de sinèrgies, l’increment de la
competitivitat i facilitant encara més la necessària relació
entre l’assistència i la investigació.
De la mateixa manera que l’impuls de la recerca és un
dels principals àmbits d’actuació de la Fundació, el suport
a l’activitat assistencial i a la docència és també, i com
no pot ser d’una altra manera, una de les prioritats de la
institució. El subministrament i reposició de llits, l’adquisició d’equips mèdics, l’adequació i reforma de diversos
espais de l’Hospital, la posada en marxa del projecte dels
jardins terapèutics i tot un seguit de millores realitzades a
l’Escola Universitària d’Infermeria, són algunes de les actuacions que es van dur a terme al llarg d’aquest exercici.
El programa d’acció social és igualment un element definidor de l’activitat que desenvolupa la Fundació per donar
compliment als seus fins fundacionals. En aquest sentit,
cal fer una especial menció dels progressos assolits en la
construcció del Centre Kàlida Sant Pau, un innovador espai que oferirà suport emocional, pràctic, social i gratuït
a qualsevol persona amb càncer i a la seva família. Situat a pocs metres de l’Hospital, el projecte arquitectònic
de Benedetta Tagliabue va prenent forma i preparant-se

per encabir el primer centre d’atenció psicosocial per a
malalts de càncer a l’Estat espanyol. A la vegada, donant
continuïtat a l’històric compromís de la Fundació amb
els sectors més vulnerables de la societat, s’ha iniciat una
nova línia de suport a dones en risc d’exclusió, promovent, en col·laboració amb la Fundació Maria Raventós, la
creació d’una llar d’acollida.
L’embranzida d’aquestes actuacions s’ha produït en
paral·lel a la tasca realitzada per mantenir i gestionar
eficientment el Recinte Modernista i la resta de patrimoni de la Fundació. L’antic hospital segueix consolidant-se
com a espai patrimonial d’interès cultural a Barcelona.
Així ho demostren els resultats obtinguts pel que fa al
nombre de visitants i d’actes programats. Ambdós indicadors són la millor mostra de la bona acollida que té el conjunt modernista projectat per Domènech i Montaner com
a proposta turística de qualitat, sostenible i compromesa
amb l’entorn. A més, la instal·lació de la seu del Barcelona
Health Hub al Pavelló de Sant Manuel ha evidenciat, un
cop més, l’interès que suscita el Recinte Modernista com
a espai de treball per a organitzacions que desenvolupen
projectes d’alt impacte social en els àmbits de la salut, la
innovació, l’educació, la sostenibilitat i la cultura.
En coherència amb els seus fins, la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau segueix treballant per
promoure la qualitat de vida de les persones mitjançant
diversos projectes que tot seguit resumim. La millora de
les instal·lacions de l’Hospital, l’impuls de la recerca, el
suport a iniciatives socials i la preservació i gestió responsable d’un patrimoni únic són, un cop més, les nostres
prioritats.
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La Fundació Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
EIX CRONOLÒGIC
1401

Es crea l’Hospital de la Santa Creu amb la unió dels hospitals del Capítol Catedralici i del Consell de Cent, regit per
una Molt Il·lustre Administració.

1930

S’inaugura l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau després
de 25 anys de treballs. S’abandona definitivament l’edifici
gòtic.

1990

La Generalitat de Catalunya s’incorpora a la Molt Il·lustre
Administració.

2014

S’inaugura el Recinte Modernista de Sant Pau rehabilitat.

1913

L’Hospital de Sant Pau, aixecat entre 1905 i 1912 gràcies
al llegat de Pau Gil, s’incorpora al patrimoni de l’Hospital
de la Santa Creu.

1968

Es signa el conveni de creació a l’Hospital de la Facultat de
Medicina de la nova Universitat Autònoma de Barcelona.

2009

S’inaugura el nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Comença la rehabilitació dels pavellons modernistes.

2018

S’inaugura el nou Institut de Recerca de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

Informe d’activitats 2018
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La Fundació Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
UNA LLARGA TRAJECTÒRIA
DE COMPROMÍS SOCIAL
Els orígens de la Fundació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau es remunten a 1401. Aquell any es va
crear l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, nascut
de la fusió de sis hospitals que pertanyien a la ciutat i al
Capítol Catedralici. L’Hospital resultant es va instal·lar 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 del
Capítol Catedralici i dos prohoms de la ciutat designats pel
Consell de Cent, la institució predecessora de l’Ajuntament.
La seva funció era la de dirigir i administrar l’Hospital, que
es mantenia econòmicament gràcies a almoines, privilegis
reials, llegats i les rendes que aquests generaven.
Al tombant del segle XX, els avenços de la medicina i el
creixement de la ciutat van fer que l’Hospital de la Santa
Creu quedés obsolet. Es va fer necessari, doncs, construir-ne un de nou. 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, any en què s’hi
va incorporar la Generalitat de Catalunya com a membre de ple dret, amb el compromís de construir un nou
hospital com a contribució a la dotació fundacional. Des
d’aleshores, la Molt Il·lustre Administració està integrada
per dos representants de l’Ajuntament, dos del Capítol
Catedralici i dos de la Generalitat de Catalunya.
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L’any 2009 es va inaugurar el nou Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau 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. Actualment, els pavellons rehabilitats acullen organitzacions
referents en els àmbits de la salut, la innovació, la sostenibilitat, l’educació i la cultura, i també es dediquen a la
difusió del valor patrimonial de l’obra del genial arquitecte.
El novembre de 2018 s’inaugura el nou edifici de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
La construcció d’aquest nou equipament ha estat promoguda per la Fundació amb l’objectiu d’aglutinar en un
espai únic tota l’activitat investigadora de Sant Pau.
La trajectòria centenària de la Fundació Privada Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau va ser reconeguda a l’acte commemoratiu del 40è aniversari de la Coordinadora Catalana
de Fundacions, que va tenir lloc el 22 d’octubre de 2018.
En aquest acte es va homenatjar les fundacions catalanes
amb més de 500 anys d’història, totes elles nascudes durant l’Edat Mitjana amb l’objectiu d’atendre la població
més desvalguda en un context de pobresa i insalubritat.

FINS FUNDACIONALS
Des de la constitució de la MIA a principis del segle XV, la
Fundació Privada ha estat sempre una institució compromesa amb el benestar de les persones i fidel als objectius
per als quals va ser creada.
Els fins fundacionals de la Fundació es recullen en l’article
5 (capítol II) dels seus estatuts:
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 històric-artístic de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

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.

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.

El 2018, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau va destinar el 98,71% 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.

A dia d’avui, les activitats de la Fundació es distribueixen
en els següents àmbits de treball:

3.

// Suport a l’assistència i a la docència
// Impuls de la recerca
// Programa d’acció social
// Explotació del Recinte Modernista

ÀMBITS D’ACTIVITAT
Donant compliment als seus fins fundacionals, la Fundació Privada desenvolupa un pla d’acció social i recerca que
recull 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.

// Gestió del patrimoni
// Gestió de l’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).

Informe d’activitats 2018
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Dades de la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau – 2018

617

98,71%

anys
d’història

dels rendiments
de la Fundació destinats
al compliment dels seus
fins fundacionals
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Dades de la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau – 2018
ELS ÀMBITS DE TREBALL EN XIFRES

Suport a
l’assistència
i a la docència

210.680 €

per al subministrament i reposició de llits

260.500 €

per a l’adequació del nou Gabinet d’Endoscòpia
i reforma d’altres espais

182.930 €

per a l’adquisició d’equips mèdics

50.000 €

per a la instal·lació de servidors
a l’àrea de Sistemes d’Informació

27.835 €

per a millores a l’EUI – Sant Pau

Impuls de
la recerca

Nou edifici de
l’Institut de Recerca

+ 12 M€

per a la construcció del nou edifici de recerca

1.155.555 €
per a l’activitat investigadora

122.592 €

per a altres recursos destinats a la recerca

Gestió del patrimoni

80.000 €
per als nous jardins terapèutics

89

finques
urbanes
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22

naus
industrials

11

finques
rústiques

5

solars

Programa
d’acció social

Recinte
Modernista

1 centre

276.358 16
visites

jornades d’entrada gratuïta

1 centre

15.031

+50

1 immoble

207

d’atenció psicosocial per a malalts de càncer

residencial per a persones sense llar

per a dones en situació de vulnerabilitat

18 habitatges
i 152.216 €

per al programa de rehabilitació social de malalts
mentals del Centre de Dia Pi i Molist

182.664 €

per altres programes d’acció social

visites escolars

activitats

actes (seminaris, jornades, reunions
i esdeveniments diversos)

Arxiu Històric

473 m

119

lineals de documentació

consultes d’investigadors

51.758
pàgines digitalitzades disponibles en línia

Informe d’activitats 2018
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
EXERCICI 2018
INGRESSOS

25.892.076 €

100 %

Arrendaments explotació patrimoni Fundació

10.167.844 €

39,27

Arrendaments edifici Nou Hospital

2.962.825 €

11,44

Activitat cultural i turística

2.430.002 €

9,39

Altres ingressos accessoris

798.027 €

3,08

Altres ingressos i subvencions d’explotació

615.034 €

2,38

8.918.344 €

34,44

DESPESES

24.865.033 €

96,03

DESPESES DE PERSONAL

2.770.243 €

10,70

2.770.243 €

10,70

11.325.705 €

43,74

Altres despeses

461.499 €

1,78

Serveis externs

3.095.737 €

11,96

Manteniment, reparacions i conservació

1.389.452 €

5,37

Publicitat i RRPP

414.645 €

1,60

Subministraments

783.763 €

3,03

Donacions i ajudes concedides

2.217.785 €

8,57

Donacions i ajudes concedides Nou Hospital

2.962.825 €

11.44

10.769.085 €

41,59

38.920 €

0,15

RESULTATS EXTRAORDINARIS

-15.827 €

-0,06

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

972.296 €

3,76

-618.430 €

-2,39

353.866 €

1,37

Donacions i subvencions de capital

Sous i salaris
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT
VARIACIÓ PROVISIONS

RESULTAT FINANCER
RESULTAT DE L'EXERCICI

Comptes auditats per Mazars Auditores, S.L.P.
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INGRESSOS 2018
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 2018
Amortització de l’immobilitzat
Donacions i ajudes concedides
Donacions i ajudes concedides al nou Hospital
Subministraments
Publicitat i RRPP
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 – 2018
RECURSOS HUMANS
El 2018 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 massa salarial
2015
Sous i salaris
Seguretat Social
Total salaris

2016

2017

2018

1.897.030 €

2.019.248 €

2.192.098 €

2.243.133 €

479.828 €

496.096 €

518.646 €

527.109 €

2.376.858 €

2.515.344 €

2.710.744 €

2.770.242 €

48

50

50

50

Nombre mitjà de treballadors

Distribució per tipologia de contracte
Homes
Eventuals
Nombre mitjà de treballadors
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1,4

Dones
Fixos

Eventuals
19,4

3,8

Fixes
25,7

Franja d’edats
Homes

Dones

Total

De 20 a 35 anys

4

5

9

De 36 a 50 anys

8

12

20

Més de 51 anys

9

12

21

21

29

50

Total general

Categories laborals
Total
Direcció

8

Tècnics

21

Servei de finques

7

Administració

14

Total general

50

Informe d’activitats 2018
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Suport
a l’assistència
i a la docència
En coordinació i col·laboració amb la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació dona suport a l’assistència sanitària i a la docència
finançant obres, equipaments i altres actuacions.

// Projecte d’adequació i equipament del nou Gabinet
d’Endoscòpia.

