
Memòria

2020



Hem tancat un any envaït per 
la COVID-19, que ha arribat 
de cop, sense avís, d’un dia 
per l’altre, afectant del tot els 
nostres serveis i programes, i en 
particular totes les persones que 
formen part de la Fundació Santa 
Eulàlia i la Fundació Sant Roc.

El virus ens ha sacsejat, ha 
copsat a residents, professionals, 
familiars i altres beneficiaris dels 
diferents serveis en els seus 
domicilis, i malauradament hem 
hagut de plorar la pèrdua de 
massa persones estimades.

Una de les nostres inquietuds ha 
estat poder continuar atenent, 
vetllant i fent costat a la nostra 
gent gran: com atendre’ls si 
emmalaltien, com ajudar-los 
si havien de confinar-se a 
casa, com alleugerir la seva 
solitud, com afrontar el seu 
deteriorament cognitiu, com 
facilitar-los orientació i recursos 
socials imprescindibles.

A raó de la situació de pandèmia, hem hagut de 
reorganitzar i adequar l’activitat ordinària, assistencial 
i d’atenció comunitària, en funció dels protocols de 
l’autoritat sanitària, esmerçant-hi tots els recursos 
materials i humans possibles. Així mateix, hem 
col·laborat amb l’Ajuntament en la creació i gestió de 
nous serveis específics per atendre la contingència 
generada per la COVID-19 en les persones grans de 
la ciutat.

En aquest punt, manifestar el nostre agraïment a totes 
les persones, entitats i institucions, que en aquesta 
conjuntura tan difícil, ens fa confiança dia a dia, que 
propicien i ens ajuden en l’execució del projecte 
fundacional.

Amb tot, hem de donar gràcies a Déu per disposar 
del meritori saber i el bon fer de tots els professionals 
en l’afrontament de la vicissitud que ens toca viure, 
per la seva resiliència, per haver sabut adaptar-
se i desenvolupar-se positivament davant les 
circumstàncies adverses, amb el convenciment que 
superar la crisi ens capacita millor per al futur.

Un bon demà per a tothom. 

J. Fuguet

Actuacions 
destacades

del 2020

Dins el context actual, són 
moltes les persones grans i els 
seus familiars que es dirigeixen 
a nosaltres fent-nos confiança. 
És el nostre deure recollir els seus 
anhels, les seves preocupacions 
i dificultats. Considerem que cal 
consolidar el pilar dels drets socials 
i per això els hi fem d’altaveu, ho 
expliquem, per tal d’implicar els 
agents polítics i socials i poder sumar 
esforços en aquesta direcció. Volem 
que la veu de les persones grans 
sigui escoltada, garantint d’aquesta 
manera el dret a una vida digna, en 
unes condicions de salut òptimes i 
amb unes xarxes socials fortes, on la 
pertinença a la comunitat sigui un 
dels eixos vertebradors.

Un any de 
resiliència 

SER ESCOLTATS
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El Sr. Jofre Fuguet, Director Executiu 
de les entitats, i la Sra. Núria Marín, 
Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, 
tractant qüestions que afecten les 
persones grans de la ciutat.

• • •

Adaptació dels serveis 
i programes ordinaris, 

assistencials i comunitaris, a les 
exigències de la pandèmia. 

• • •
Creació i gestió del servei 
de suport extern, d’ajuda a 
la ciutadania a resoldre una 
determinada problemàtica 
generada per la situació de 

pandèmia.

• • •
Creació i gestió del servei 

d’allotjament d’emergència 
per a les persones grans amb 

privació del seu cuidador 
principal a causa de la COVID-19. 

• • •
Campanya de 

micromecenatge destinada 
per afrontar l’emergència social  

provocada per la COVID-19 
en les persones grans més 

vulnerables.   

• • •
Intervenció professional

sobre 1.757 persones 
beneficiàries dels programes
i serveis ordinaris i sobre 1.076 

en el servei excepcional del 
Suport Extern.



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.

Identitat Principis

LA NOSTRA 
RAÓ DE SER:

LA PERSONA 
GRAN

Fundació Santa Eulàlia
Fundació Sant Roc

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.

4   •   Memòria 2020 Memòria 2020  •   5



Memòria 2020  •   7

En els serveis de residència s’han atès 237 
persones, xifra inferior en un 9% a la d’anys anteriors. 
Tanmateix, la taxa d’ocupació ha estat del 96,28% 
tenint en compte la capacitat assistencial permesa. 

