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PERSISTÈNCIA I 
COMPROMÍS  

FUNDACIÓ SANTA EULÀLIA
FUNDACIÓ SANT ROC

Entitats de l’Hospitalet
per a les persones grans de l’Hospitalet. Un any més la Fundació Santa Eulàlia i 

la Fundació Sant Roc han treballat per 
acomplir amb la seva finalitat de contribuir 

a la millora o el manteniment del benestar i 
la qualitat de vida de les persones grans i les 

seves famílies de la ciutat de l’Hospitalet. 

En aquesta memòria trobarem les xifres 
que testimonien la feina feta. Són dades de 
creixement, dades que ens encoratgen a 

continuar desenvolupant la nostra missió. 
Dades que manifesten la persistència de 

l’activitat fundacional i el compromís amb la 
gent gran. 

Cal reconèixer que ha estat la implicació dels 
equips professionals dels diferents serveis 
i la contribució de les entitats i institucions 

que col·laboren amb nosaltres, el que ha 
fet possible acomplir amb els objectius 

de dispensar l’atenció adequada a les 
necessitats i demandes socials i assistencials 

de les persones grans, vetllar pel seu bé i 
promoure els seus drets ciutadans. 

Cal posar en relleu l’alt grau d’ocupació dels 
serveis assistencials, el 100% a la pràctica, i la 

significativa progressió dels serveis d’atenció 
a la comunitat i acció social, i especialment 

l’expansió del programa d’acompanyament 
i tutoria de les persones grans que viuen 

soles, i del programa d’estimulació cognitiva.     

Un any més, gràcies a Déu, ambdues 
fundacions fonamentades en els valors de 
generositat, solidaritat i compromís, han 

pogut complir amb la seva missió.

J. Fuguet

1.345 beneficiaris dels serveis i programes

675 familiars directes implicats

157 professionals

36 voluntaris externs i col·laboradors

22 espais de serveis

10 entitats participants

5,1 M€ de pressupost
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Fundació Santa Eulàlia
Fundació Sant Roc PRINCIPIS

Principi d’Ètica
Les Fundacions han de procurar el bé de la persona 
gran, sigui quina sigui la seva condició personal, i 
ajudar-la en les seves expectatives i necessitats sempre 
que lliurement ho sol·liciti i ho accepti, respectant la 
seva autonomia, quan no l’hi suposi cap perjudici.

Principi del Bé comú
Les Fundacions, com a integrants de la societat, han 
d’obligar-se a fer que les seves accions tendeixin 
a procurar el desenvolupament i el benestar de la 
comunitat.

Principi de Cooperació
Les Fundacions han col·laborat activament amb les 
diferents administracions i amb altres entitats de 
finalitat semblant.

Principi de Transparència
Les Fundacions han d’oferir informació regular i pública 
de l’activitat que gestionen i desenvolupen.
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Entitats sense afany 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 per a la ciutat
de l’Hospitalet
• Treballant per a garantir els drets de les persones grans.
• Cooperant amb els programes socials públics.
• Participant en el treball en xarxa.  
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RESPOSTA A LES  
DEMANDES I NECESSITATS 
DE LA GENT GRAN 

Serveis i programes 
RESIDÈNCIA

251 persones 
Allotjament i assistència. A la residència 
assistida Santa Eulàlia s’han atès 106 persones, 
a la de Nova Llar 48 persones, i a la residència 
Jericó 97 persones.

CENTRE DE DIA
135 persones

Acolliment i atenció diürna. Al centre de dia 
Santa Eulàlia s’han atès 110 persones i al de Jericó 
25 persones.

LLAR DE CONVIVÈNCIA
10 persones

Habitatge d’ús compartit. A les 4 llars de la 
comunitat Unió, s’han acollit 10 persones.

ORIENTA
217 beneficiaris

Assessorament i recursos. Dirigit a persones grans i els seus 
familiars. S’han realitzat 392 orientacions i consultes sobre recursos 
i serveis, donant orientació i informació sobre drets i recursos a 217 
persones, i se’ls ha facilitat 125 recursos socials i altes en serveis.

GESTíMUL
526 persones

Estimulació cognitiva. En els tres serveis Gestímul –Santa 
Eulàlia, Centre i Collblanc– s’han atès 250 persones. Als Tallers 
d’Entrenament de la Memòria (TEM) s’han inscrit 276 persones.

Acompanyament i tutoria. El programa destinat a les persones 
grans que viuen i se senten soles, ha  vetllat per 206 persones, de 
les quals el 70% han estat del districte III, un 13% del districte I; un 
7,5% del districte II i un 9,5% d’altres zones.