El subministrament i reposició de llits, l’adequació de
l’espai del Gabinet d’Endoscòpia, l’adquisició d’equips
mèdics, la reforma de diversos espais de l’Hospital, el
projecte dels jardins terapèutics i la instal·lació de noves
consignes a l’Escola Universitària d’Infermeria, són algunes de les actuacions que es van dur a terme al llarg de
2018 en els àmbits de l’assistència i la docència.

// Instal·lació de línies de vida a la coberta de l’Hospital, per
garantir la seguretat individual en els treballs d’alçada.

RECURSOS
DESTINATS
A L’ASSISTÈNCIA
El 2018, la Fundació de Gestió Sanitària, amb una dotació
de 704.110 €, va accedir als recursos de la Fundació Privada per fer possible les següents actuacions:
// Subministrament de 6 llits per al Servei de Medicina
Intensiva.

// Reposició de llits per a diferents unitats de l’Hospital.

// Projecte de reforma d’un nou espai, a la planta -2, per
ubicar-hi els tallers de l’àrea de Manteniment, vestidors
i un arxiu.
// Adequació de l’espai d’informació a la Unitat d’Hospitalització C2.
// Adquisició d’equipament d’electromedicina: 1 ecògraf
de mama i 4 electrocardiògrafs.
// Subministrament de servidors per a l’àrea de Gestió i
Sistemes d’Informació.
// Adequació dels accessos al moll de descàrrega.
// Reforma dels espais que han d’acollir les Consultes
Externes de Psiquiatria i l’Hospital de Dia de Trastorns
Alimentaris.

Informe d’activitats 2018
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Suport
a l’assistència
i a la docència
NOUS JARDINS
TERAPÈUTICS

MILLORA DELS ESPAIS
ENJARDINATS

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’envoltarà de
verd. A l’espai exterior comprès entre els blocs D i E
s’hi ha previst un jardí terapèutic d’accés controlat per
a pacients i personal assistencial. El projecte, impulsat
per la Fundació Privada, pretén contribuir a la millora de
l’entorn de Sant Pau i ajudar a la recuperació i benestar
dels pacients al llarg del seu ingrés. En concret, s’espera
que el gaudi d’aquesta nova zona enjardinada reverteixi en la millora de les condicions físiques, psíquiques i
cognitives dels malalts.

La coberta de l’àrea d’accés d’ambulàncies del Servei
d’Urgències, situada davant de la façana de l’Hospital, al
carrer Sant Quintí, es transformarà en un espai enjardinat. Aquesta és una iniciativa promoguda per la Fundació, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Dins del
mateix programa d’ajuda, també s’enjadinarà la coberta
del nou edici de l’Institut de Recerca.

El nou jardí terapèutic constarà de dues àrees diferenciades: una zona d’estada enjardinada per descansar, passejar i realitzar algunes activitats de rehabilitació, i un segon
espai dedicat a horts. S’hi podran trobar espècies d’arbres
com garrofers, tarongers i madronyers, i diversos arbustos
i flors, com farigola, espígol i calèndula.
Durant el 2018, es van destinar 9.879 € a la realització
d’aquest projecte concebut per millorar la relació arquitectònica de l’Hospital amb l’entorn i els pacients.

El nou espai incorporarà espècies com l’heura, el gessamí
estrella, les acàcies i altres plantes baixes i perennes, donant continuïtat a la vegetació que existeix des l’any 2009
a prop de l’entrada principal.
Aquest projecte d’enjardinament ha estat un dels guanyadors del Concurs de Cobertes Verdes de l’Ajuntament
de Barcelona, de manera que el consistori assumirà
el 75% de la despesa, mentre que la Fundació Privada
n’aportarà la resta.

MILLORES A L’ESCOLA
UNIVERSITÀRIA
D’INFERMERIA
EUI – SANT PAU
Al llarg de 2018, la Fundació va fer palès el seu compromís amb la docència assignant 27.835 € a tot un seguit
de millores en els espais de l’Escola Universitària d’Infermeria EUI – Sant Pau, com ara l’adquisició d’unes noves
consignes i la senyalització digital de les aules.
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Obres
i equipament
assistencial

210.680 €

per al subministrament i reposició de llits

Jardins
terapèutics

9.879 €

80.000 €

(pressupost realitzat)

(pressupost assignat)

260.500 €

per a l’adequació del nou Gabinet d’Endoscòpia
i reforma d’altres espais

182.930 €

per a l’adquisició d’equips mèdics

Millores a
l’EUI – Sant Pau

50.000 €

per a la instal·lació de servidors
a l’àrea de Sistemes d’Informació

27.835 €

Informe d’activitats 2018

23

24

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Impuls
de la recerca
La recerca és un dels àmbits que defineixen l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau com a centre terciari i d’alta
complexitat.
L’impuls i el finançament del nou edifici de l’Institut de
Rerceca és una de les actuacions més importants dutes a
terme per la Fundació al llarg d’aquests últims anys.

CONSTRUCCIÓ I
INAUGURACIÓ DEL NOU
EDIFICI DE RECERCA
La finalització de les obres de construcció del nou edifici
de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, al llarg de 2018, va fer possible que el 15 de novembre tingués lloc la inauguració de les noves instal·lacions,
dissenyades pels despatxos de Barcelona PICHarchitects_
Pich-Aguilera i 2BMFG Arquitectes.

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va presidir la inauguració de l’edifici, juntament amb
l’administrador de torn de la Fundació Privada, Mn. Josep Maria Turull; el president del Patronat de l’Institut de
Recerca, Enric Argelagués; el director científic del centre,
Jaume Kulisevsky; la rectora de la UAB, Margarita Arboix;
i diversos representants del personal assistencial, investigador i de serveis.
El cost total del nou edifici de recerca de Sant Pau va ser
de 17 milions d’€. La nova construcció, finançada per la
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb
una aportació mínima de 12 milions d’euros, va comptar
amb una subvenció de fins a 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. El finançament global del
projecte es va instrumentalitzar a través de dos préstecs,
un del Ministeri de Sanitat, a través de l’Instituto Carlos
III i l’Institut de Recerca, i un altre del Council of Europe
Development Bank (CEB).

Informe d’activitats 2018

25

Impuls
de la recerca
Concentració dels recursos
destinats a recerca
Les noves instal·lacions de l’Institut de Recerca apleguen
en un únic immoble les diverses dependències en què fins
aquest mes de novembre de 2018 s’ha desenvolupat l’activitat investigadora a Sant Pau. És una concentració de
recursos humans i materials dedicats a la investigació científica amb serveis de suport complementaris que cobreixen les principals necessitats en biomedicina.
La concentració dels investigadors en un mateix edifici facilita la interrelació entre els diferents grups de recerca.
Destaca també la proximitat amb l’Hospital, que permet
apropar la recerca a l’activitat assistencial.
El nou immoble, construït al carrer de Sant Quintí, entre l’Hospital i la Casa de Convalescència, té 9.681 m²
de superfície distribuïts en cinc plantes, amb la següent
distribució:
// Planta soterrània: s’hi localitzen plataformes científic-tècniques, els vestidors i altres serveis generals.
// Planta tècnica: dona cabuda a tots els equipaments (climatitzadors, quadres generals, sales tècniques, etc.) i
infraestructures d’ús comú.
// Planta baixa: dos volums diferenciats permeten distribuir l’accés principal de l’Institut de Recerca, les àrees
administratives i diverses plataformes científic-tècniques, així com les dependències del Banc de Sang i
Teixits de l’Hospital de Sant Pau, amb unes instal·lacions més permeables i accessibles per a les persones
usuàries.
// Planta primera: un únic volum acull el Centre d’Investigació del Medicament (CIM), la plataforma de
Neurofisiologia, l’àrea de Recerca Clínica, dues plataformes científic-tècniques i laboratoris, entre altres
espais d’ús comú.
// Plantes segona i tercera: concentren la major part dels
laboratoris, espais de recerca i plataformes.
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Nou exemple
d’arquitectura sostenible
La inauguració del nou Institut de Recerca és la mostra
més recent d’aplicació de mesures d’eficiència energètica i respecte mediambiental en un nou immoble de la
Fundació. La qualitat ambiental de l’edifici ha estat reconeguda amb un LEED en la categoria d’or pel U.S. Green
Building Council.
La nova seu de l’Institut de Recerca és un exemple d’economia circular pel que fa a l’ús de materials constructius
reciclables i tècniques arquitectòniques. La nova construcció és desmuntable: està integrada per components
fabricats a taller i muntats en obra. Això permet controlar
les qualitats, minimitzar residus i energies i, si s’arriba a
enderrocar, facilita el reciclatge dels materials. A més, l’estructura de l’edifici es pot adaptar a qualsevol canvi d’ús
modificant fàcilment la distribució d’envans i mampares.
Entre altres mesures d’eficiència i estalvi energètic, destaca
la instal·lació d’un total de 25 kW de panells fotovoltaics a
la coberta. També s’ha apostat per la tecnologia LED en tot
l’enllumenat i s’han instal·lat sistemes de control i encesa

automàtica per aprofitar al màxim la llum natural. Per estalviar aigua, s’ha instal·lat un sistema de recollida d’aigües
pluvials que alimenta els jardins de coberta amb l’aigua
emmagatzemada sota la vegetació. Aquesta aigua serveix
igualment per a les descàrregues dels inodors.

Un nou edifici respectuós
amb l’entorn
Un gran porxo a la planta baixa converteix l’edifici de l’Institut de Recerca en un nou punt d’accés al recinte de Sant
Pau per al veïnat del Guinardó. Aquest accés connectarà
amb el nou vial que promou la Fundació per facilitar la
comunicació dels barris, un passeig de vianants que unirà
els carrers de Sant Quintí i Cartagena a través del recinte.
Aquesta no és l’única actuació amb què el nou Institut de
Recerca es relaciona amb l’entorn. L’aplicació de noves
tecnologies arquitectòniques ha permès que el nou edifici
s’integri perfectament amb les especials característiques
dels pavellons projectats per Lluís Domènech i Montaner.
L’actuació més important que ho ha fet possible ha estat
la instal·lació d’una gelosia translúcida de ceràmica que re-
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cobreix tota la façana. Exteriorment, les peces de ceràmica
imiten el maó de les antigues construccions hospitalàries,
i per la cara interior un acabat vitrificat evoca les tonalitats
que va utilitzar Domènech i Montaner a les cúpules i a les
cobertes modernistes.
L’edifici de l’Institut de Recerca també disposa d’una coberta vegetal que s’adaptarà a l’arquitectura pròpia de l’edifici, amb diversos nivells, badalots i una pèrgola. S’hi han
plantat espècies vegetals adaptades a la diferent incidència solar i que floreixin durant bona part de l’any. Aquest
projecte d’enjardinament ha estat un dels guanyadors
del Concurs de Cobertes Verdes de l’Ajuntament de Barcelona. Per això el consistori n’assumirà el 75% del cost,
mentre que la Fundació Privada n’aportarà la resta.

RECURSOS
PER A LA RECERCA

Amb aquesta dotació, que prové del llegat disposat pel Sr.
Mas Viladot, es realitzarà un estudi que analitzarà l’impacte
sobre la salut òssia dels diferents tractaments sistèmics d’última generació en pacients amb metàstasi en progressió.

Altres recursos destinats a la recerca
A més de promoure la construcció del nou immoble i
de donar suport a l’activitat investigadora, l’Institut de
Recerca, amb una dotació de 122.592 €, va accedir als
recursos de la Fundació Privada per dur a terme les següents actuacions:
// Adequació de nous espais, fruit de la integració de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) a l’Institut de Recerca.
// Adquisició d’equipament de recerca.
// Traduccions i divulgació de projectes científics.

