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L’any 2016 ha estat significatiu pel creixement en 
serveis i en complicitats, en el que cal destacar la 
inauguració del centre d’estimulació cognitiva a 
Collblanc, l’extensió del programa d’acompanyament i 
tutoria de persones grans soles en els districtes
I i VI, la continuïtat dels tallers d’entrenament de la 
memòria en els casals municipals, i l’endegament 
d’iniciatives de col·laboració amb diverses entitats  
amb projectes afins, el que ha comportat l’increment 
d’un 15% en el nombre de beneficiaris.   

Cal reconèixer, que el projecte fundacional que 
vàrem iniciar fa ja 30 anys, es fa possible avui, 
gràcies a la dedicació i la professionalitat dels 
treballadors i voluntaris, i per la confiança que ens 
fan entitats, institucions i sobretot les famílies i 
particulars que requereixen els nostres serveis i 
programes.

Aquest any, doncs, gràcies a Déu, s’han pogut 
donar més i millors respostes a les demandes 
i necessitats de la gent gran de l’Hospitalet 
i de les seves famílies, però som conscients 
que queda feina per fer. Per això, amb suport 
de la comunitat, ens proposem, il·lusionats, 
treballar per oferir nous recursos i serveis.

J. Fuguet

Progressió i 
complicitat 
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Fundació
Santa Eulàlia

Entitats de l’Hospitalet
per a les persones 

grans de l’Hospitalet. 

1.193 beneficiaris dels serveis i programes

652 familiars directes implicats

5 M€ de pressupost

22 espais de serveis

154 professionals

38 voluntaris externs i col·laboradors

15 entitats participants

Fundació
Sant Roc

Memòria 2016   |   3



Fundació Santa Eulàlia
Fundació Sant Roc

Entitats sense ànim de lucre
• Que reverteixen els seus possibles guanys a la seva 

finalitat fundacional.

Fruit de l’altruisme i l’esperit de 
servei d’un grup de veïns i veïnes de 
l’Hospitalet de Llobregat
• Promotors i organitzadors d’accions socials per a 

les persones grans des de l’any 1960. 

• Fundadors de la Fundació Santa Eulàlia l’any 1987. 

• Fundadors de la Fundació Sant Roc l’any 1997. 

Amb una finalitat d’interès general
• El seu propòsit és contribuir al benestar i la 

qualitat de vida de les persones grans i les seves 
famílies.

Amb una funció de servei públic i de 
contribució a la cohesió social
• Treballant per garantir els drets de les persones 

grans.

• Cooperant amb els programes socials públics.

• Participant en el treball en xarxa. 
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Principals fites de 2016 

Obertura d’un nou servei GESTÍMUL en 
el districte II.

Un nou servei d’Estimulació Cognitiva

Profusió del programa GESGUARD en el districte I 
i el districte VI.

Extensió del programa 
d’Acompanyament i Tutoria per a 
persones grans soles

Acords amb entitats afins compartint informació, 
coneixement i recursos, que propicien l’obtenció de 
nous serveis i atencions per a la gent gran.

Participació amb altres entitats en 
iniciatives col·laboratives

Condicions de treball que milloren les disposicions 
del conveni col·lectiu.

Conformació digna dels llocs 
de treball
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Resposta a les  
demandes i 
necessitats de 
la gent gran 

1.193 persones 
grans han estat les 

beneficiàries directes 
dels distints serveis i 

programes.
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Serveis i programes 
RESIDÈNCIA

255 persones 

CENTRE 
DE DIA

132 persones

GESTíMUL
561 persones

ORIENTA
97 famílies

GESGUARD
157 persones 

LLAR DE 
CONVIVÈNCIA

9 persones

Allotjament i assistència
En la residència assistida 
Santa Eulàlia s’han atès 
107 persones, en la de 
Nova Llar 47 persones, i 
en la residència Jericó 101 
persones.

Acolliment i atenció diürna
En el centre de dia Santa 
Eulàlia s’han atès 102 persones 
i en el de Jericó 30 persones.