GESGUARD
206 persones 

1.345 beneficiaris directes dels 
diferents serveis i programes.



ACCIÓ SOCIAL

Actuacions sobre l’entorn 
social per a propiciar 
un model de comunitat 
inclusiva, empàtica i 
solidària amb la gent gran. 

Valoració social
de les persones
grans
S’han publicat 4 números del
butlletí, amb 1.500 exemplars
cadascun, com a mitjà de participació 
i de transmissió dels coneixements i 
l’experiència de la gent gran.

Participació veïnal
S’han procurat 3 encontres veïnals amb 
dinàmiques participatives i la creació de 
sinergies de sensibilització vers els drets 
de la gent gran, que han convocat a 160 
persones i han tingut el suport de 10 
entitats cíviques i 52 comerços.

Excursions i
passejades
inclusives
Dins el projecte “Voltem-la”,
s’han realitzat 10 sortides d’un dia 
i 20 matinals, per a persones grans 
amb dificultats de desplaçament.

Accions de voluntariat
Dins el programa Voluntiva’t s’han 
impulsat 5 accions de voluntariat als 
diferents serveis de la Fundació, per 
activar la capacitat solidària de la 
ciutadania vers les persones grans, en 
les que han participat 36 voluntaris 
ordinaris i 25 voluntaris esporàdics. 
També, s’ha propiciat que 45 persones 
grans facin de voluntaris.
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EQUIP HUMÀ

Tots els serveis han 
disposat d’una ràtio 
de personal per sobre 
els requeriments 
normatius.

PLANTILLA
157 llocs de 

treball.
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Les dades reflecteixen 
el compromís amb 
l’estabilitat laboral, 
l’observació de la 
igualtat d’oportunitats i 
la no discriminació.

CONTRACTRES
85% d’indefinits i el 5% 

en servei determinat. 

95% de dones, 5% 
d’homes i el 2% 

de persones amb 
discapacitat. 

L’equip humà 
és un equip 
amb veterania 
professional i 
amb maduresa 
vital, que li 
confereix un 
millor saber fer 
i saber estar.

EXPERIÈNCIA
9 anys de mitjana en 

antiguitat. 

43 anys de mitjana 
d’edat en el conjunt 

de treballadors.  
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• La totalitat de la plantilla 
té la formació i qualificació 
adequada i suficient 
per exercir la tasca 
encomanada.

• S’han impartit 1.558 hores 
de formació en empresa, 
el que equival a 10,30 hores 
per treballador. 

QUALIFICACIÓ
El 100% amb 
competència 

i capacitat 
professional.  
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S’ha estès a 192 el nombre de 
sessions d’intervenció en els serveis 
GESTÍMUL CENTRE i GESTÍMUL 
COLLBLANC.

S’ha ampliat el programa GESGUARD, 
d’acompanyament i tutoria per a 
persones grans soles, en un 31%.

S’ha actualitzat el certificat de 
qualitat del servei GESTÍMUL d’acord 
amb la norma ISO 9001.

MILLORA 
EN SERVEIS

Els serveis de RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA observen els 
indicadors d’avaluació de qualitat indicats en la Cartera 
Pública de Serveis Socials, amb el guiatge l’Institut Universitari 
Avedis Donabedian - Universitat Autònoma de Barcelona.

S’han millorat les instal·lacions de la residència Santa Eulàlia 
sota el criteri d’eficiència energètica, amb una inversió de 
30.000€; també la millora de les instal·lacions dels distints 
serveis, amb 35.864,59€.
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El Sr. Jordi Nicolau, director territorial de CaixaBank a Barcelona (esquerra) i el Sr. Josep Ma. Caire, director 
de l’Àrea de Negoci L’Hospitalet I (dreta), fent l’entrega simbòlica del donatiu de l’Obra Social La Caixa als 
Srs. Chalé i Closas, presidents de la Fundació Sant Roc i Fundació Santa Eulàlia, respectivament.



Els balanços reflecteixen la capacitat d’ambdues entitats per complir amb 
les seves obligacions.
Els balanços mostren la suficiència d’ambdues entitats per desenvolupar, 
a curt i mig termini, els serveis i programes establerts.

BALANÇ DE SITUACIÓ
Evidència de la solvència econòmica

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

Aportacions rebudes: 5.100.000 euros
• El 96% procedeix de les quotes per prestació de serveis.
• El 4% corresponen a subvencions oficials i donatius d’ empreses i particulars.

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

Despeses
de personal 

Aprovisionaments

Altres despeses
d’explotació

Amortitzacions de
l’immobilitzat

Despeses
financeres

60,20%
64,20%

16,00%
17,50%

16,20%
17,90%

7,60%
0,30%

0,00%
0,06%

DESPESES

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

El 94% dels ingressos obtinguts s’han destinat a la realització de les finalitats 
fundacionals.