Suport a l’activitat investigadora
El suport a l’activitat investigadora de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, a través del seu Institut de Recerca, segueix
sent una de les principals prioritats de la Fundació.
La recerca situa a Sant Pau com un dels centres hospitalaris més destacats d’Espanya quant al volum de treballs
publicats i al seu factor d’impacte. També és remarcable el
nombre i la qualitat de projectes subvencionats i les beques
obtingudes. Des de 2009, l’Institut de Recerca i altres entitats del seu entorn treballen coordinadament sota el paraigües de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau,
acreditat pel Ministeri de Ciència i Innovació des del 2011.
L’any 2018, la Fundació va destinar 1.035.555 € del seu pressupost anual a l’activitat investigadora de l’Institut de Recerca
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 120.000 € al cofinançament dels salaris dels seus grups de recerca.
Del total assignat a l’activitat investigadora, en concret, es van
destinar 155.902 € a la investigació del càncer de pròstata.
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Nou edifici
de Recerca

Finançament
17 M€

9.681 m²

12 M€

de superfície construïda

aportació mínima per part de la Fundació Privada

5 plantes

5 M€

Dissenyat
amb criteris
mediambientals

procedents dels fons FEDER

Ubicat al carrer
Sant Quintí

Suport a l’activitat
investigadora

1.155.555 €
Altres recursos
destinats a la recerca

122.592 €
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Programa
d’Acció Social
L’activitat benèfico-assistencial de la Fundació dona continuïtat a l’històric compromís de l’entitat amb les persones
més vulnerables de la societat. Més de sis-cents anys després de la seva creació, Sant Pau segueix destinant bona
part dels seus recursos a promoure projectes amb una
clara vocació social.
Aquestes iniciatives són impulsades per l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, a través dels seus serveis, o bé per
altres entitats del tercer sector amb les quals la Fundació
estableix acords de col·laboració un cop s’identifiquen àmbits d’actuació coincidents.
El Pla d’Acció Social inclou diferents línies d’actuació i
programes que tot seguit es resumeixen. El suport psicològic i social als malalts de càncer, l’acompanyament a
dones en situació de vulnerabilitat, la rehabilitació social
de malalts mentals i el suport a joves sols són algunes de
les iniciatives més destacades, juntament amb l’afavoriment de l’accés a l’habitatge per a alguns col·lectius en
risc d’exclusió social.

SUPORT PSICOLÒGIC I
SOCIAL A MALALTS DE
CÀNCER
L’any 2018, les obres de construcció del futur Centre Kàlida Sant Pau van fer un decisiu pas endavant. Es va anar
dibuixant el perfil singular de l’edifici que donarà cabuda a
aquest projecte concebut per ser un referent en l’abordatge psicosocial del càncer per als pacients que pateixen la
malaltia i les seves famílies.
L’arquitecta Benedetta Tagliabue ha projectat el Centre
Kàlida Sant Pau com una seqüència de jardins i patis harmoniosament integrats amb l’Hospital i el Recinte Modernista. La riquesa de materials, textures, colors, geometries,
dibuixos, vegetació dels pavellons modernistes es veuen
emmirallats en el nou edifici. A la planta baixa de l’immoble s’hi ubicarà l’entrada principal, la cuina, el menjador,
una petita biblioteca i una sala polivalent. El nivell superior,
per la seva banda, s’organitzarà al voltant del doble espai
central del menjador, amb diferents balcons interiors.
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Al llarg de 2018, les obres de l’edifici van avançar a bon
ritme. Es va dur a terme tot l’envoltant i gran part dels
acabats interiors.
La façana de l‘edifici es va tancar amb un mur de totxo
ceràmic de color, textura i composició variable combinat
amb peces de ceràmica de colors i geometries diferents.
La gelosia ceràmica del mur permetrà filtrar la llum, controlar les visuals, ventilar i, al mateix temps, preservar la
intimitat de les persones usuàries del centre. La part de la
façana orientada a sud és on s’han situat les finestres també protegides amb persianes de fusta i elements ceràmics.
D’altra banda, es va executar la coberta de l’edifici amb peces ceràmiques de diferents colors. La teulada està dividida
en tres parts principals que segueixen la geometria general
de la construcció. La zona sobre l’escala es va tancar amb
una claraboia de vidre que permet l’entrada de llum a la
part central de l’immoble.
A l’interior, es va construir el nucli vertical format per l’escala i
un ascensor adaptat que comunica les dues plantes. Es va fer
el paviment de la planta baixa a base de formigó amb additius
de color i els revestiments interiors de la cuina i dels banys.
Seguint els criteris de protecció patrimonial que s’han
aplicat en altres obres executades per la Fundació, a l’exterior es va adequar una zona protegida per encabir la maquinària necessària per a les instal·lacions.
El centre, gestionat per la Fundació Kàlida, l’ha impulsat
la Fundació Privada, que ha cedit el terreny i preveu destinar-hi un percentatge equivalent als ajuts rebuts per a
la construcció. També compta amb la col·laboració de la
Fundació Nous Cims i la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
A banda de l’evident avenç dels treballs de construcció del
nou edifici, durant el 2018 la Fundació va col·laborar amb
Kàlida acollint al Recinte Modernista diversos tallers i presentacions organitzades per donar a conèixer el projecte
entre la ciutadania i difondre alguna de les activitats psicosocials que desenvoluparà el Centre un cop obri portes.
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Centre
Kàlida Sant Pau

412 m2

de superfície construïda

862 m2

de jardí privatiu a
l’entorn de l’edifici
Instal·lació
de geotèrmia
com a sistema de climatització
Arquitectes:
EMBT Miralles Tagliabue

Període d’obres:
maig 2017 - abril 2019

Arquitecte tècnic:
Borrell Jover SLP

Gestionat per:
Fundació Kàlida

Finançat per
Fundació Nous Cims
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

REHABILITACIÓ SOCIAL
DE MALALTS MENTALS
El programa de rehabilitació social de malalts mentals del
Centre Doctor Pi i Molist compta amb el suport i finançament de la Fundació. El Centre, gestionat pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital, treballa per millorar la qualitat de vida
de les persones que pateixen malalties mentals, defensar els
seus drets i promocionar la seva autonomia personal.
El programa està adreçat a la rehabilitació i reinserció
psicosocial de persones que pateixen un trastorn mental
greu. Entre altres actuacions, ofereix programes individualitzats i habitatges tutelats a Barcelona. En el marc del
programa de pisos assistits, l’any 2018, la Fundació va posar a disposició del Centre 18 pisos del seu patrimoni, amb
un total de 68 places. Aquesta aportació no dinerària està
valorada en 174.436 €.
La Fundació també va destinar 30.000 € a diversos programes i actuacions de millora al Centre de Dia Pi i Molist, i
122.216 € a reformes i adequacions dels habitatges assistits.

NOVA LÍNIA DE SUPORT
A DONES EN SITUACIÓ
DE VULNERABILITAT
El 2018, la Fundació va endegar una nova línia d’actuació
centrada en el suport a dones en diferents situacions de
vulnerabilitat. En concret, la Fundació va adequar un
immoble i va cedir dos habitatges destinats a l’acollida
de dones que es troben en risc d’exclusió. El projecte va
néixer fruit d’un conveni de col·laboració subscrit amb la
Fundació Maria Raventós, una entitat que treballa per a
la protecció de dones joves en situació de vulnerabilitat i
que persegueix la seva inserció social i laboral.
Els dos habitatges, que van ser rehabilitats per complet, estan ubicats al barri de la Maternitat i Sant Ramon de Barcelona, al districte de les Corts. L’immoble es destinarà a
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acollir i acompanyar dones gestants o amb fills a càrrec que
es trobin en risc d’exclusió social, a fi de promoure la seva
autonomia, millorar la seva situació i construir el seu itinerari personal i la seva maternitat.
El cost de l’adequació dels espais, a càrrec de la Fundació
Privada, va ser de 149.260 €. El 2018, la cessió d’aquests
espais està valorada en 5.100 €.
Vuit famílies van beneficiar-se d’aquest servei al llarg de
l’exercici 2018.

ALTRES RECURSOS
PER A L’ACCIÓ SOCIAL
Allotjament per a familiars
de malats desplaçats
A través de la Unitat de Treball Social de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, la Fundació va facilitar dos habitatges per acollir temporalment familiars de malalts desplaçats. Gràcies a una donació de 21.697 €, l’any 2018 cinc
famílies van poder fer ús d’aquest servei.

Suport a la formació de joves 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 habitatge destinat a
la reinserció de joves sols en situació de risc social.
D’altra banda, la Fundació dona suport al programa que
l’Hospital i el Casal duen a terme 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 la Santa Creu i Sant
Pau, i es porta a terme amb la col·laboració de la Federació
d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física (ECOM).
Els joves que es beneficien de la iniciativa tenen entre 18 i
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23 anys i no tenen xarxa social ni familiar. Per la seva banda,
les persones amb diversitat funcional reben una atenció de
qualitat i serveixen de model de superació per als joves.
En total, durant l’any 2018, el programa va comptar amb
una aportació de 11.107 €.

Ajuda a les persones sense llar
La Fundació disposa, des de l’any 2010, de la “Llar Sant Josep i d’en Roses”, un centre residencial a Badalona destinat
a persones majors d’edat sense sostre que poden trobar-se
en situació d’inserció prelaboral o laboral, a l’espera d’obtenir una plaça residencial.
Durant el 2018, 35 homes i 1 dona es van beneficiar de
les 8 places del centre. A través de l’Àrea de Serveis Socials
d’Execució Penal de l’àmbit territorial de Barcelona, el centre també va acollir 124 persones de permís.
La Fundació va destinar 14.228 € a aquest projecte que es desenvolupa amb la col·laboració de la Fundació Mambré, una
institució que treballa per acompanyar les persones sense llar
en la seva lluita per un habitatge digne i per la seva inserció
social i laboral. La Fundació Mambré està integrada per la
Fundació Arrels, el Centre d’Acollida Assí, l’Orde Hospitalària
Sant Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat.

Suport a l’oncologia infantil
La Fundació va seguir col·laborant amb la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, fent costat a l’activitat que
l’entitat desenvolupa a Sant Pau i a altres centres hospitalaris.
La seu de l’entitat ocupa la planta 1 del Pavelló de Santa Victòria, fruit d’un primer contracte de cessió d’espais
subscrit el 2011 que va facilitar la seva instal·lació al Recinte
de Sant Pau. La donació que es va convenir el 2018 per
acollir-la va ser de 10.860 € euros.
La cobertura integral de les necessitats de nens i joves que
reben tractament oncològic a Catalunya és la finalitat prin-

cipal d’aquesta organització sense ànim de lucre. A banda
de ser present a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la
Fundació Vilavecchia treballa a tots els hospitals catalans
que realitzen tractaments d’oncologia pediàtrica.