Habitatge d’ús compartit
En les 4 llars de la comunitat 
Unió, s’han acollit 9 persones.

Acompanyament i tutoria
El programa destinat a les 
persones grans que viuen i 
se senten soles, ha vetllat per 
118 persones del districte III; 
30 persones dels districtes I i 
VI; i 9 persones de la resta de 
districtes. 

Assessorament i recursos
En el programa, que està 
dirigit a famílies amb persones 
grans, s’han realitzat 484 
consultes, s’han procurat 71 
recursos socials i s’ha fet el 
seguiment de 79 famílies.  

Estimulació cognitiva
En els 3 serveis Gestímul 
–Santa Eulàlia, Centre i 
Collblanc– s’han atès a 227 
persones. En els Tallers 
d’Entrenament de la Memòria 
(TEM) hi han participat 334 
persones.

Memòria 2016   |   7



S’ha ampliat l’oferta de serveis 
amb la CREACIÓ D’UN NOU 
SERVEI D’ESTIMULACIÓ 
COGNITIVA, el del Gestímul-
Collblanc, que ha de donar 
cobertura a la demanda que es 
genera en els districtes II, IV i V 
de la nostra ciutat.

La Sra. Núria Marín, alcaldessa 
de la ciutat, va inaugurar l’espai 
Gestímul - Collblanc (3/5/2016).

Millora en serveis
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S’han establert vincles de col·laboració amb diverses entitats que propicien 
l’obtenció de nous serveis i atencions per a la gent gran: 
• Amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per oferir visites 

guiades al Museu de l’Hospitalet per a persones grans amb dèficit cognitiu. 
• Amb Càritas per procurar la prestació del programa Gesguard en les 

parròquies de Santa Eulàlia de Mèrida i Sant Josep. 
• Amb l’ABS del Consorci Sanitari Integral per desenvolupar el Programa 

Pacient Expert destinat a persones afectades de fibromiàlgia. 

S’ha donat continuïtat del model de qualitat del servei GESTÍMUL d’acord 
amb la norma ISO 9001 i s’ha orientat el sistema de gestió de qualitat per 
als serveis de RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA d’acord amb els indicadors de 
qualitat proposats pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies.     

S’ha treballat en la millora de les instal·lacions de la residència Santa Eulàlia 
sota el criteri d’eficiència energètica, amb una inversió de 65.397 euros; 
també la millora de les instal·lacions dels distints centres de serveis, amb 
64.121 euros.
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Plantilla 154 llocs de treball.
Tots els serveis han disposat d’una ràtio de personal per sobre els 
requeriments normatius.

Equip humà

85% d’indefinits i el 5% en servei determinat. 
92% de dones i 8% d’homes i el 2% per 
persones amb discapacitat. 
Les dades reflecteixen el compromís amb l’estabilitat laboral, 
l’observació de la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

El 100% amb competència i capacitat 
professional.   
• La totalitat de la plantilla té la formació i qualificació 

adequada i suficient per exercir la tasca encomanada.

• S’han impartit 1.543 hores de formació en empresa, el que 
equival a 10,20 hores per treballador. 

Contractes 

Qualificació 
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8 anys de mitjana en antiguitat. 
42 anys de mitjana d’edat en el conjunt de 
treballadors. 
L’equip humà és un equip amb veterania professional i amb 
maduresa vital, que li confereix un millor saber fer i saber estar.

38 voluntaris ordinaris i 26 d’esporàdics.
Formen part del grup de voluntaris diversos veïns i veïnes de 
l’Hospitalet, i treballadors de la Fundació quan participen en 
accions solidàries en les seves hores lliures.

Experiència 

Voluntariat 
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Els balanços 
reflecteixen 
la capacitat 
d’ambdues entitats 
per complir amb les 
seves obligacions, 
així com la seva 
suficiència per 
desenvolupar, 
a curt i mitjà 
termini, els serveis 
i programes 
establerts.