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

RESULTAT: Observació de viabilitat i solvència econòmica

Actiu corrent

Actiu no corrent

Passiu corrent

Passiu no corrent

Patrimoni net

36%

64%

98%

0%
2%

2017

Actiu Patrimoni
net i passiu

Fundació
Santa Eulàlia

2%

98% 95%

0%
5%

2017

Actiu Patrimoni
net i passiu

Fundació
Sant Roc Fundació Santa Eulàlia

Fundació Sant Roc

INGRESSOS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Ingressos per prestació 
de serveis 

Donacions

Subvencions
de capital

Ingressos financers

Subvencions a 
l’explotació

94,60%
98,59%

3,00%
1,26%

1,70%
0,00%

0,20%
0,15%

0,50%
0,00%
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CREACIÓ 
DE VALORS 
PER A LA 
SOCIETAT

• S’ha propiciat el progrés del 
coneixement científic sobre 
l’atenció a les persones grans, 
mitjançant un conveni de 
col·laboració amb la Sociedad 
Espanyola de Enfermeria 
Geriátrica y Gerontológica 
(SEEGG). 

• S’ha realitzat la II Jornada 
professional “L’ètica del quotidià 
en l’atenció a la dependència”, 
amb la participació de més de 
200 assistents. 

• Professionals de la Fundació han 
format part del grup d’experts 
que han elaborat el Document 
Tècnic de “La enfermeria y 
la Atención Centrada en la 
Persona”.

La Fundació Santa Eulàlia i 
Sant Roc fan seva l’obligació 
de contribuir a generar i 
propiciar la millora dels 
valors socials, per procurar 
el desenvolupament i el 
benestar de la comunitat.

• S’ha convocat i lliurat la 3a edició del 
Premi Jericó, que vol distingir als 
professionals d’infermeria que atenen 
amb generositat i caritat les persones 
grans. 

• S’ha procurat la formació en pràctiques 
de 29 alumnes de diversos centres 
de formació professional i escoles 
universitàries. 

• S’han acollit 30 escolars de diversos 
col·legis a la Residència i Centre de dia 
Santa Eulàlia per a realitzar un exercici 
actiu de servei a la comunitat dins el 
seu programa d’aprenentatge. 

El gerent de la Fundació Santa Eulàlia,
Sr. Josep Fuguet, la Sra. Núria Marín, 
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat i el 
Dr. Joaquim Serrahima, director general de 
la Fundació Catalonia Creactiva.
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La Sra. Laura Castillejo, 
coordinadora assistencial de la 
Residència i Centre de dia Santa 
Eulàlia (dreta), juntament amb 
reconeguts experts en el camp 
de la geriatria i gerontologia, 
ha participat en la realització 
del document tècnic 
“L’infermera i l’Atenció 
Centrada en la Persona”.

El Sr. Jofre Fuguet, director d’Atenció 
a la Comunitat i Acció Social de la 
Fundació Santa Eulàlia, fou ponent 
en el XXIV Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Enfermería 
Geriátrica o Gerontología, celebrat 
a Alacant.

ALIANCES

Cal donar les gràcies a 
diverses institucions, 
entitats, empreses i 
particulars que han 
donat suport als 
projectes que
s’han dut a terme
aquest any.

Patrocinadors

El Sr. Jesús Husillos, 
tinent d’alcalde i 
regidor de Benestar 
Social i Drets Socials, 
va visitar el Servei 
Gestímul Santa 
Eulàlia, on va 
saludar als seus 
usuaris.

Els empleats de
CaixaBank dediquen 
el seu temps lliure a 
accions de voluntariat, 
per a les persones grans 
beneficiàries dels serveis 
de residència, centre 
de dia i del programa 
Gestímul.

L’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials, fent 
entrega del 1r Premi al Millor 
Treball Col·lectiu a la postal 
nadalenca realitzada pels usuaris 
de la Residència i Centre de Dia 
Santa Eulàlia.
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ADA (associació amics dels avis)

AFA 
SEEGG

CATALONIA, FUNDACIÓ CREACTIVA
FUNDACIÓ ARED

FUNDACIÓ ILERDA

Farmàcia
Josep Clapés 

Empreses col·laboradores

Entitats en cooperació



Carrer Castelao, 69, baixos
08902 L’Hospitalet de Llobregat

Tel. 93 422 17 48
fundacio@fsantaeulalia.org

fundacio@fsantroc.org
www.fsantaeulalia.org
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