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FUNDACIÓ 
SANTA EULÀLIA

Per a la Fundació Santa Eulàlia, un dels 
fets rellevants d’aquest any 2015 ha estat 
el resultat de la sinergia establerta amb 
la Fundació Sant Roc l’any passat. 

L’aportació del valors d’ambdues entitats 
ens ha permès enriquir-nos mútuament 
en coneixements i en la prestació de 
serveis, la qual cosa ha repercutit en una 
millor atenció a les persones grans de 
l’Hospitalet. 

Una vegada més voldria agrair la 
dedicació que ens presten els voluntaris 
de la Fundació, la diligència dels seus 
treballadors i la confiança que ens 
fan les famílies usuàries dels serveis i 
programes. Així mateix, voldria agrair el 
suport que ens atorguen les institucions 
i, especialment, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet que ens ha fet confiança en 
encarregar-nos l’execució dels Tallers 
d’Entrenament de la Memòria als 9 
casals municipals de la ciutat. 

En definitiva, un any més, hem de donar 
gràcies a Déu pel fet que ambdues 
Fundacions hagin pogut complir amb 
plenitud la seva finalitat i la seva missió.

J. Fuguet

L’aliança amb 
la Fundació 
Sant Roc

1.417 persones ateses.
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Entitats de l’Hospitalet 
per a la gent gran de 
l’Hospitalet.

5,1M€ de pressupost.

21 espais de serveis.

154 professionals i 40 voluntaris.

15 entitats col·laboradores.

FUNDACIÓ 
SANT ROC



La persona gran és 
la nostra raó de ser.

LA NOSTRA FINALITAT

• 28 anys prestant serveis a la gent gran de 
l’Hospitalet.

• Promotora del primer centre de dia per a 
gent gran a Catalunya.

• Guardonada amb la distinció ciutadana 
de la ciutat de L’Hospitalet.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

• Donar resposta a les necessitats i demandes de la gent gran.

• Disposar de personal suficient, qualificat i implicat.

• Millorar en serveis.  

• Observar capacitat i solvència econòmica.

• Crear valor per a la societat.

• Actuant sense afany de lucre.

• Actuant amb una funció de servei públic 
i de contribució a la cohesió social.

La nostra finalitat és contribuir a la millora del benestar i la 
qualitat de vida de les persones grans i llurs famílies

Des de l’experiència

Des de la generositat
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RESPOSTA A LES 
DEMANDES I NECESSITATS 
DE LA GENT GRAN

En la residència assistida Santa Eulàlia s’han atès 
136 persones, en la de Nova Llar 44 persones, i en 
la residència Jericó 119 persones.

En el centre de dia Santa Eulàlia s’han atès 105 
persones i en el centre de dia Jericó 28 persones.

En els 3 serveis d’estimulació cognitiva del 
Programa Gestímul –Santa Eulàlia, Centre i 
Maragall–, s’han atès 189 persones. En els Tallers 
d’Entrenament de la Memòria (TEM) hi han 
participat 213 persones.

En programa Llars de Convivència, que ofereix un 
habitatge d’ús compartit de lloguer ha acollit 11 
persones en 4 llars.

El programa d’acompanyament i tutoria Gesguard 
ha vetllat per 90 persones del districte III que viuen 
soles en els seus domicilis.

El programa Orienta, que ofereix assessorament i 
recursos a famílies amb gent gran a casa, ha atès 
la problemàtica de 97 famílies. 

El programa Naltros de participació veïnal, amb 
la finalitat de promoure el creixement, la relació i la 
valoració personal i social de les persones grans, 
ha implicat 70 persones, 15 entitats cíviques i 89 
comerços. 

RESIDÈNCIA
299 persones 

CENTRE DE DIA
133 persones

GESTíMUL
189 persones en els serveis
213 participants en els TEM

ORIENTA
97 famílies

1.032 persones grans han estat 
beneficiàries dels serveis de la Fundació 

Santa Eulàlia i la Fundació Sant Roc.

GESGUARD
90 persones 

LLARS DE 
CONVIVÈNCIA

11 persones

NALTROS
70 participants directes

15 entitats cíviques
89 comerços
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MILLORA EN SERVEIS

Durant l’any 2015, la Fundació Santa Eulàlia ha 
millorat la seva oferta de serveis per a la gent gran 
de l’Hospitalet, mitjançant les actuacions següents:

• La creació, juntament amb la Fundació Sant Roc, del 
servei Gestímul-Centre, d’estimulació cognitiva, al 
districte I de l’Hospitalet, en el que es poden atendre fins 
a 24 persones diàries.  

• L’execució dels Tallers d’entrenament de la memòria 
en els 9 casals municipals, amb els que es poden 
beneficiar fins a 270 persones setmanalment.

• L’obtenció del certificat ISO 9001:2008 per al programa 
Gestímul.

• La millora de les instal·lacions de la residència Santa 
Eulàlia sota el criteri d’eficiència energètica, amb una 
inversió de 98.289,97 euros. 
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La Sra. Núria Marín, alcaldessa de la 
ciutat, va inaugurar l’espai del servei 
Gestímul-Centre (20/3/2015). 



PLANTILLA
DE PERSONAL 
Suficient, Qualificada, Implicada

Una plantilla superior als requeriments normatius

Personal amb la qualificació adequada
per exercir les seves funcions. 

