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Fundació Santa Eulàlia
Fundació Sant Roc

Entitats de l’Hospitalet 
per a les persones grans 

de l’Hospitalet. 

5,05 M€
de pressupost

157
professionals

22
espais de 

serveis

10
entitats 

participants1.605
beneficiaris 

dels serveis i 
programes

L’any 2018 ha estat per la Fundació 
Santa Eulàlia i la Fundació Sant 
Roc, novament, un any de treball 
il·lusionat per contribuir a la millora 
de les condicions de vida de les 
persones grans i les seves famílies 
de la ciutat de l’Hospitalet.

Des de la constitució d’ambdues 
fundacions, la seva finalitat 
fundacional, que s’inicià amb la 
prestació dels serveis assistencials 
de residència i centre de dia, s’ha 
estès amb altres actuacions com 
les relatives a serveis d’estimulació 
cognitiva, assessorament i 
orientació sobre drets i recursos, 
d’habitatge compartit i actuacions 
d’acció sobre l’entorn social per a 
propiciar un model de comunitat 
inclusiva, empàtica i solidària amb 
la gent gran.

L’acció d’ambdues fundacions 
exercida mitjançant diferents 
serveis i projectes, ha pogut 
beneficiar a 1.605 persones, xifra 
que suposa un increment del 16% 
respecte a l’any anterior.

Enguany cal destacar i agrair de nou 
la significativa aportació econòmica 
de l’Obra Social La Caixa, així com 
la de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
i de la Generalitat de Catalunya i 
altres donatius de particulars.

Alhora cal destacar la signatura de 
dos convenis de col·laboració, un 
amb l’entitat de Càritas Diocesana 
de Barcelona que té per objecte 
propiciar l’acció de voluntariat 
vers als beneficiaris del programa 
Gesguard, d’acompanyament i 
tutoria per a persones grans que 
viuen i se senten soles, i l’altre 
signat amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet per dur a terme un 
servei d’estimulació a persones 
afectades amb dèficit cognitiu 
diagnosticat o subjectiu.

Un any més, gràcies a Déu, s’ha 
pogut acomplir la missió d’ambdues 
fundacions i de nou ens proposem, 
amb el suport de la comunitat, 
donar continuïtat a l’atenció que 
mereix la gent gran de l’Hospitalet.

J. Fuguet
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Fundació Santa Eulàlia
Fundació Sant Roc

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.  

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 li 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.

PRINCIPIS
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RESPOSTA A
LES DEMANDES I 
NECESSITATS DE 
LA GENT GRAN 

Serveis i programes 

RESIDÈNCIA
261 persones 

Allotjament i assistència
A la residència assistida Santa 

Eulàlia s’han atès 120 persones, a 
la de Nova Llar 45 persones, i a la 

residència Jericó 96 persones.

CENTRE DE DIA
151 persones

Acolliment i atenció diürna
Al centre de dia Santa Eulàlia s’han 
atès 123 persones i al de Jericó 28 

persones.

LLAR DE CONVIVÈNCIA
9 persones

Habitatge d’ús compartit
A les 4 llars de la comunitat Unió, 

s’han acollit 9 persones.

ORIENTA
369 beneficiaris

Assessorament i recursos
Dirigit a persones grans i els seus 

familiars. S’han realitzat 643 
orientacions i consultes sobre 

recursos i serveis, donant orientació 
i informació sobre drets i recursos a 
369 persones, i se’ls ha facilitat 159 
recursos socials i altes en serveis.

GESTíMUL
631 persones

Estimulació cognitiva
En els tres serveis

Gestímul –Santa Eulàlia, 
Centre i Collblanc– s’han atès 

253 persones. Als Tallers 
d’Entrenament de la Memòria 

(TEM) s’han inscrit 378 persones.

Acompanyament i tutoria
El programa destinat a les persones 
grans que viuen i se senten soles, ha 
vetllat per 184 persones, de les quals 

el 58% han estat del districte III, un 
13% del districte I; un 10% del districte 

II i un 19% d’altres zones.

GESGUARD
184 persones 

1.605
beneficiaris 
directes dels 

diferents serveis
i programes.
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El mural “La gent gran, 
l’essència del barri” de 
l’artista Roc Blackbloc, 
presentat durant la Diada 
Eulalienca.

Dos voluntaris 
col·laborant en una de 

les sortides matinals 
dels nostres usuaris.