En el servei de residència, la situació de pandèmia 
ha comportat l’obligat confinament dels residents, 
la qual cosa ha significat una feina especial per tal 
d’atendre les seves necessitats emocionals i afectives, 
fent èmfasi en mantenir les seves relacions familiars 
a través de la videotrucada telefònica i la visita amb 
distància.    

En els serveis de centre de dia, que només van estar 
oberts dos mesos i mig, es va atendre 86 persones, 
amb una taxa d’ocupació del 100%. La resta de 
mesos de l’any, als beneficiaris del centre de dia se’ls 
ha realitzat un seguiment a distància, oferint-los un 
acompanyament professional en la resolució de les 
dificultats assistencials que els hi poguessin sorgir. 

Resposta a les
demandes i 
necessitats de 
la gent gran 

RESPOSTA A LES 
DEMANDES I 
NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN 

EXERCIR L’ACCIÓ SOCIAL 
PER A LA GENT GRAN

MILLORAR EN SERVEIS

DISPOSAR DE PERSONAL 
SUFICIENT, QUALIFICAT I 
IMPLICAT

OBSERVAR CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA

CREAR VALOR PER A
LA SOCIETAT

Línies d’actuació

Atenció als usuaris dels serveis 
assistencials observant els 
protocols de Salut 
Els serveis de residència i centre de dia 
s’han vist obligats a reduir la seva capacitat 
d’assistència, obeint les disposicions de l’autoritat 
sanitària que prohibí nous ingressos en residència 
i el tancament del centre de dia. 

6   •   Memòria 2020



Prestació de l’estimulació 
cognitiva des de la distància 
El servei Gestímul ha hagut de modificar la 
manera i procediment de prestació de la seva 
activitat, que en comptes de fer-se de manera 
presencial en un centre i en grup, tal com es 
fa ordinàriament, al dictar-se el confinament 
domiciliari (el 13 de març) l’activitat va passar 
a prestar-se a distància mitjançant el contacte 
telefònic i la tecnologia digital i, en el darrer 
trimestre de l’any, reincorporant-hi la manera 
presencial, però individual, per a les persones més 
necessitades terapèuticament.  

En el servei de teràpia neuropsicològica de 
Gestímul, durant l’any s’ha arribat a atendre
206 persones. En el període anterior a l’estat 
d’alarma es féu de manera presencial; durant 
el període d’alarma i fins al mes de setembre 
l’activitat estimulativa s’ha realitzat amb sessions 
a distància mitjançant l’entrega de dossier 
d’exercicis, el guiatge telefònic i la videotrucada, 
produint-se 340 contactes mensuals; en el 
darrer trimestre la prestació de Gestímul ha pogut 
incorporar les sessions presencials individuals per 
a 63 persones, les que més ho requerien.

El nombre de beneficiaris/àries dels Tallers 
d’Entrenament de la Memòria (TEM), que es 

realitzen en els casals municipals de la 
gent gran, ha estat de 394 persones. 

Si bé els casals foren tancats i, en 
conseqüència, l’activitat dels 

TEMs en ells, als participants 
dels tallers se’ls ha 

dispensat d’un material i 
d’un guiatge telefònic 

adequat per tal 
que poguessin 

exercitar en el 
seu domicili 

les seves 
capacitats 
mnèsiques.

Alleugerir l’haver de 
viure la pandèmia en 
soledat 
El programa Gesguard, que té per 
objecte pal·liar els efectes de la 
soledat no volguda de les persones 
grans, s’ha vist condicionat i tensionat 
per les polítiques de confinament 
domiciliari, de restriccions de 
mobilitat, de tancament de comerços 
i hostaleria, i de distància social 
imposades a raó de la pandèmia, a 
les quals s’ha unit la por a emmalaltir, 
ha accentuat en molts casos el 
sentiment de desemparament, 
d’angoixa i desànim, quan no de 
tristor, en les persones grans que 
viuen soles, que s’han trobat en solitud 
i desconnectades. 

El programa Gesguard ha acollit
un total de 222 persones,
144 dones i 78 homes, amb una 
mitjana d’edat de 84 anys. Tanmateix, 
l’efecte que davant de la soledat es 
produïa amb les accions del programa 
de companyia, acompanyament i 
relació s’ha ressentit profundament, 
ja que s’han vist alterades per les 
mesures de protecció requerides per 
la pandèmia.