Col·laboracions amb l’Hospital
i projectes socials al Recinte
Modernista
La Fundació va renovar el conveni subscrit amb l’Associació Pallapupas l’any anterior. Aquesta organització sense
ànim del lucre promou la humanització de la salut amb
tècniques escèniques del clown en estreta col·laboració
amb el personal sanitari.
Els destinataris de les intervencions de Pallapupas són els
infants. A Sant Pau, aquestes actuacions giren al voltant de
l’entrada de nens i nenes a quiròfan, l’acompanyament durant el procés d’assistència especialitzada i el retrobament
dels infants amb els familiars. El 2018, la donació de 9.000 €
va permetre ampliar aquest programa d’activitats a l’àrea
de pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

També es van assignar 130.000 € al programa de rehabilitació de pacients amb patologia dual impulsat per la
Unitat de Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria.
L’objectiu d’aquesta col·laboració és adequar un habitatge
per a un grup de 2 a 4 pacients i 2 cuidadors.
Durant el 2018, la Fundació va seguir donant suport a
l’Hospital i altres entitats que hi estan relacionades acollint, gratuïtament, diverses reunions, jornades i celebracions a les sales del Pavelló de l’Administració i altres espais
del Recinte Modernista.
De la mateixa manera, es van cedir espais a associacions
que treballen en l’àmbit de la salut i a entitats que desenvolupen la seva activitat per fomentar la cohesió social i
posen especial atenció als col·lectius més vulnerables.
Els actes organitzats per la direcció de l’Hospital i els seus
serveis mèdics, així com les iniciatives portades a terme
en col·laboració amb entitats del tercer sector es poden
consultar a l’apartat dedicat al Programa Social del Recinte
Modernista.

Col·laboració amb entitats del tercer
sector i ajudes a llogaters en risc
d’exclusió social
La Fundació col·labora amb la Fundació Privada Hàbitat3
(cedint 13 pisos) i amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (3 pisos) per facilitar el dret a l’accés a un habitatge
digne, per un temps determinat, a persones o famílies
desfavorides i/o en risc d’exclusió social que formin part
d’algun dels seus programes.
L’any 2018 la Fundació també va destinar 11 pisos per a
famílies que per diferents motius personals o econòmics
es trobaven en risc d’exclusió d’habitatge.
D’altra banda, la Fundació va posar 10 habitatges a disposició de llogaters amb dificultats per trobar pisos adaptats o
que es trobaven en risc de quedar exclosos del mercat immobiliari per la seva situació econòmica, social o personal.
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UNA JOIA MODERNISTA
AL SERVEI DE LA CULTURA
I LA INNOVACIÓ
El Recinte Modernista és, a dia d’avui, un dels referents
patrimonials de la ciutat de Barcelona. Un cop completada una bona part dels treballs de rehabilitació arquitectònica, executats majoritàriament entre 2009 i 2016,
l’antic Hospital ha recuperat el seu valor patrimonial i ha
esdevingut un espai en què conviuen diversos usos i activitats derivades de la gestió dels pavellons ideats per
Lluís Domènech i Montaner.
L’any 2018 el procés de rehabilitació patrimonial de Sant
Pau va rebre un nou reconeixement. El 24 d’octubre, el
Barcelona Meeting Point, principal trobada professional
del sector immobiliari, va reconèixer el procés de restauració del Recinte Modernista com a millor transformació
immobiliària. El premi va destacar la transformació que ha
experimentat l’antic Hospital i l’aposta decidida per l’apli-

cació de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica als
antics edificis durant la seva rehabilitació. El jurat també
va reconèixer la importància de Sant Pau com a exemple
de com es pot abordar un projecte de regeneració urbana
i patrimonial de manera innovadora, convertint un espai
històric en un nou pol d’activitat a la ciutat.
El Recinte Modernista s’ha posicionat com un punt d’interès estratègic per a la instal·lació d’organitzacions d’alt
impacte social en els àmbits de la sostenibilitat, la salut,
l’educació, la cultura i la innovació. La marxa d’algunes
institucions residents per motius aliens a la Fundació va
quedar compensada amb l’arribada de nous equips, evidenciant-se, així, el potencial del conjunt monumental per
atraure nous projectes.
En tan sols quatre anys, Sant Pau s’ha fet un lloc propi i genuí com a espai cultural i turístic de la ciutat de Barcelona,
amb una aposta clara i decidida per un turisme de qualitat,
sostenible i responsable des del punt de vista mediambiental, social i comunitari. El programa de visites segueix
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consolidant-se, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.
Malgrat l’impacte de la conjuntura social i política sobre
l’activitat turística, el nombre de visitants registrats a Sant
Pau el 2018 va seguir creixent. En termes qualitatius, es
van desenvolupar tot un seguit d’iniciatives per optimitzar
l’experiència de l’usuari.
Seguint aquest model de millora contínua, el Programa
Educatiu del Recinte Modernista va dissenyar noves activitats pedagògiques, amb la mirada posada en les escoles
i les famílies.
Per la seva banda, el programa cultural va seguir desenvolupant noves oportunitats de visita ciutadana al Recinte Modernista, a través d’activitats adreçades, de manera preferent,
al públic de l’entorn. L’èxit d’assistència assolit per propostes
com els Concerts d’Estiu i el mapping de Nadal, entre d’altres, mostra com es projecta Sant Pau en l’imaginari i la pràctica cultural de les barcelonines i els barcelonins.
Els espais singulars del Recinte Modernista també van ser,
de nou, un important reclam per a empreses i institucions.
Sant Pau va ser escollit com l’espai de celebració de nombrosos actes, congressos i reunions corporatives.
Turisme, activitats culturals, organització d’esdeveniments,
atracció d’organitzacions d’alt impacte social... Durant el
2018, la Fundació va seguir treballant per consolidar els diversos usos presents al Recinte Modernista, regint-se per
un model de gestió sostenible i responsable amb l’entorn.
La manera com Sant Pau es relaciona amb els barris que
l’envolten també va començar a redibuixar-se urbanísticament. A mitjans d’any, es van començar a definir els
treballs que han de permetre la construcció d’un vial que
comuniqui els carrers de Sant Quintí i Cartagena a través
del Recinte Històric de Sant Pau, localitzat entre el Recinte
Modernista i l’Hospital. El projecte es finançarà majoritàriament amb recursos propis de la Fundació i amb 300.000
euros aportats per l’Ajuntament provinents de la taxa turística. L’actuació fomentarà la vida de barri, la comunicació
veïnal i permetrà reordenar la circulació interior de vehicles i millorar l’aspecte paisatgístic de la zona.

38

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

GESTIÓ DELS PAVELLONS
MODERNISTES
El pla de nous usos desenvolupat per la Fundació des de
2014 ha fet del Recinte Modernista un entorn de treball
únic que concentra el dinamisme d’organitzacions d’alt
impacte social en diversos sectors d’activitat. En coherència amb la història de Sant Pau, aquestes institucions desenvolupen els seus programes de treball en els àmbits de
la salut, la sostenibilitat, l’educació, la cultura i la innovació.
Les dinàmiques de confluència, creativitat, recerca i diàleg
sorgides al Recinte Modernista es van veure augmentades a la tardor de 2018 amb la instal·lació del Barcelona
Health Hub (BHH) al Pavelló de Sant Manuel. Es tracta
d’una associació que treballa per potenciar la salut social i
la transferència d’innovació a la indústria sanitària. Empreses com Mediktor, Psius, Social Diabetes, IOMED, MedTep, BITAC, ELMA i Community of Insurance formen part
del primer grup de companyies que han decidit participar
del projecte. Totes elles tenen com a denominador comú
el disseny d’aplicacions, plataformes i solucions tecnològiques aplicades a la salut. El Barcelona Health Hub busca el
suport d’organitzacions referents del sector per connectar
startups amb grans empreses de la indústria farmacèutica,
asseguradores i altres organitzacions de noves tecnologies de l’àmbit sanitari. L’objectiu final és unir emprenedors
i grans companyies per transferir innovació puntera a la
indústria sanitària. La seva ubicació a Sant Pau és estratègica, tenint en compte la proximitat de l’Hospital, centre
d’alta complexitat de referència pel que fa a l’assistència, la
docència i la recerca mèdica. En una fase inicial d’instal·lació, el Pavelló de Sant Manuel acull un primer grup de 15
empreses, que ocupen un espai de 1.300 m² que s’anirà
ampliant progressivament.
L’arribada del Barcelona Health Hub es va produir després
de la marxa de Casa Àsia (juliol de 2018), que va traslladar
les seves instal·lacions a un altre espai de la ciutat de Barcelona. La Universitat de Nacions Unides també va deixar
de fer ús dels seus espais al Pavelló de Sant Manuel en no
renovar els seus acords de seu amb el Regne d’Espanya.

Com a resultat, el Recinte Modernista va tancar l’any 2018
acollint les següents organitzacions:
// Barcelona Heath Hub (BHH).
// Programa de les Nacions Unides per als Assentaments
Humans (ONU-HABITAT), amb dues oficines:
Aliança Global d’Associacions d’Operadors d’Aigua
(GWOPA).
Programa de Perfils de Ciutats Resilients Urban
(CRPP).
// Institut Forestal Europeu (EFI).
// Oficina de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a
Barcelona per a l’Enfortiment de Sistemes de Salut.
// Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció
Sostenibles (SCP/RAC).

// European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS).
// Barcelona International Public Policy Hub (BIPP Hub).
// Fundació Lluís Domènech i Montaner.
Al llarg de l’any es van produir diverses trobades amb operadors públics responsables de la captació de projectes d’inversió estrangera i la identificació de talent internacional,
com la Direcció de Promoció Econòmica Internacional de
l’Ajuntament de Barcelona i Metròpolis Barcelona, l’Agència de Promoció Econòmica i Desenvolupament de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Com a resultat d’aquestes
gestions, es van atendre diverses peticions d’institucions
que han mostrat interès per Sant Pau.
Durant el 2018, la Fundació també va promoure la celebració de tot un seguit de jornades tècniques, conferències i
reunions que van donar visibilitat als principals programes i projectes impulsats per les organitzacions residents.
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Aquestes van ser algunes de les activitats més destacades
que van tenir lloc al Recinte Modernista:
// 13 i 14 de febrer. ACT4LITTER. El Centre d’Activitat
Regional sobre Consum i Producció Sostenibles (SCP/
RAC) va ser una de les entitats promotores d’aquest
projecte europeu que vol reduir la contaminació de les
Àrees Marines Protegides aplicant mesures de neteja
i conservació. La iniciativa compta amb la participació
de 22 socis que treballen sota el lideratge de quatre
centres especialitzats: SCP/RAC, des de la seva oficina a Sant Pau; MIO-ESCE, a Grècia; SSSUP, a Itàlia; i
MedPAN, a França.
// 22 de maig. Taula rodona Globalització i mobilitat, un
diàleg entre l’Amèrica Llatina i el Mediterrani. L’Institut
sobre Globalització, Cultura i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM), en col·laboració
amb la Universitat Autònoma de Mèxic, va organitzar
aquesta conferència per analitzar com dues regions
frontereres s’adapten al repte de la mobilitat humana.
// 3 de juny. Setmana Europea del Desenvolupament
Sostenible. Jornada lúdica i educativa, organitzada per
la Fundació amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i la participació de sis organitzacions resi-
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dents al Recinte Modernista i el Consell Assessor de
Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Mitjançant visites guiades a espais de treball, exposicions
interactives, vídeos i materials impresos, els visitants
van poder conèixer com les entitats instal·lades a Sant
Pau donen suport als Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides.
// 2 i 3 de juliol. Seminari de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) sobre el finançament dels serveis de salut.
Reunió d’experts amb l’objectiu d’analitzar una proposta
marc per a la reforma del finançament de la sanitat. La
sessió formava part d’un programa de coneixement i assessorament als països membres de l’OMS. El programa
pretén superar obstacles relacionats amb la recerca de
recursos, les compres i el disseny de sistemes de sanitat.
// 2 – 6 de juliol. Global Affairs Summer Scholars Programme.
BIPP Hub i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
van organitzar aquest curs intensiu per a estudiants de
batxillerat per difondre les diverses disciplines i àmbits
que formen part dels afers internacionals com a disciplina
d’estudi. Les classes impartides per catedràtics i professionals del sector van explorar aspectes relacionats amb els
drets humans, la diplomàcia, la prevenció de conflictes, el
medi ambient i el dret internacional.