Balanç de situació

Sinergia econòmica de la Fundació Santa Eulàlia
i la Fundació Sant Roc

Aportacions rebudes: 5.000.000 euros
• El 95% procedeix de les quotes de prestació de serveis. 
• El 4% correspon a subvencions oficials i donatius d’empreses i particulars.
• L’1% prové de derivats financers i de gestió.  

Aplicació de les aportacions
• El 87% es destina a cobrir despeses derivades de la prestació de serveis 

de residència, centre de dia i del programa llars de convivència.   
• El 13% de les aportacions es destinen a cobrir despeses derivades de la 

prestació de programes de caràcter gratuït i bonificat Gesguard, Orienta, 
Gestímul, Naltros i altres iniciatives fundacionals.

Gestió econòmica
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Actiu corrent

Actiu no corrent

Passiu corrent

Passiu no corrent

Patrimoni net

36%

64%

98%

0%
2%

2016

Actiu Patrimoni
net i passiu

2,2%

97,8% 96%

0%
4%

2016

Actiu Patrimoni
net i passiu

Fundació
Santa Eulàlia

Fundació
Sant Roc

INGRESSOS

La capacitat econòmica que ha permès cobrir amb 
suficiència les despeses dels diferents serveis i programes.  

El 93% dels ingressos obtinguts s’ha destinat a la realització 
de les finalitats fundacionals. La resta es destina a reserves 
i dotació.

Ambdues entitats presenten una estructura patrimonial amb 
un actiu molt superior a la totalitat dels seus deutes.  

Compte de pèrdues i guanys

Memòria 2016   |   13

Ingressos per 
prestació de serveis 

Donacions

Subvencions
de capital

Ingressos financers

Subvencions a 
l’explotació

94,20%
99,17%

2,90%
0,01%

1,80%
0,00%

0,50%
0,82%

0,50%
0,00%

Despeses
de personal 

Aprovisionaments

Altres despeses
d’explotació

Amortitzacions de
l’immobilitzat

Despeses
financeres

61,50%
62,80%

15,90%
17,60%

14,80%
18,90%

7,70%
0,80%

0,00%
0,00%

DESPESES

Fundació Santa Eulàlia

Fundació Sant Roc

Resultat:
Observació de viabilitat i solvència econòmica



Creació 
de valors 
per a la 
societat
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En ciència
• S’ha realitzat la Jornada Formativa “La atención 

a la gente mayor. Una mirada al futuro”, amb la  
participació de més de 200 professionals.

• S’ha propiciat el progrés del coneixement científic sobre 
l’atenció a les persones grans, impulsant les accions 
que desenvolupa la Sociedad Española de Enfermería 
Geriátrica y Gerontológica (SEEGG).

En formació
• S’ha procurat la formació en pràctiques de 22 alumnes 

de diversos centres de formació professional i escoles 
universitàries.

• Professionals de les Fundacions han impartit fins a 60 
hores de formació en diferents centres assistencials i 
7,5 crèdits semestrals en escoles universitàries.

En humanitat
• S’ha convocat i entregat el Premi Jericó, que vol 

distingir als professionals d’infermeria que atenen amb 
generositat i caritat a les persones grans.

• S’ha propiciat l’exercici del voluntariat amb 44 
actuacions en les quals han participat: el voluntariat 
escolar del Col·legi Pineda i del Col·legi Joan XXIII; 
el voluntariat dels nois i noies de l’esplai Oasi; el 
voluntariat social exercit per 40 veïns i veïnes; i els 24 
voluntaris d’empresa d’ambdues fundacions.
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Acció social

Mitjançant el programa NALTROS de Participació veïnal, 
que impliquen a 64 voluntaris, 15 entitats cíviques i 69 
comerços, s’ha dut a terme les accions següents: 

Visites guiades al Museu
Amb la directiva del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
s’ha propiciat l’oferta de visites guiades al Museu de l’Hospitalet
per a persones grans amb dèficit cognitiu.