Des de Gesguard s’ha tingut especial 
cura en facilitar la trobada dels 
afectes tan necessària per a la gent 
gran en soledat, especialment entre 
aquells que per les seves condicions 
personals i de salut, eren més 
vulnerables. En concret, s’ha prestat 

una especial atenció a 93 persones, 
amb les quals s’ha mantingut 
un contacte telefònic continuat, 
se’ls ha gestionat la compra de 
queviures i medicaments, articles 
de primera necessitat, i a 47 
d’elles se’ls ha acompanyat en 
una visita al metge. 

Sobre 21 persones s’ha efectuat 
una acció tutorial de vetlla i 
guiatge dels seus drets socials i 
projecte de vida. 
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RESPOSTA A LES 
DEMANDES I 
NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN 

EXERCIR L’ACCIÓ SOCIAL 
PER A LA GENT GRAN

MILLORAR EN SERVEIS

DISPOSAR DE PERSONAL 
SUFICIENT, QUALIFICAT I 
IMPLICAT

OBSERVAR CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA

CREAR VALOR PER A
LA SOCIETAT

Línies d’actuació



Possibilitar el viure
en companyia 
El programa Llars de convivència, que ofereix 
allotjament a persones grans que, per les seves 
circumstàncies de vida, es veuen abocades a 
fer un canvi d’habitatge per satisfer les seves 
necessitats socioafectives i de cura personal, 
atesa la prohibició de fer nous ingressos en 
residències, s’ha erigit en un recurs vàlid per 
acollir persones grans que s’havien quedat, 
temporalment, sense el seu cuidador familiar 
per haver emmalaltit.  

Assessorar i informar 
sobre drets i recursos 
socials 
El programa Orienta comporta 
l’activitat d’informació, orientació, 
assessorament, tramitacions i 
altres diligències que facilitin a les 
persones grans el gaudiment dels 
seus drets socials i l’obtenció dels 
recursos i prestacions que els siguin 
necessaris. Aquest any, la seva 
activitat, a més a més de dirigir-se a 
les persones grans, s’ha extrapolat 
a la generalitat de la ciutadania 
que precisava assessorament 
i informació per resoldre una 
problemàtica generada per la 
situació de pandèmia.

El programa Llars 
de convivència 
ofereix habitualment 
4 habitatges d’ús 
compartit i en règim 
de lloguer on han estat 
domiciliades 6 persones.
 
En el context de la 
pandèmia, durant 
els mesos de maig a 
setembre, s’endegà 
amb la col·laboració 
de l’Ajuntament el 
Servei d’Allotjament 
d’Emergència, 
incorporant al programa 
3 pisos de lloguer amb 
una cabuda per a
10 persones, destinats 
a acollir-hi persones 
grans amb manca 
d’autonomia personal per 
a les activitats de la vida 
diària i que havien quedat 
privades del seu cuidador 
principal per haver 
emmalaltit a causa de la 
COVID-19, possibilitant-
les el viure ateses i en 
companyia.
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L’estructura professional d’Orienta, 
a instància de l’Ajuntament, ha 
incorporat l’anomenat Servei de 
Suport Extern (SSE) creat amb 
l’objecte d’ajudar a la ciutadania 
de L’Hospitalet sense un 
expedient obert en l’àrea bàsica 
de serveis socials, a resoldre 
una determinada problemàtica 
generada per la situació de 
pandèmia.  

El SSE ha estat en funcionament 
des del 21 de maig fins a final 
d’any, període en el qual s’han atès 
1.076 persones que van formular 
1.893 peticions d’ajut (una mitjana 
de 55,67 per setmana), les quals 
han generat 5.800 intervencions 
professionals.    
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RESPOSTA A LES 
DEMANDES I 
NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN 

EXERCIR L’ACCIÓ SOCIAL 
PER A LA GENT GRAN

MILLORAR EN SERVEIS

DISPOSAR DE PERSONAL 
SUFICIENT, QUALIFICAT I 
IMPLICAT

OBSERVAR CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA

CREAR VALOR PER A
LA SOCIETAT

Línies d’actuació

El programa Orienta participa 
amb l’Ajuntament de L’Hospitalet 
prestant un servei professional en 
els espais Punts d’informació 
per a gent gran dels casals 
municipals, que tenen per objecte 
aportar informació i orientar a 
les persones grans i a les seves 
famílies sobre les diferents 
prestacions i recursos que 
l’Administració posa al seu abast 
per fer més fàcil el seu dia a dia. 
Així, s’han efectuat 606 peticions 
de serveis, majoritàriament sobre 
recursos i serveis de la ciutat, que 
han beneficiat a 970 persones. 
El 64% d’aquestes consultes 
fetes han estat conseqüents 
per indicació d’altres serveis 
professionals de la ciutat. 