// 12 de novembre. Barcelona Resilience Week. Sessió
d’obertura i diàlegs. Trobada internacional organitzada
pel Programa de Resiliència Urbana d’ONU-Habitat. Hi
van participar més de 200 representants de governs
municipals, xarxes de ciutats, universitats i programes
multilaterals per tal de fomentar nous projectes de cooperació i compartir coneixement pràctic, estratègies i
accions que promouen la resiliència urbana.
// 13 – 16 de novembre. SwitchMed Connect. La conferència, organitzada pel SCP/RAC, va reunir a centenars d’ecoemprenedors de la regió mediterrània per
compartir els seus avenços en l’aplicació de principis
d’ecodisseny en sectors com el turisme, l’agricultura,
la moda, el transport i l’alimentació. Les mesures presentades van contribuir a estalviar més de 40 milions
d’euros, unes 197.525 tones de CO2 i 3.400 tones de
residus sòlids anualment.

entitats del BIPP Hub, van participar a la taula rodona
que va prosseguir a la projecció del documental Joanna Macy and the Great Turning.
// 26 de novembre. The Role of Leadership in Times of
Transformational Change: Reflections on the Bioeconomy. Organitzada per l’Institut Forestal Europeu com
a sessió inaugural del seu Programa de Joves Líders al
Mediterrani, aquesta sessió va analitzar les qualitats
de lideratge necessàries perquè la bioeconomia pugui
contribuir a l’avenç en drets socials, desenvolupament
econòmic i protecció del medi ambient.

// 19 de novembre. Festival de Cinema de Drets Humans. Climate Infraestructure Partnership i Quo Artis,

// 28 de novembre. Jornada de Malalties Hepàtiques Minoritàries. La Plataforma de Malalties Minoritàries va
programar aquesta jornada amb la finalitat de construir
la base per a la creació d’un espai comú entre els professionals de la salut i els pacients de diferents malalties minoritàries hepàtiques. L’objectiu va ser analitzar
conjuntament les necessitats dels pacients i difondre
diversos projectes de recerca sobre aquestes malalties.
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PROGRAMA CULTURAL
Programa de visites
Després de l’obertura del nou espai expositiu del Pavelló
de Sant Salvador i la recreació històrica de Sant Rafael, el
Recinte Modernista ha volgut consolidar un itinerari turístic de qualitat que enalteixi la figura i l’obra de Domènech
i Montaner, el valor patrimonial i artístic de Sant Pau, així
com la història de la institució i la seva aportació a l’evolució de la medicina.

Exposició ‘Pacient i metge:
de la narració a l’objectivitat’
En el marc de l’acord de col·laboració subscrit amb el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, el 2018 es va
començar a treballar en el disseny i execució d’una exposició temporal que pretén complementar, ampliar i contextualitzar el relat discursiu de l’espai de recreació històrica
del Pavelló de Sant Rafael.
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‘Pacient i metge: de la narració a l’objectivitat’ és una mostra que té com a objectiu explicar el canvi de relació entre
pacient i metge que es va donar entre els anys 20 i 30 del
segle passat. En aquell moment històric, es va estendre
l’ús d’una sèrie de mecanismes i procediments científics
que van aportar als facultatius dades objectives per saber
com es trobava la persona usuària de l’Hospital.
L’exposició es dividirà en tres àmbits:
// Sala de l’Hospital. A la recerca dels signes de la malaltia: exposarà instrumental que permetia comprovar
lesions dins del cos i mesurar determinades expressions fisiològiques.
// Sala d’Operacions. Intervencions quirúrgiques: s’hi
mostrarà instrumentació ideada per evitar infeccions
als quiròfans, així com altres dispositius ideats per suprimir el dolor durant la intervenció.
// El laboratori. La fragmentació del pacient i el diagnòstic de laboratori: aquest darrer àmbit expositiu mostrarà
instrumentació creada per a l’anàlisi de fluids i teixits humans, i per regular les condicions de treball al laboratori.

Aquesta exposició complementarà la recreació històrica
inaugurada l’any 2017, que mostra com era la vida hospitalària a Sant Pau durant el primer terç del segle XX.
L’exposició anirà acompanyada de diverses actuacions
de millora de tot l’espai museogràfic del Pavelló de Sant
Rafael. La més destacada serà la incorporació d’una nova
estructura lumínica zenital que optimitzarà la visualització
de tota la intervenció.

Commemoració del 50è aniversari del Servei d’Urgències
En coherència amb la política d’oferir continguts que
complementin l’itinerari turístic, Sant Pau va començar
el 2018 amb una exposició temporal que commemorava
els 50 anys de la creació del Servei d’Urgències, un dels
pioners a l’Estat espanyol. Els plafons fotogràfics de la
mostra es van poder veure a la Sala Hipòstila durant el
mes de gener, justament l’espai del Pavelló de l’Administració que des de 1999 va acollir el Servei d’Urgències fins
al seu trasllat al nou Hospital.

Un nou descompte per garantir
el gaudi ciutadà de Sant Pau

Visites guiades especialitzades
Com a complement de la resta d’activitats culturals programades, la primavera del 2018 Sant Pau va programar
diverses visites guiades per persones expertes en història
de l’art, conservació patrimonial i arxivística.
// 8 d’abril. L’art modernista en l’arquitectura de Domènech
i Montaner. Mireia Freixa, catedràtica d’història de l’art
especialitzada en modernisme. Recorregut dedicat a
explicar la integració de l’arquitectura i les arts decoratives com a base del projecte ornamental i simbòlic de
Domènech i Montaner.
// 13 de maig. La recuperació patrimonial d’un espai modernista. Alejandra Otálvaro, arquitecta. En aquesta visita
es van explicar les principals fases del procés de rehabilitació de l’antic Hospital i com després de la finalització
dels treballs el Recinte Modernista s’ha convertit en un
referent en sostenibilitat.
// 9 de juny. Descobreix l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Coincidint amb el Dia Internacional dels
Arxius, Pilar Salmerón i Miquel Terreu, arxivers de Sant
Pau, van mostrar alguns dels tresors documentals que fan
de l’Arxiu de l’Hospital un dels més antics d’Europa.

L’any 2018, Sant Pau va incorporar a les seves polítiques
tarifàries un descompte del 30% adreçat a totes les persones residents a la ciutat de Barcelona. La mesura reforça els
avantatges d’accés ja previstos al Pla de Complicitats amb
l’Entorn per al veïnat dels barris que envolten Sant Pau.
D’aquesta manera, es fa extensiu aquest tracte preferent a
un ventall més ampli de la població, amb l’objectiu d’estrènyer vincles i incrementar el volum de visites del públic local.
El descompte s’aplica tant a les visites lliures com a les
visites guiades. Per gaudir-ne, el visitant ha de presentar
el seu DNI o algun altre document que demostri que resideix a Barcelona.
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Millora del servei d’audioguies
A finals de 2018 es va gestionar l’ampliació del servei d’audioguies amb la incorporació d’un nou idioma: el xinès
mandarí. D’aquesta manera, l’audioguia passa a estar diponible en set idiomes: català, castellà, anglès, francès,
alemany, japonès i xinès.

d’altres països van representar un 76,7%, amb un important augment de turistes de la Xina (+129,9%) i també de
Rússia (+16,3%) i els Estats Units (+6,8%). L’increment
accentuat d’aquestes nacionalitats compensa la davallada
registrada per alguns mercats europeus com el francès
(-15,9%) i l’italià (-11,1%).
Els alemanys, que van representar el 9,01% dels turistes
que van visitar el Recinte Modernista, van ser els més
nombrosos, seguit dels francesos (7,93%) i dels visitants
procedents dels Estats Units (6,75%) i la Xina (6,41%).

Programa Educatiu

Dades de les visites
Al llarg de 2018, 276.358 persones van visitar el conjunt
monumental de Sant Pau, una xifra que suposa un increment del 6,35% respecte de l’exercici anterior. La recaptació en visites també va créixer. En concret, un 11,42%, fins
als 2.318.123 €. D’aquesta manera, un any més, el programa de visites demostra ser una font eficaç d’ingressos per
donar compliment als fins fundacionals de la Fundació.
La distribució de públics segons modalitat de visita va seguir mantenint els paràmetres establerts en ocasions anteriors. Les visites lliures van representar el 77% del total, les
visites amb el suport d’audioguia un 12%, les visites guiades un 4%, els grups concertats un 2% i les escoles un 5%.
Pel que fa a les procedències, el nombre de visitants tant
de Catalunya (18,6%) com de la resta d’Espanya (4,7%) va
mantenir-se en nivells similars als de 2017. Els visitants
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Promoure la significació històrica, cultural i social del Recinte Modernista entre els infants i joves en edat escolar
i les seves famílies és una de les prioritats de la Fundació.
En aquest sentit, al llarg de 2018 es va fer un important
esforç per dissenyar noves activitats pedagògiques destinades a millorar la qualitat del Programa Educatiu. Aquestes
activitats pretenien, d’una banda, cercar l’especialització de
continguts per a les diferents etapes educatives i, de l’altra,
generar un nou format de visita participativa que permetés
el gaudi i participació de tota la família amb una clara finalitat pedagògica.
El Programa Educatiu de Sant Pau adreçat a les escoles es va
estructurar en tres modalitats d’activitats: la visita lliure, la
visita guiada i les noves activitats pedagògiques.
A través de la visita escolar lliure, el Recinte Modernista va
seguir oferint l’accés gratuït de grups escolars acompanyats
de docents. És un exemple més de la voluntat de la Fundació de fer de Sant Pau un espai accessible i compromès
amb l’ús pedagògic del patrimoni. En total, 5.487 infants i
joves van gaudir d’aquesta modalitat durant el 2018, una
xifra lleugerament inferior als 5.975 de 2017.
La visita escolar guiada va registrar un notable increment
d’assistència, passant dels 7.877 estudiants de 2017 als
9.544 registrats el 2018. Així, aquest format demostra ser el
preferit per part dels centres educatius per explorar i conèixer el conjunt monumental de Sant Pau. Durant la visita
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escolar guiada, el grup-classe és acompanyat d’un mediador
o mediadora cultural que, tot adaptant el contingut a l’etapa
educativa en qüestió, va contextualitzant la construcció de
l’antic Hospital i el seu valor artístic d’acord amb les competències que es volen treballar. El modernisme, la història
de la ciutat i l’avenç de la medicina són algunes de les qüestions que s’aborden durant la visita, i que es corresponen
amb el currículum de l’alumnat. Diverses dinàmiques participatives fan que la visita sigui una activitat viva i oberta a la
participació dels estudiants en tot moment.
La gran novetat de 2018 va ser el disseny de tres noves activitats pedagògiques. Aquestes activitats van ser desenvolupades per personal especialitzat amb l’objectiu d’incorporar
al catàleg del Programa Educatiu noves propostes per a
l’alumnat d’educació primària, ESO i batxillerat:
// Llum, colors i natura. Amb aquesta activitat, l’alumnat de
6 a 9 anys s’endinsa en un hospital original i diferent,
ideat a principis del segle XX sota els principis arquitectònics del modernisme i les pràctiques higienistes de la
medicina. L’eix vertebrador de la proposta és una maleta pedagògica plena de materials i objectes que ajuden
a conèixer l’antiga seu de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, posant especial èmfasi en la identificació de
les principals característiques del modernisme, l’ús de
la llum, el color i la notòria presència de la natura.
// Domènech i Montaner, l’arquitecte de la gent. Com és la
feina d’un arquitecte? Com dona respostes a les necessitats de la població? Aquest és el plantejament
d’aquesta visita teatralitzada adreçada a estudiants
d’entre 10 i 13 anys. L’activitat posa de relleu la trajectòria de Lluís Domènech i Montaner com a figura polièdrica del modernisme. S’explica com es va dissenyar
l’hospital partint de les idees higienistes del moment i
com va es va organitzar el conjunt de pavellons aïllats,
envoltats de jardins i connectats per una trama de túnels subterranis.
// Enigmes d’un hospital en temps de guerra. La tercera i
última modalitat de visita pedagògica està especialment pensada per a estudiants de 14 a 17 anys. És un
joc de pistes que trasllada als visitants a la Guerra Civil
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espanyola, un context històric en què Sant Pau es va
convertir en l’Hospital General de Catalunya i va haver
d’adaptar-se, a tots els nivells, a la nova situació.
Les noves visites pedagògiques es van començar a oferir
el setembre de 2018, coincidint amb l’inici del curs escolar. En aquest curt període de temps hi van participar
127 estudiants.
Pensant especialment en el públic familiar, i coincidint amb
la programació especial de Nadal, Sant Pau també va estrenar una nova modalitat de visita familiar que permet que
tota la família gaudeixi de la visita lliure mitjançant tot un
seguit de jocs, activitats plàstiques i dinàmiques d’exploració de l’espai. Per tan sols cinc euros, els més menuts reben
a l’espai d’acollida una motxilla que conté un plànol, un quadern d’activitats, llapis de colors i uns binocles. El kit converteix la visita a Sant Pau en un veritable passatemps per a
petits i grans. Un total de 35 famílies van gaudir d’aquesta
activitat al llarg del mes de desembre de 2018.