Un equip madur i d’àmplia experiència

• 154 persones de plantilla.

• Han estat contractades 212 persones.  

• 94% de dones i 6% d’homes.   

• El 96% tenen una titulació, certificat o acreditació de capacitació 
professional escaient al seu lloc de treball. 

• S’han ofert 1.452 hores de formació en empresa, que equival a 9 hores 
per treballador.

• El 85% de contractes són indefinits, el que garanteix a usuaris i 
famílies el manteniment d’uns referents personals en la seva atenció.   

• La mitjana d’edat és de 43 anys i l’antiguitat mitja de 8 anys, la 
qual cosa afavoreix l’empatia amb els usuaris. 
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101 persones en la Fundació Santa Eulàlia.
53 persones en la Fundació Sant Roc.

154 persones de plantilla.
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OBSERVACIÓ DE CAPACITAT 
I SOLVÈNCIA ECONÒMICA

Els serveis assistencials (residència i centre de dia) s’han finançat amb les aportacions 
econòmiques dels seus usuaris i les provinents dels convenis amb la Generalitat de Catalunya. 
Solament a la residència Nova Llar les aportacions han estat inferiors a la seva despesa. 

Els serveis d’atenció a la comunitat (programes: Gestímul, Gesguard, Llars de convivència, 
Orienta i Naltros) s’han finançat amb aportacions de l’administració pública, d’entitats privades i de 
particulars, i també amb el romanent d’ambdues fundacions. 

Institucions i entitats col·laboradores

Compte de pèrdues i guanys

RESULTAT 
El resultat del compte d’explotació ha estat positiu. El 89% dels ingressos obtinguts es destina a la 
realització de les finalitats fundacionals, la resta es destina a reserves i dotació.

El balanç de la Fundació Santa Eulàlia reflecteix la seva solvència econòmica. Presenta una 
estructura patrimonial amb un total de l’actiu molt superior a la totalitat dels seus deutes (passiu 
corrent) que demostra la seva capacitat per complir amb les seves obligacions. 

El fons de maniobra de l’entitat representa gairebé el 60% del valor de l’actiu. Això mostra la 
suficiència que té l’entitat per desenvolupar, a curt i mig termini, els serveis i programes establerts.

Balanç de situació

Actiu corrent

Actiu no corrent

Passiu corrent

Passiu no corrent

Patrimoni net
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Eficiència de la sinergia entre la Fundació Santa Eulàlia
i la Fundació Sant Roc
S’ha obtingut una major eficiència en la prestació de serveis. S’han donat més serveis 
amb menys cost.

Eficàcia de les aportacions econòmiques
La capacitat econòmica d’ambdues fundacions ha permès cobrir les despeses dels 
diferents serveis i programes.

Aplicació de les aportacions econòmiques
Serveis assistencials 
Fundació Santa Eulàlia

Serveis assistencials 
Fundació Sant Roc

Serveis d’Atenció a la 
Comunitat

Reserves Fundació 
Santa Eulàlia

Reserves Fundació 
Sant Roc

Aplicacions

Aportacions

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32% 7% 8% 2%

3%33%61%

49%

2015

38%

62%

97%

0%
3%

Actiu Patrimoni
net i passiu

2014

44%

56%

96%

0%
4%

Actiu Patrimoni
net i passiu

ESTATS FINANCERS DE LA 
FUNDACIÓ SANTA EULÀLIA

DESPESES

Despeses de 
personal 

Aprovisiona-
ments

Altres despeses 
d’explotació

Amortitzacions 
de l’immobilitzat

Despeses 
financeres

61,20%

16,60%

14,60%

7,60%

0,00%

INGRESSOS
Ingressos per 

prestació
de serveis 

Donacions

Subvencions 
de capital

Ingressos 
financers

Subvencions 
a l’explotació

91,20%

5,10%

1,50%

1,60%

0,60%
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CREAR VALOR
PER A LA SOCIETAT

En formació
• S’han acollit 36 alumnes en 

pràctiques de diversos centres de 
formació i escoles universitàries.

• Professionals de la Fundació han 
impartit 72 hores de formació en 
diferents centres assistencials i 7,5 
crèdits semestrals en escoles 
universitàries.

La Fundació Santa Eulàlia és 
conscient que ha d’esmerçar 
recursos per crear valor 
per a la societat, propiciant 
el coneixement en l’àmbit 
gerontològic, les actituds 
solidàries i generoses vers les 
persones grans. És per això 
que la Fundació es planteja la 
creació de valor en ciència, en 
formació i en humanitat.

En ciència
• S’ha promogut la publicació del 

llibre “La ancianidad en la antigüedad 
clásica” i el document tècnic “El 
perfil profesional de la enfermera 
especialista en geriatría”. 

• S’ha promogut el taller professional 
“El papel de la enfermera en la 
organización de los recursos de 
mayores”.

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

distingir als professionals que atenen 
amb generositat i caritat les persones 
grans.

• S’ha propiciat l’exercici del voluntariat 
amb 64 actuacions en les que han 
participat: el voluntariat escolar del 
Col·legi Pineda i del Col·legi Joan 
XXIII; el voluntariat social exercit per 
40 veïns i veïnes; i el voluntariat 
d’empresa.
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Carrer Castelao, 69, baixos - 08902 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 422 17 48 - fundacio@fsantaeulalia.org - www.fsantaeulalia.org