La Sra. Núria 
Marín, alcaldessa 
de l’Hospitalet de 
Llobregat, durant 
la celebració de la 
jornada solidària 
de la Fundació 
Santa Eulàlia per 
col·laborar amb la 
Marató de TV3.

Accions de voluntariat
El programa Voluntiva’t, que té fins a 5 línies 
d’actuació, ha implicat fins a 56 persones 
voluntàries. D’elles, 37 han participat en 
activitats d’acció social, en sortides i 
trobades, donant suport individualitzat a 
les persones amb necessitat especial o 
mobilitat reduïda, 34 persones han realitzat 
un acompanyament de continuïtat a 
persones que viuen soles, 7 han acudit 
regularment als centres assistencials i 3 
als tallers d’entrenament de la memòria. 
També, el programa ha propiciat la 
intervenció d’accions de voluntariat de 
l’Associació de Voluntaris de La Caixa.

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’ha realitzat un acte de 
reconeixement de la gent 
gran amb la presentació d’un 
mural titulat ‘La gent gran, 
l’essència del barri’ de l’artista 
Roc Blackbloc, que expressava 
el valor de les persones grans 
com a artífexs de les arrels de la 
ciutat i preservadores de la seva 
història.

Participació veïnal
S’han efectuat 3 encontres 
veïnals amb la finalitat de 
sensibilitzar a la comunitat de la 
transcendència de la seva gent 
gran. D’especial significació 
ha estat la jornada solidària 
matinal organitzada per 
recaptar fons per a la Marató de 
TV3.

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.
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Contractes
85% d’indefinits i 5% en 

servei determinat. 
94% de dones, 6% d’homes 

i  2% de persones amb 
discapacitat. 

EQUIP HUMÀ

Plantilla
157 llocs de treball.

Tots els serveis han disposat 
d’una ràtio de personal per 

sobre dels requeriments 
normatius.

Les dades reflecteixen el 
compromís amb l’estabilitat 

laboral, l’observació de la 
igualtat d’oportunitats i la no 

discriminació.

Qualificació
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 1.642 hores de 
formació en empresa, cosa 

que equival a 10,46 hores per 
treballador.

Experiència
9 anys de mitjana en 

antiguitat. 

43 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.
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El Sr. Salvador Busquets, Director de 
Càritas Diocesana de Barcelona (esquerra) 
i el Sr. Jofre Fuguet, director de Serveis  
de la Fundació Santa Eulàlia, en l’acte de 
signatura del conveni de col·laboració 
per a la promoció del voluntariat vers les 
persones grans que viuen soles.

MILLORA
EN SERVEIS

En el programa Gestímul s’ha estès en 
189 el nombre de sessions de caràcter 
psicoterapèutic i s’ha incrementat en 
un 22,5% el nombre de sessions dels 
Tallers d’entrenament de la Memòria 

en els casals municipals.  
•

S’ha establert un conveni de 
col·laboració amb Càritas Diocesana 

de Barcelona amb l’objecte de 
propiciar l’acció de voluntariat vers als 

beneficiaris del programa Gesguard 
d’acompanyament i tutoria per a 

persones grans que viuen i se senten 
soles. 

•
S’ha desenvolupat un programa 

formatiu per a voluntaris i voluntàries 
amb la participació de 56 persones. 

•
S’ha signat un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet per a sustentar el servei 
d’estimulació a persones afectades 
amb dèficit cognitiu diagnosticat o 

subjectiu.
•

Els serveis assistencials de residència 
i centre de dia observen els indicadors 

d’avaluació de qualitat indicats en la 
Cartera Pública de Serveis Socials, 

amb el guiatge de l’Institut Universitari 
Avedis Donabedian - Universitat 

Autònoma de Barcelona.          
•

S’han millorat les instal·lacions sota el 
criteri d’eficiència energètica amb una 

inversió de 33.071,81 €. També s’ha 
adquirit nou i modern mobiliari així 

com maquinària pels diferents serveis, 
amb una inversió de 75.093,48 €.
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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 mitjà termini, 
els serveis i programes establerts.