Activitats
Durant el 2018, es van tornar a programar diversos cicles de concerts i conferències amb l’objectiu de promoure l’ús cultural del Recinte Modernista. També s’hi
van celebrar diferents jornades participatives obertes a
tota la ciutadania.
A més de la programació dels Concerts d’Estiu i altres
activitats pròpies, Sant Pau va acollir diverses proposes
culturals de promotors externs que compten amb una
gran acceptació per part del públic, com ara els concerts
del LIFE Victoria organitzats per la Fundació Victoria de
los Ángeles i els del BACHCELONA, el Festival Bach de
Barcelona.

Concerts d’Estiu
El 2018 els Concerts “Músiques del Món” van canviar
de denominació. Tot conservant el format dels seus
predecessors, els nous “Concerts d’Estiu” van abraçar

nous estils musicals i es van promoure tota una sèrie
d’accions encaminades a la creació de nous públics provinents de les rodalies del conjunt patrimonial.
El renovat cartell del cicle de concerts va combinar artistes locals de reconegut prestigi amb la participació
d’una artista internacional. A més, es va repetir la col·laboració amb Ethno Catalonia, una trobada internacional
de joves intèrprets organitzada per la plataforma Joventuts Musicals. Diversos músics vinguts d’arreu del món
van interpretar un concert únic amb peces de música
folk, ètnica i tradicional.
En aquests “Concerts d’Estiu” hi van participar els següents artistes:
// 28 de juny. Fundación Tony Manero: funk
// 5 de juliol. Bedouine: indie-pop
// 12 de juliol. Ethno Catalonia: música folk i ètnica
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// 19 de juliol. Roger Mas: cançó d’autor catalana
// 26 de juliol. Las Migas: fusió de rumba i flamenc
El cicle va comptar amb una assistència de prop de 2.500
persones, una xifra superior a la registrada l’any anterior.

Concerts ‘Dies de música’
L’any 2018 va tenir continuïtat el cicle de concerts “Dies
de Música”. El projecte aposta, fonamentalment, per joves promeses de la música clàssica i altres gèneres com
el jazz i el swing. El públic objectiu d’aquest format de
concerts és el públic dels barris de l’entorn de Sant Pau.
En el marc d’aquest cicle, es van organitzar els següents
concerts:
// 14 de gener. Barcelona Clarinet Players
// 11 de febrer. Obdara Trio
// 11 de març. Tri-tò Brass Ensemble

// 25 de setembre. La primera veu del LIFE. Josep-Ramon
Olivé, baríton / Malcom Martineau, piano.
// 29 de setembre. Bernstein 100. Ruth Iniesta, soprano /
Rubén Fernández Aguirre, piano.
// 19 d’octubre. Lied per a contratenor. Jakub Józef Orliński,
contratenor / Michael Biel, piano.
// 24 d’octubre. Revelació de la temporada. Julien van Mellaerts, baríton / Simon Lepper, piano.
// 9 de novembre. Pre-lied: de Bach a Schubert. Carine
Tinney, soprano / Daniel Tarrida, pianista.

// 25 de març. A contrallum

// 19 de novembre. Maria, de García a Malibrán. Cristina
Faus, mezzosoprano / José Antonio Domené, arpa.

// 15 d’abril. Cristian Hernández, guitarra / Apel·les Carod, violí

// 20 de novembre. Carnaval dels animals. Christopher
Maltman, baríton / Malcolm Martineau, piano.

// 27 de maig. Manel Sánchez Riera, guitarra
// 10 de juny. Ljubica Bukvic, guitarra / Yehosuá Escobedo, percussió
// 7 d’octubre. Nicky Bluhm: country-soul

Concerts i recitals organitzats per promotors externs
A les activitats organitzades directament per la Fundació,
s’hi sumen d’altres que són impulsades per entitats externes que opten per fer dels antics pavellons modernistes el
millor dels escenaris per a les seves propostes culturals.
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El 2018, la sala Lluís Domènech i Montaner va acollir
una bona part dels recitals de lied del Festival LIFE Victoria que, per primera vegada, va fer de Sant Pau la seva
seu principal. Aquest certamen, dedicat a Victoria de los
Ángeles, posa en valor la importància d’aquest gènere
líric i fa compatibles les actuacions de figures de renom
internacional amb la de joves promeses.
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// 23 de novembre. Duets de sis països. Kate Royal, soprano
/ Benjamin Appl, baríton / Graham Johnson, piano.

// 29 de novembre. El procés creatiu de ‘L’hospital dels pobres’. Tania Juste, escriptora.

Per tercer any consecutiu, el Recinte Modernista també
va ser la seu d’alguns dels concerts del Festival Bachcelona. El certamen es va celebrar del 19 al 24 de juliol
a diferents espais singulars de la ciutat, amb l’objectiu
de potenciar la vivència, interacció i divulgació entre el
públic de l’obra de Johann Sebastian Bach.
El Recinte Modernista va acollir els següents concerts:
// 20 de juliol. Bach de cambra. Ensemble Baroque de Toulouse.
// 20 de juliol. Swing Bach! Ballada de swing a ritme de
Bach
// 23 de juliol. Bach de cambra (II). Shunke Sato, violí.

Conferències
Amb la voluntat de seguir impulsant la divulgació de la
història de Sant Pau i la seva relació amb l’arquitectura,
el modernisme, l’evolució de la ciutat i la història de la
medicina, el Recinte Modernista va programar diverses
conferències al llarg de 2018.
// 18 de gener. El modernisme i Domènech i Montaner, un
binomi indestriable. Mireia Freixa, catedràtica d’història
de l’art.
// 15 de febrer. La farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, pionera i transformadora. Dra. Antònia Mangues, directora del Servei de Farmàcia de Sant Pau.
// 15 de març. Com es fa un hospital modernista? Pilar Salmerón i Miquel Terreu, arxivers de Sant Pau.
// 18 d’octubre. Arquitectes modernistes a partir del film
‘Gent i paisatge de Catalunya’. Teresa Sala, Irene Gras i
Isabel Fabregat, historiadores de l’art, en col·laboració
amb la Fundació Lluís Domènech i Montaner

Activitats de Nadal
El 2018, es va projectar una actualització de ‘La llum de
Sant Pau’, l’espectacle de llum, so i color que ha esdevingut un dels principals reclams al barri durant les festes
nadalenques. Es tracta d’un mapping projectat sobre la
façana del Pavelló de l’Administració que rememora l’arribada del solstici d’hivern. L’espectacle combina contínues referències a la natura amb apel·latius a la vida
i obra de Lluís Domènech i Montaner, l’arquitecte que
va dissenyar el conjunt patrimonial de l’antic Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. Enguany, més de 20.000
persones el van poder veure els dies 22, 23, 24, 25, 26,
29, 30 i 31 de desembre, i l’1, 5 i 6 de gener.
El concert de Nadal va tenir un marcat accent líric.
L’alumnat del Màster de Lied Victoria de los Ángeles de
l’Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC) va
preparar un repertori nadalenc amb obres de Schubert,
Schumann, Dvorak, Ravel i Falla.
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La resta de la programació de Nadal es va dissenyar
pensant, especialment, en les famílies. Destaca l’espectacle infantil El Trencanous, una activitat de contacontes
en què la Carla i el Quintet Quatre+1 van convidar petits i grans a fer un viatge al màgic món de Txaikovski
i el seu ballet del Trencanous. Com ja s’ha explicat a
l’apartat del Programa Educatiu, coincidint amb les festes de Nadal, Sant Pau va estrenar un nou format de
visita lliure dissenyat per al públic familiar. A través d’un
recorregut ideat especialment per als més petits, les nenes i nens de 6 a 11 anys, amb l’ajut dels pares i mares,
poden anar descobrint les principals característiques del
modernisme i la història de l’antic Hospital de Sant Pau.

tratègia, es van mantenir nombroses reunions i contactes
amb empreses i institucions de diversos àmbits.

Patrocinis i col·laboracions externes

D’altra banda, Sant Pau va signar un conveni de col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
per fer difusió gratuïta de l’activitat cultural del Recinte
Modernista a través de diversos suports de la xarxa de
transports públics de la ciutat (mupis, autobusos i pantalles, entre d’altres). Com a contrapartida, els jardins
del conjunt monumental van acollir un concert de la
banda La pegatina, una acció exclusiva per a les perso-

L’any 2018, la Fundació va impulsar un programa de patrocinis i col·laboracions externes per mobilitzar aportacions de diversa naturalesa provinents d’empreses i institucions. L’objectiu era incrementar els recursos destinats
a la consolidació i difusió de les principals activitats culturals que promou el Recinte. En el marc d’aquesta es-
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D’aquesta nova línia de treball sobresurt l’acord establert amb la Fundació DAMM per al patrocini dels Concerts d’Estiu. En paral·lel, s’ha començat a treballar per
obrir noves vies de col·laboració entre ambdues entitats
atesa la seva proximitat geogràfica i la identificació d’interessos comuns.
Pel que fa als mitjans de comunicació, la Fundació va
establir convenis de col·laboració amb La Vanguardia i
Betevé per aconseguir cessions gratuïtes d’espais publicitaris o importants reduccions tarifàries.

nes membres del pla de fidelització de la companyia,
JoTMBé. L’activitat va registrar una assistència de més
de 400 persones, entre les quals hi havia 50 participats
del Programa d’Amics del Recinte.
També cal destacar la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona en la difusió d’activitats com els Concerts d’Estiu i
la programació de Nadal a través dels seus canals digitals.

GESTIÓ D’ESPAIS
El Pavelló de l’Administració de l’antic Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau disposa d’un conjunt de sales de
diferents capacitats adaptades per a la celebració de jornades, cursos, presentacions, trobades i actes diversos.
La funcionalitat dels espais, sumada a la bellesa artística
de Sant Pau, fan que, any rere any, creixi l’interès d’empreses i institucions per organitzar els seus esdeveniments al Recinte Modernista. Els serveis i professionals
de l’Hospital, així com les entitats residents als pavellons
modernistes van seguir apostant, també, per fer del conjunt monumental de Domènech i Montaner el millor
emplaçament per a les seves reunions.