Acció social 

L’activitat del programa 
Naltros, consistent en 
l’execució d’activitats socials, 
relacionals i comunicatives, 
s’ha centrat en respondre a 
l’escletxa digital que incideix 
en la gent gran, propiciant 
la seva competència en les 
tecnologies de la informació 
i comunicació, per tal que 
disposin d’una eina més 
per poder exercir i exigir els 
seus drets i millorar la seva 
interacció social.

El programa Voluntiva’t, que pretén activar la 
capacitat solidària de la ciutadania vers a la gent 
gran i, alhora, oferir oportunitats a les persones 
grans d’exercir el voluntariat, ha orientat la seva 
activitat a afavorir la quotidianitat de les persones 
grans en soledat més vulnerables.

RESPOSTA A LES 
DEMANDES I 
NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN 

EXERCIR L’ACCIÓ SOCIAL 
PER A LA GENT GRAN

MILLORAR EN SERVEIS

DISPOSAR DE PERSONAL 
SUFICIENT, QUALIFICAT I 
IMPLICAT

OBSERVAR CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA

CREAR VALOR PER A
LA SOCIETAT

Línies d’actuació

Durant aquest any, s’ha 
instruït a 17 persones grans 
en el maneig de la tecnologia 
digital bàsica i s’ha dotat a 6 
d’elles dels dispositius adients 
a la capacitat adquirida, per 
afavorir la seva vinculació 
social. 

S’ha comptat amb 21 voluntaris que han realitzat fins 
a 73 intervencions d’ajut de gestió d’aprovisionament 
de productes bàsics, compra d’aliments, 
subministrament de medicació, visites mèdiques.

Generant la inclusió i valoració 
social de la gent gran 
Els programes d’acció social, Naltros i Voluntiva’t, 
pretenen propiciar un model de comunitat inclusiva, 
empàtica i solidària amb la gent gran, generant el 
seu reconeixement i valoració social. La situació 
de pandèmia ha trastocat el funcionament ordinari 
d’aquests programes i ha comportat haver 
d’abordar la seva finalitat amb una altra mirada. 

Entre l’activitat dels 
voluntaris cal destacar-
ne la labor feta per 3 
bones cosidores que 
varen confeccionar 155 
mascaretes casolanes, 
quan no n’hi havia de 
cap mena en el mercat, 
per a les persones 
grans del programa 
Gesguard.  

Millorar en serveis és una de les línies d’actuació 
per a complir amb la finalitat fundacional, que 
es planteja amb l’oferta de nous serveis per a 
respondre a les necessitats emergents de la 
gent gran, la revisió i adequació dels protocols 
de qualitat i la correcció de les condicions de 
l’equipament, elements, maquinària i instal·lacions, 
i amb aquesta perspectiva s’ha procedit també 
enguany encara que de manera condicionada per 
la pandèmia.  

Millora en serveis
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(
(

(

S’ha adquirit una 
nova furgoneta 
pel transport 
adaptat de 
persones amb 
mobilitat reduïda.   

( S’ha invertit 
significativament en la 
compra de material i 
elements de protecció 
contra el coronavirus 
per preservar la 
salut i seguretat 
dels professionals, 
residents i familiars en 
les seves visites.

( S’han destinat 20 
tauletes digitals per 
facilitar la comunicació 
interpersonal dels 
beneficiaris dels 
distints serveis.

(

S’ha procedit a adequar 
la configuració i l’ús 
dels espais dels centres 
residencials d’acord 
amb els protocols de 
l’autoritat sanitària, 
establint-hi les 
condicions i elements 
necessaris per garantir 
la màxima protecció 
i seguretat possible 
davant de la COVID-19.