Jornada solidària amb la Marató de TV3
Per setena vegada consecutiva s’ha organitzat una diada “Fem barri, 
fem la Marató” per a la recaptació de fons destinats a la recerca i 
investigació científica que proposa la Fundació de la Marató de TV3.
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Exposició “Una Mirada enrere”
En el mes d’octubre es va realitzar una mostra de fotografies antigues i objectes 
costumistes a partir de les aportacions fetes per les persones grans, participants 
en els tallers d’experiència que evoquen temps pretèrits a partir de la memòria oral.

Excursions i passejades
Dins el projecte “Voltem-la” s’han realitzat 12 sortides d’un dia i 22 matinals, 
per a les persones grans beneficiàries dels diferents serveis i programes amb la 
participació del voluntariat.
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Aliances

Volem donar les gràcies a totes les 
institucions, entitats, empreses i particulars 
que han donat suport als nostres projectes i 
ens ajuden a tirar-los endavant.

El 3 de març la Fundació Santa Eulàlia, va rebre 
la visita de dos dels regidors de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat. La Sra. Cristina 
Santón, Regidora adjunta de Sanitat i Salubritat 
Pública, i el Sr. Rafael Jiménez Ariza, Regidor 
adjunt de Medi Ambient i Sostenibilitat.

El 22 de desembre, la Sra. Sonia Esplugas, presidenta 
del PP de l’Hospitalet de Llobregat, va visitar-nos a la 
Residència i Centre de dia Santa Eulàlia per a felicitar les 
festes a tots els usuaris, alhora que els obsequiava amb 
una ponsètia. 
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Patrocinadors
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad
Generalitat de Catalunya, Departament

de Treball, Afers Socials i Famílies
Ajuntament de l’Hospitalet
Obra Social “la Caixa”
Fundació privada Cottet-Mor

Empreses col·laboradores
Àltima Serveis Funeraris, S.L.
Farmàcia Josep Clapés Antoja 
 
Associats a
UCH (Unió Catalana d’Hospitals)
ACRA (Associació Catalana de Recursos

Assistencials)
FEATE (Federació d’Entitats d’Assistència

a la Tercera Edat)
 

Entitats en cooperació
ADA (Associació Amics del Avis)
AFA (Associació Familiars d’Alzheimer)
Càritas Diocesana de Barcelona
CCCB (Centre de Cultura Contemporània

de Barcelona)
CSI (Consorci Sanitari Integral)
Fundació La Marató de TV3
Fundació Pere Tarrés
SEEGG (Sociedad Española de Enfermería

Geriátrica i Gerontológica)

Entitats de suport
ACSE 2002 (Associació Cultural Santa 
Eulàlia 2002)
ADAI (Associació Dinàmica Artesanal i

Intel·lectual)
Artfang
Drac d’or
Esplai Oasis
Oficina del Voluntariat Ajuntament de L’H
Parròquia de Sant Isidre Llaurador
Parròquia de Sant Josep
Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
Parròquia de Santa Eulàlia de Provençana
Sonata Rociera

Empreses proveïdores
Àgora Càtering, S.L.
Alerta Prevenció, S.L.
Boada Associats, S.L.P.
Bugaderia Externa, S.L.
C.B.C. Auditores, S.L.
Inforesidencias.com
Institut d’Assessorament Dietètic

i Nutricional

El 24 de desembre, vam rebre la visita del Regidor 
de Santa Eulàlia, el Sr. David Quirós per veure les 
instal·lacions de la Residència i Centre de dia, i 
també poder saber de primera mà els serveis i 
programes que ofereix la Fundació Santa Eulàlia al 
nostre barri. 
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Carrer Castelao, 69, baixos - 08902 L’Hospitalet de Llobregat - Tel. 93 422 17 48
fundacio@fsantaeulalia.org - fundacio@fsantroc.org - www.fsantaeulalia.org

àd
hu

c 
de

si
gn

 -
 a

dh
uc

@
ad

hu
c.

co
m