Al llarg de 2018, es van gestionar 207 actes, dels quals 163
van ser externs i 44 interns, contractats per l’Hospital, Institut de Recerca, organismes residents i altres institucions
vinculades a Sant Pau. La facturació en la gestió d’espais
va augmentar un 2,8%, fins als 1.047.291 €. D’aquesta
manera, el Recinte Modernista se segueix consolidant
com un dels millors espais per a l’organització d’esdeveniments de format mitjà i mitjà-gran a Barcelona.
Quant als actes promoguts per les institucions de l’àmbit
de Sant Pau, es van continuar celebrant cursos, jornades i
reunions relacionades amb l’activitat dels serveis hospitalaris i altres esdeveniments promoguts directament per la
direcció de la Fundació de Gestió Sanitària. Destaca, per
exemple, la Jornada “Entre Mares”, una iniciativa del Servei
Ginecologia i Obstetrícia, pionera a tot l’Estat, que es va dur
a terme per donar resposta a la necessitat creixent d’articular
punts de trobada sòlids al voltant de la maternitat.
La tipologia d’actes externs va ser molt diversa, com a prova de la versatilitat dels espais de Sant Pau. Especial menció mereix, de nou, l’èxit de les edicions d’hivern i estiu
de la 080 Barcelona Fashion Week, que van assolir una
assistència de més de 35.000 persones cadascuna i una
important repercussió mediàtica.
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En l’àmbit empresarial, el 2018 va portar al Recinte
Modernista companyies com IBM, amb un important
esdeveniment intern d’incentius que va fer que es concentressin a Sant Pau 400 treballadors i treballadores de
diferents països. Així mateix, la marca Rosa Clarà hi va
desfilar amb la seva nova col·lecció de vestits de núvia i
cerimònia. El Grup Planeta va organitzar, un cop més,
l’acte de presentació dels finalistes del seu Premi de novel·la, un dels guardons més reconeguts de la literatura
espanyola contemporània.
Diverses institucions van triar Sant Pau per fer-hi actes al
llarg del 2018. És el cas de la Cambra de Comerç Francesa
de Barcelona, que hi va celebrar el seu 135è aniversari, o
l’Associació Europea de Museus d’Història de les Ciències
Mèdiques, que va programar una bona part de les sessions
del seu congrés anual a les sales del Pavelló de l’Administració. També van tenir lloc a Sant Pau La Nit de la Robòtica, organitzada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de Catalunya, i els debats sobre polítiques europees que va
programar al llarg de la tardor l’Oficina de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea.
De la mateixa manera, Sant Pau va mostrar el potencial
dels seus espais per acollir alguns dels principals esdeveniments de l’agenda cultural barcelonina, com la Biennal
de Pensament ‘Ciutat Oberta’. Al Recinte Modernista hi
van tenir lloc diverses sessions de diàleg i debat en torn a
qüestions com l’urbanisme, l’arquitectura, la maternitat i
el paper dels hospitals com a espai d’humanització de les
cures dels malalts.
D’altra banda, es va seguir treballant per posicionar el
Recinte Modernista com a espai de localització i rodatges
audiovisuals. Entre les diverses peticions ateses, cal destacar el rodatge de l’espot de l’aerolínia Asiana per donar
a conèixer la nova connexió Seül - Barcelona, així com les
entrevistes a l’escriptor Dan Brown que es van realitzar
a Sant Pau per a la promoció de la seva darrera novel·la.
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Els esdeveniments
en xifres

207 actes:
163 actes externs
44 actes d’institucions
de Sant Pau
46% organismes del
Recinte Modernista
i 40% organitzats per
l’Hospital i l’Institut
de Recerca

GESTIÓ SOSTENIBLE
El compromís amb la sostenibilitat iniciat durant la rehabilitació del conjunt patrimonial de l’antic Hospital, s’ha fet
extensiu a totes les activitats desenvolupades per la Fundació en els successius exercicis.
La inauguració del nou Institut de Recerca, a finals de
2018, és la mostra més recent d’aplicació de mesures d’eficiència energètica i respecte mediambiental en un nou immoble de la Fundació. L’edifici ha estat concebut per rebre
els màxims reconeixements de qualitat ambiental, com el
certificat LEED amb què ja compten el conjunt patrimonial
i els seus pavellons modernistes.
D’altra banda, l’activitat turística del Recinte Modernista es
segueix regint per un model de gestió responsable compromesa amb l’entorn i compatible amb la resta d’usos del
conjunt monumental. Aquesta aposta va ser mereixedora,
l’any 2017, de la certificació Biosphere en Turisme Sostenible, atorgada per l’Institut de Turisme Responsable. El
2018, Sant Pau va seguir treballant per mantenir els indicadors i paràmetres que van fer possible aquest reconeixement. La certificació Biosphere es basa en alguns dels 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 treball de bona part de les
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organitzacions residents a Sant Pau és, també, coherent
amb aquests propòsits.
Aquesta línia general d’actuació obeeix als compromisos
assumits per la Fundació amb l’adhesió al Pacte Mundial
de Nacions Unides, la major plataforma global de responsabilitat social.

PROGRAMA SOCIAL
En coherència amb la trajectòria i els valors de la Fundació
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Recinte
Modernista desenvolupa un Programa Social propi que
respon a la voluntat de fer palès el compromís de la institució amb la societat, especialment en tot allò que té a
veure amb el retorn social de l’activitat turística i cultural,
l’atenció als col·lectius més vulnerables de la societat i la
gestió sostenible de l’espai patrimonial.
El Programa Social s’estructura a través de diversos projectes i col·laboracions que es descriuen tot seguit.

Pla de complicitats
L’any 2018, Sant Pau va donar un nou impuls a diverses
iniciatives concebudes per promoure 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.
Alguns dels projectes en què s’ha treballat més intensament són:
// Programa d’Amics del Recinte Modernista
// Jornades d’entrada gratuïta
// Implicació amb els centres educatius de l’entorn
// Participació en projectes culturals
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Programa d’Amics del Recinte Modernista
El Programa d’Amics del Recinte Modernista és l’estratègia de fidelització que garanteix, entre altres avantatges,
l’accés gratuït del veïnat als espais visitables de l’antic
Hospital. Se’n poden beneficiar les persones residents als
barris de la Sagrada Família, el Baix Guinardó, el Guinardó
i Camp de l’Arpa. L’objectiu de la iniciativa, de la qual a
finals del 2018 n’eren membres 830 veïnes i veïns, és donar
continuïtat al lligam establert amb l’entorn i la seva gent
al llarg de dècades.
Durant el darrer trimestre de 2018, per primera vegada,
el Recinte Modernista va acordar amb els districtes de
l’Eixample, Sant Martí i Horta-Guinardó diverses accions
de comunicació ciutadana destinades a millorar la difusió
del projecte i incrementar el volum de subscripció, amb la
vista posada en la campanya de renovació que s’efectua a
principi de cada nou exercici.
Per aprofundir en la dinamització del projecte, es va planificar tot un seguit d’activitats exclusives per als Amics
del Recinte Modernista, organitzant visites especials a Sant
Pau i participant en activitats d’altres entitats culturals de la
ciutat amb les quals la Fundació manté contacte i relació,
com ara la Sagrada Família i el Museu de la Música.

Jornades d’entrada gratuïta
L’objectiu de les jornades d’entrada gratuïta es promoure
el gaudi ciutadà del conjunt patrimonial. Cada primer diumenge de mes, o bé coincidint amb les principals festivitats
de Barcelona, Sant Pau s’obre a la ciutadania per maximitzar
el retorn social i comunitari de l’activitat turística i cultural.
El 2018, 52.300 persones van visitar el Recinte Modernista
de Sant Pau en les 16 jornades que es van programar:
// Primers diumenge de mes. Unes 32.000 persones
van visitar gratuïtament l’antic Hospital. En la majoria
d’aquestes jornades, s’hi van organitzar activitats culturals, com ara concerts o ballades de swing.

// Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat (12 de febrer).
// Diada de Sant Jordi (23 d’abril). El 2018, es va organitzar una de les diades de Sant Jordi més participatives.
Per posar en valor la gran riquesa decorativa de l’antic
Hospital, es va editar un plànol que proposava als visitants recórrer sales, pavellons i jardins tot cercant roses i
dracs representats en diferents materials i suports. Prop
de 5.400 persones van participar en aquesta iniciativa.
// La Nit dels Museus (19 de maig). Sant Pau va tornar a

ser el segon espai més visitat de la ciutat de Barcelona
(després del MACBA), amb una assistència registrada de
10.137 persones. Amb el pretext de gaudir de la bellesa
dels espais patrimonials, als jardins del Recinte Modernista s’hi van programar concerts de jazz, rhythm and blues i
soul. Els grups Shakin’All, Myriam Swanson & The Rhythm
Treasures i Soul Beams en van ser els protagonistes.
// La Mercè, Festa Major de Barcelona (24 de setembre).
Més de 3.100 persones van celebrar el dia gran de la ciutat visitant el conjunt modernista. A la sala Domènech i
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Montaner s’hi va programar una jam sesssion de Lied
en col·laboració amb la Fundació Victoria de los Ángeles.
Al Pavelló de l’Administració també es va poder visionar
un fragment de la pel·lícula Gent i Paisatge de Catalunya
(1926-1927). L’organització d’aquesta iniciativa va anar a
càrrec de la Fundació Lluís Domènech i Montaner.

Implicació amb els centres educatius de l’entorn
Amb la voluntat d’estrènyer relacions amb les escoles del
barri, la Fundació es va incorporar al Programa Magnet, a
través del qual s’ha establert un acord de partenariat amb
l’Escola Mas Casanovas, del Baix Guinardó, per fer de Sant
Pau el principal element dinamitzador del projecte d’innovació pedagògica d’aquest centre.
Magnet és un programa impulsat per la Fundació Jaume
Bofill en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament,
l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i la Diputació
de Barcelona, que té per objectiu acompanyar els centres
escolars en el desenvolupament d’un projecte educatiu en
aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre a l’escola desenvolupar un projecte educatiu innovador,
atractiu i de qualitat. Les institucions que hi participen són
ens de referència i excel·lència en un camp de coneixement
específic (la salut, el patrimoni i la història en el cas de Sant
Pau) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i
una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.
A banda d’aquest acord, es van fer presentacions i visites
amb diverses escoles de l’entorn al voltant de les noves
activitats pedagògiques del Recinte Modernista.