(

S’ha creat el Servei de 
Suport Extern, d’ajuda a 
la ciutadania a resoldre 
una determinada 
problemàtica generada 
per la situació de 
pandèmia i el Servei 
d’Allotjament 
d’Emergència per 
a persones grans 
amb privació del seu 
cuidador principal per 
haver emmalaltit per la 
COVID-19.

(



RESPOSTA A LES 
DEMANDES I 
NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN 

EXERCIR L’ACCIÓ SOCIAL 
PER A LA GENT GRAN

MILLORAR EN SERVEIS

DISPOSAR DE PERSONAL 
SUFICIENT, QUALIFICAT I 
IMPLICAT

OBSERVAR CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA

CREAR VALOR PER A
LA SOCIETAT

Línies d’actuació

14   •   Memòria 2020 Memòria 2020  •   15

Qualificació professional 
adient i formació contínua en 
coneixements, destreses i actituds

El 100% del personal té la competència 
acreditada oficialment per exercir les tasques 
i funcions encomanades.

(
S’han impartit 9 hores de formació a cada 
treballadora que ha capacitat i ensinistrat al 
100% del personal dels serveis assistencials, 
el directiu, el tècnic, l’auxiliar i el de serveis, en 
temàtica específica i d’aplicació de mesures de 
prevenció, protecció i d’atenció relatives a la 
COVID-19. 

(

Suscitació de 
compromís laboral

S’ofereix estabilitat laboral amb la contractació 
indefinida del 87,5% dels professionals i d’un 
5% amb contracte de servei determinat. 

(
S’ha generat una antiguitat laboral de 9,8 anys 
de mitjana, amb tan sols el 3,82% de renúncies 
en el 2020 dels empleats indefinits.  

(

S’ha atorgat a tots els empleats una retribució 
salarial superior com a mínim al 4,83% del 
salari base del conveni col·lectiu d’aplicació.   

(

S’ha contemplat la integració laboral de les 
persones amb discapacitat, que suposa un 
4,45% de les persones contractades i la 
permanència de les persones majors de 45 
anys, que suposen el 46,75% dels contractes. 

(

Adequació de 
la plantilla
de personal

( La plantilla de personal, 
amb 157 llocs de treball, 
s’ha auxiliat amb la 
contractació de 3.522 
hores de reforç, que ha 
permès afrontar les majors 
exigències d’atenció 
dels beneficiaris durant 
la primera onada de la 
pandèmia i mantenir la 
ràtio de personal d’acord 
amb els requeriments 
normatius, malgrat les 
baixes laborals.    

Una plantilla apropiada, 
competent i compromesa 
per fer front a la 
contingència de pandèmia 
La irrupció de la COVID-19, distorsionant 
la dinàmica dels serveis assistencials i 
programes d’atenció a la comunitat, ha 
comportat haver de reorganitzar la gestió 
del cos de professionals per tal de fer front 
a la contingència sobrevinguda.

Plantilla de personal 



RESPOSTA A LES 
DEMANDES I 
NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN 

EXERCIR L’ACCIÓ SOCIAL 
PER A LA GENT GRAN

MILLORAR EN SERVEIS

DISPOSAR DE PERSONAL 
SUFICIENT, QUALIFICAT I 
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OBSERVAR CAPACITAT I 
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CREAR VALOR PER A
LA SOCIETAT

Línies d’actuació

Resultat
Observació de viabilitat i solvència econòmica

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

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

Malgrat la inestabilitat econòmica produïda per la COVID-19, el resultat de l’exercici 
econòmic ha estat positiu.

Equilibri inestable
L’any 2020 ha situat la gestió econòmica de les entitats 
en un equilibri inestable, ja que la pertorbació de la 
COVID-19 ha allunyat el compte de pèrdues i guanys 
de la seva previsió inicial, corregint-se parcialment les 
desviacions amb noves fonts d’ingressos i amb una 
contenció de la despesa.

Gestió econòmica 
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El 85% es destina a cobrir les despeses 
derivades de la prestació de serveis de 
residència i centre de dia.

El 15% de les aportacions es destinen 
a cobrir despeses derivades de la 
prestació de programes de caràcter 
gratuït i bonificat Gesguard, Orienta, 
Gestímul, Naltros, Llars de Convivència 
i altres iniciatives fundacionals.

Balanç de situació
Evidència de la solvència
econòmica.
Els balanços reflecteixen la capacitat 
d’ambdues entitats per complir amb les 
seves obligacions.