BALANÇ DE SITUACIÓ
Evidència de la solvència 
econòmica

Despeses
de personal 

Aprovisionaments

Altres despeses
d’explotació

Amortitzacions de
l’immobilitzat

Despeses
financeres

61,10%
64,18%

15,80%
17,34%

14,90%
18,20%

8,00%
0,45%

0,06%
0,00%

DESPESES

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

RESULTAT
Observació de viabilitat i solvència econòmica

29%

71%

98%

0%
2%

Actiu Patrimoni
net i passiu

Fundació
Santa Eulàlia

2,2%

97,8% 95%

0%
5%

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

92,90%
98,77%

3,50%
1,22%

2,00%
0,00%

0,00%
0,01%

1,50%
0,00%

Actiu corrent Actiu no corrent Passiu corrent Passiu no corrent Patrimoni net

Sinergia econòmica de la 
Fundació Santa Eulàlia i la 
Fundació Sant Roc.
Aportacions rebudes: 
5.050.000 euros
• El 95% procedeix de les quotes per 

prestació de serveis.
• El 5% corresponen a subvencions 

oficials i donatius d’empreses i 
particulars.

Aplicació de les aportacions
• El 82% es destina a cobrir despeses 

derivades de la prestació de serveis 
de residència, centre de dia i del 
programa Llars de Convivència.

• El 18% 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. 

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.

GESTIÓ 
ECONÒMICA
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CREACIÓ 
DE 
VALORS 
PER A LA 
SOCIETAT
La Fundació Santa Eulàlia 
i la Fundació 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 propiciat el progrés 
del coneixement 
científic sobre l’atenció 
a les persones grans, 
mitjançant un conveni 
de col·laboració amb la 
Sociedad Española de 
Enfermeria Geriátrica y 
Gerontológica (SEEGG). 

S’ha rebut als escolars 
de 3 col·legis i als 
membres de 10 entitats 
socials facilitant-los 
l’expressió dels seus 
valors solidaris vers la 
gent gran.

S’ha realitzat la III 
Jornada professional 
“Qualitat i Calidesa 
en l’atenció a la 
dependència” amb la 
participació de més de 
200 assistents.

Els serveis de la 
Fundació s’han ofert 
com a centres de 
pràctiques per a 33 
alumnes de diversos 
centres de formació 
professional i escoles 
universitàries.

S’han acollit 30 escolars 
de diversos col·legis en els 
serveis de 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.
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ALIANCES

RECONEIXEMENT 
Durant l’any 2018, dos dels patrons fundadors de la Fundació Santa Eulàlia 
van deixar el seu càrrec després de més de 30 anys. Cal fer un reconeixement 
a la seva tasca durant tants anys de servei a la Fundació Santa Eulàlia.

Marcel Piera Mateu
Patró des de 1987 fins a 
2018. Va néixer el 14 de 
gener de 1930 a l’Hospitalet 
de Llobregat. Fou tècnic de 
calefacció abans de jubilar-se. 
En Marcel ha estat vinculat 
a la Fundació Santa Eulàlia 
des dels inicis de l’entitat 
l’any 1987, on va arribar a 
proposta de la parròquia de 
Santa Eulàlia, formant part 
del patronat fundacional. Ha 
estat una persona fortament 
vinculada als moviments 
parroquials, va ser membre 
dels portants del Sant Crist i, 
força temps, responsable de la 
comptabilitat de la parròquia. 
Així mateix, la seva inquietud 
social el portà a vincular-se al 
món polític del municipi. En 
Marcel té un gran sentit de la 
moralitat i l’ètica. Va aportar 
confiança i racionalitat en el 
projecte fundacional.

Antonio Ribelles Magdalena
Patró des de 1987 fins a 2018. En Ribelles 
nasqué el 17 de maig de 1932. El seu 
domicili sempre ha estat a Barcelona, però 
professionalment ha estat vinculat al districte 
de Santa Eulàlia durant més de 46 anys. És 
pel seu càrrec de delegat de l’entitat “la Caixa” 
que es relacionà amb el projecte, primer amb 
els Homenatges a la Vellesa i després amb 
la creació de la Fundació, de la qual és patró 
fundador. Tanmateix, són els seus valors 
humans els que el fan obtenir el reconeixement 
i l’estima dels seus companys de junta. Home 
dinàmic, vital, servicial i apte, beneït per un 
pragmatisme encomiable, ha estat una persona 
engrescadora i cabdal per al creixement dels 
serveis de la Fundació.

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

Farmàcia
Josep Clapés 

Empreses col·laboradores

ASSOCIACIÓ AMICS DELS AVIS
ASSOCIACIÓ FAMILIARS 

D’ALZHEIMER 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y 
GERONTOLOGÍA

CATALONIA, FUNDACIÓ 
CREACTIVA

FUNDACIÓ ARED
ASSOCIACIÓ ALBA

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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