Participació en projectes culturals
En el marc del pla de complicitats també van tenir cabuda
tot un seguit d’iniciatives concebudes per impulsar el patrimoni cultural català. Entre d’altres col·laboracions, destaca la participació del Recinte Modernista en el Festival
d’Arquitectura 48 h Open House, les Jornades Europees
del Patrimoni o la Setmana de l’Artesania.
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Col·laboracions amb l’Hospital i
entitats vinculades
El 2018, la Fundació va col·laborar amb l’Hospital i altres
entitats vinculades a Sant Pau acollint diverses reunions i
jornades a les sales i espais de l’antic Hospital:
// 7 de març. Trobada del “Barcelona Breast Meeting
2018”, promoguda pel Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora.
// 14 de març. Sessió Citocultural, organitzada pel Servei
d’Anatomia Patològica.
// 15 de març. Curs de formació continuada en dolor i
anestesia regional, organitzat pel Servei d’Anestesiologia.
// 17 de març. 30a edició de la Cursa Científica de Sant
Pau, organitzada pel Servei de Cardiologia amb el suport de la Fundació DIR i la Fundació Cors Units. També es va presentar una ponència sobre les aportacions
d’aquesta iniciativa en la recerca dels efectes de l’exercici físic de llarga durada.
// 19 d’abril. Reunió del Grup Cooperatiu d’Estudi i Trac-

tament de les Leucèmies Agudes i Mielodisplàsiques
(CETLAM), organitzada pel Servei d’Hematologia.
// 21 d’abril. 1a Jornada ‘Entre Mares’. Prop de 600 persones van participar en els col·loquis, xerrades i activitats
organitzades pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia per
informar, orientar i conscienciar sobre diversos aspectes relatius a la maternitat.
// 25 d’abril. Curs de tumors de l’aparell locomotor, organitzat pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
// 27 d’abril. Jornada de sarcomes abdominals i retroperitoneals, organitzada pel Servei de Cirurgia General i de
l’Aparell Digestiu.

// 3 de juliol. Presentació del Centre Kàlida Sant Pau.
L’equip impulsor del centre i l’arquitecta Benedetta Tagliabue van explicar quin impacte esperen que tinguin
els espais del nou centre en el procés terapèutic dels
pacients i el benestar dels seus familiars.
// 6 de setembre. Acte inaugural del curs 2018-2019 del
sistema universitari català. L’acte, presidit pel president
de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la rectora
de la UAB, Margarita Arboix, va servir, també, per commemorar el 50è aniversari de la UAB, que va començar
la seva activitat acadèmica a l’Hospital de Sant Pau.

// 29 de maig. Sopar solidari de la Fundació d’Oncologia
Infantil Enriqueta Villavecchia.
// 2 de juny. Acte de graduació i jurament hipocràtic dels
estudiants de Medicina de la UAB, celebrat per l’alumnat de la promoció 2009-2015 de la Unitat Docent de
Sant Pau.
// 1 de juliol. Activitats de promoció del Centre Kàlida
Sant Pau per difondre la imminent posada en marxa
de les seves instal·lacions, projectades al mateix recinte
de Sant Pau.

// 16 de setembre. 2a Masterclass de Zumba a favor de
l’Alzheimer, organitzada per la Unitat de Memòria de
l’Hospital i la Fundació DiR.
// 26 de setembre. Presentació del projecte mHeart “Noves estratègies per al seguiment de pacients amb comorbiditat i polimedicació”, organitzada pel Servei de
Farmàcia.
// 28 de setembre. Jornada sobre part i sòl pelvià, organitzada pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia.
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// 8 d’octubre. Presentació de la Fundació Anèmia de Fanconi, de la mà dels Serveis d’Immunologia, Hematologia i Genètica.

Altres col·laboracions
// Exposició col·lectiva de pintura i escultura de l’Associació d’Amics i Alumnes de Sant Pau, del 4 al 18 d’octubre, a la planta baixa de la Casa d’Operacions.

// Visites institucionals de professionals dels diferents
serveis de l’Hospital.

Col·laboracions amb projectes socials
Cessions gratuïtes d’espais
Durant el 2018, la Fundació va cedir gratuïtament les
seves sales a organitzacions que treballen en l’àmbit de
la salut. A continuació es detallen algunes d’aquestes
col·laboracions:
// 19 de juny. Acte de presentació als col·laboradors de
l’Associació Pallapupas de l’estudi de l’impacte de pallassos professionals en adults amb càncer.
// 30 de setembre. Congrés Biennal de l’Associació Europea de Museus d’Història de les Ciències Mèdiques.
// 25 i 26 d’octubre. Congrés de l’Associació empresarial
d’Economia Social Dincat, adreçat a entitats que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual.
// 17 de novembre. Celebració del 10è aniversari de la
Fundació CorAvant.

// Tallers de marxa nòrdica amb pacients amb limfadenectomia per càncer de mama, organitzats periòdicament pel Servei de Medicina Física i Rehabilitació als
jardins del conjunt modernista.
// Visites de grups de pacients de l’Hospital de Dia de la
Unitat de Conductes Addictives.
// Col·laboració amb les activitats de dinamització del
Centre Pi i Molist.
// Col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l’Hospital, amb invitacions per als donants.
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// 17 de novembre. Trobada “Llums per al record” del
col·lectiu Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS).

Col·laboració amb entitats del tercer sector
El Recinte Modernista va fer costat a nombroses
iniciatives solidàries relacionades amb l’acompanyament a col·lectius vulnerables. Ho va fer afavorint l’accés
gratuït al conjunt monumental d’associacions o serveis
públics amb el propòsit de potenciar l’ús socioeducatiu
de l’espai patrimonial.
Alguns exemples registrats durant 2018 han estat les
col·laboracions amb Serveis Socials de la Dreta de l’Eixample i Sants, la Fundació Accem, la Fundació Servei

Solidari, l’Associació Alés, la Fundació Privada Artesà, el
Club Social La Ginesta, la Fundació Catalana de Síndrome de Down i diverses residències i centres assistits per
a gent gran.

cia i l’Adolescència (FEDAIA), que treballa amb 100.000
infants i 35.000 famílies. L’acord permetrà l’entrada gratuïta al conjunt modernista a grups d’infants i adolescents en situació de risc d’exclusió social de les diferents
entitats que representa.

Suport a la infància i la joventut en risc d’exclusió social

També és remarcable la participació de la Fundació a la
campanya A l’estiu Barcelona t’acull, una iniciativa que
facilita el reagrupament de nens i joves estrangers amb
els seus progenitors, que treballen i resideixen des de fa
temps a la ciutat. El projecte tracta aspectes com la interculturalitat com a valor d’intercanvi i l’acostament a la
realitat social de la ciutat. Sant Pau s’hi va sumar acollint
diverses visites guiades els mesos de juliol i agost.

L’atenció a nens i joves en situació de vulnerabilitat és una
prioritat per a Sant Pau. L’any 2018, la Fundació va seguir
col·laborant amb el Programa de Gratuïtats del Consorci
d’Educació de Barcelona becant 330 places anuals de visita
escolar guiada a escoles i instituts l’alumnat dels quals es
troba en risc d’exclusió social.
A més, a finals de l’exercici, es va signar un acord de col·
laboració amb la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infàn-
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Gestió
del patrimoni
L’administració eficient del patrimoni de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un dels objectius prioritaris de la institució per a la consecució dels
seus fins fundacionals.

Taxació de finques externes i rendibilitat (milions d’euros)
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La Fundació organitza els seus recursos patrimonials en
dues àrees:

100

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

40

// El patrimoni extern, amb 1.093 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.
Al llarg de l’any 2018, el patrimoni extern gestionat per la
Fundació el constituïen 89 finques urbanes (82 en plena
propietat, 5 en copropietat i 2 en nua propietat), 22 naus
industrials, 11 finques rústiques i 5 solars.
En relació amb el patrimoni urbà, la Fundació compta
amb 1.093 propietats: 543 habitatges, 98 locals comercials
i naus industrials, 68 despatxos i 384 places d’aparcament.
Les unitats administrades per la Fundació es localitzen a
Barcelona (642), Reus (369), Santa Coloma de Gramenet
(43) i altres municipis de l’Estat (39).
Els darrers exercicis s’ha produït un augment progressiu
de la rendibilitat del patrimoni extern: del 2,93% de l’any
2011 s’ha passat al 4,63 % assolit l’any 2018. Els informes
de rendibilitat del Banc d’Espanya situen la taxa en el 4%.
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En virtut dels fins fundacionals de la institució, una part
significativa del patrimoni extern es destina a ajudar a persones que es troben en diversos graus de vulnerabilitat i
exclusió social. Per fer-ho possible, es duen a terme els
següents programes, descrits a l’apartat “Programa d’Acció
Social” d’aquest informe d’activitats:
// Suport a dones en risc de vulnerabilitat.
// Rehabilitació social de malalts mentals.
// Allotjament per a familiars de malalts desplaçats.
// Suport a la formació de joves sols en situació de risc social.
// Ajut a persones sense llar.
// 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 2018: 7.818.751,26 €
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Arxiu
Històric
El fons de l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau constitueix un dels arxius hospitalaris més importants i complets del món occidental, tant per la seva
antiguitat (la documentació abasta des del segle XII al XX)
com pel fet d’haver restat en mans de la institució productora durant els més de 600 anys de la seva trajectòria.
Tot i que la història del fons s’ha de remuntar a la
creació de l’Hospital de la Santa Creu el 1401, la figura
de l’arxiver de l’Hospital no apareix reflectida a les seves
ordinacions fins al segle XVI. En sentit modern, l’Arxiu
es constitueix el 1967, quan es refunda com a departament de l’Hospital i assumeix formalment la custòdia
centralitzada de la documentació històrica i la redacció
dels inventaris de les sèries documentals conservades.
Actualment, l’Arxiu Històric segueix recollint, catalogant, conservant i difonent la producció documental
de la institució, així com el seu patrimoni documental,
històric i artístic. Sense abandonar aquestes tasques
diàries, l’Arxiu també rep investigadors i proporciona fonts documentals per a les actuacions del Recinte
Modernista. També mostra el patrimoni documental en
conferències i exposicions i ofereix visites tècniques a
col·lectius especialitzats.
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TRACTAMENT
DOCUMENTAL
La principal activitat de l’Arxiu Històric recau en la conservació i bona catalogació de la documentació que conserva.
En aquest sentit, durant el 2018 es van realitzar les següents
actuacions:
// Restitució de la butlla fundacional de l’Hospital, atorgada pel papa Benet XIII el 1401; catalogació, digitalització i habilitació per a la seva consulta en línia.
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// Treballs preliminars de descripció i catalogació dels
plànols d’obra de Lluís Domènech i Montaner, en un
projecte que ha de culminar amb la seva publicació en
línia per ser consultats en obert (1.176 plànols tractats
al llarg del 2018).
// Incorporació de nous registres a la base de dades del
catàleg conjunt del fons de l’antic Hospital de la Santa
Creu, compartit entre la Fundació Privada i la Biblioteca de Catalunya (207 cartells de sanitat datats entre
1771 i 1890).

ATENCIÓ A INVESTIGADORS,
PACIENTS I ALTRES USUARIS

DIVULGACIÓ DEL
FONS DE L’ARXIU

L’Arxiu Històric també rep i assessora investigadors interessats a consultar els fons documentals. Al llarg del 2018
es van atendre 119 consultes d’investigadors, de les quals
82 van ser presencials. Pel que fa a les temàtiques de
recerca, la majoria estaven relacionades amb la història
de l’antic Hospital de la Santa Creu (24 peticions). També han estat freqüents les consultes relacionades amb la
història local, la història de la medicina o l’Institut Mental
de la Santa Creu.

Una funció important de l’Arxiu Històric és difondre el
patrimoni documental, històric i artístic de la Fundació
Privada. Amb aquest objectiu, des de l’Arxiu es van presentar diverses xerrades, així com visites especialitzades
coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels
Arxius (9 de juny).

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
2018 s’han gestionat 7 peticions de dades clíniques, 8
certificacions de defunció, 8 de part i 8 d’ingrés.

En col·laboració amb el Servei d’Urgències, també es va
participar en la documentació sobre la qual es va basar
l’exposició “Servei d’Urgències. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. 1967-2017” (nou Hospital, 20 de gener – 20
de juliol de 2018).
A banda, des de l’Arxiu Històric s’ha col·laborat en l’elaboració dels continguts de les noves visites familiars al
Recinte Modernista.
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