Els balanços mostren la suficiència 
d’ambdues entitats per a desenvolupar, a 
curt i mitjà termini, els serveis i programes 
establerts.

Aportacions rebudes:
4.848.882,11€
El 51% procedeix de les quotes dels 
usuaris per prestacions de serveis.

El 27% correspon a les aportacions de 
l’Administració per a les places públiques

El 17% són aportacions extraordinàries 
de l’Administració per raó de la COVID-19.

El 5% són donacions d’empreses i 
particulars, i subvencions oficials.

Compte de pèrdues i guanys,
esperats i executats. Exercici 2020
Els ingressos esperats de l’exercici 2020 s’han vist 
reduïts per la situació de pandèmia. Tanmateix, s’ha 
pogut compensar mitjançant donatius i subvencions, 
i aportacions extraordinàries de l’Administració.

La despesa s’ha vist reduïda en relació a la 
previsió inicial a causa de l’ajust bàsicament en 
aprovisionaments i en personal, degut a la menor 
ocupació dels serveis assistencials, per les mesures 
i directrius establertes per la Generalitat a raó de la 
pandèmia.

DESPESES
ESPERADES

DESPESES
EXECUTADES

62%

16%

17%

5%

2%

58%

13%

17%

5%

Despeses 
extraordinàries
COVID-19

Despeses
de personal 

Aprovisionaments

Altres despeses
d’explotació

Amortitzacions
de l’immobilitzat

DESPESES
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Aplicació de les aportacions

Prestació de serveis 
assistencials

Programes bonificats 
i de caràcter gratuït

Altres finalitats 
fundacionals

85%

8%

7%

Actiu corrent
Actiu no corrent

Passiu corrent
Passiu no corrent
Patrimoni net

7 %

93% 96 %

0 %
4%

Actiu Patrimoni
net i passiu

Fundació
Sant Roc

29 %

71%

98%

0 %
2 %

Actiu Patrimoni
net i passiu

Fundació
Santa Eulàlia

35%

65%

Donacions i 
Subvencions 

Aportacions 
extraordinàries
Ajuts COVID-19

Aportacions 
Administració 
Pública

Aportacions 
usuaris

5%

16%

25%

48%

INGRESSOS
ESPERATS

INGRESSOS
EXECUTATS

INGRESSOS



Creació de
valors per a 
la societat 
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Agraïments
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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

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 a procurar el 
desenvolupament i el benestar de la 
comunitat.  

Compartint 
coneixement 
S’ha creat i difós, 
mitjançant el portal 
Inforesidències, el 
document Pla de 
contingència per la 
gestió dels serveis 
residencials enfront 
de la COVID-19, 
i dos qüestionaris 
d’autoavaluació per al 
personal que hi treballa: 
el Qüestionari de 
prevenció i vigilància 
i el Qüestionari 
de valoració de 
conductes de risc.

Fomentant cultura 
d’humanització 
S’ha produït i difós el documental Soledad en el 
mitjà digital d’informació independent El obrero, 
per tal de fomentar la cultura d’humanització en el 
si de la societat, basada en valors d’acceptació, 
empatia i compassió vers l’altre. 

S’ha inferit en els mitjans de comunicació locals 
—TV L’Hospitalet, Periòdic Linial’H— per vindicar 
la labor feta en el sector assistencial pels seus 
professionals i la resiliència dels seus residents i 
familiars.

Formant valors
S’ha propiciat la interacció de l’alumnat de diverses 
escoles de la ciutat amb les persones grans que 
viuen a la residència, encara que no de manera 
presencial sinó a través de vídeo i correspondència 
postal, afavorint la seva formació en valors i el seu 
desenvolupament emocional i humà.

RESPOSTA A LES 
DEMANDES I 
NECESSITATS DE LA 
GENT GRAN 

EXERCIR L’ACCIÓ SOCIAL 
PER A LA GENT GRAN

MILLORAR EN SERVEIS

DISPOSAR DE PERSONAL 
SUFICIENT, QUALIFICAT I 
IMPLICAT

OBSERVAR CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA

CREAR VALOR PER A
LA SOCIETAT

Línies d’actuació

La Sra. Pepita Medina 
llegint una de les cartes 
que envien els escolars 
dels col·legis de la 
ciutat durant l’obligat 
confinament.



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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