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Benvolguts, benvolgudes

Benvolguts, benvolgudes

Presentar la memòria 2018 de la Fundació Santa
Susanna és presentar i posar en valor la feina
d’una institució amb més de sis segles d’història
al servei de les persones. També és un retorn a
totes aquelles persones que se l’han sentit seva
i, finalment, també és exercici de transparència.

teniu a les mans la memòria de l’any 2018 de
la Fundació Santa Susanna. A hores d’ara crec
que no cal fer una presentació en profunditat
d’aquesta institució i el seu propòsit fundacional. Em consta que és una de les institucions
més estimades a la nostra vila de Caldes de
Montbui pel que representa d’acollida, professionalitat i estimació cap a les persones.

L’any 2018 ha estat un any de transformació per
a la institució, amb la creació de dues noves
fundacions sense afany de lucre: la Fundació
d’Acollida i la Fundació Sociosanitària. Juntament amb la pròpia Fundació Santa Susanna,
totes tres són hereves de l’antic Hospital de pobres i mantenen viu l’esperit d’acolliment que el
va fundar el 1386 i que ha perdurat al llarg dels
segles, adaptant-se a les necessitats canviants
i a un entorn cada cop més complex i exigent.
M’acomiado dient que ha estat un honor per
mi ser President de la Fundació Santa Susanna
els darrers dotze anys, mentre he estat Alcalde,
i conèixer així, des de dins, una de les institucions dels quals les calderines i els calderins ens
n’hem de sentir més orgullosos. De cara al futur,
desitjo molts encerts a Santa Susanna.
JORDI SOLÉ I FERRANDO
President de la Fundació
Santa Susanna i de la Fundació
Sociosanitària Santa Susanna
i Alcalde de Caldes de Montbui

El curs 2017-2018, el lema de la nostra fundació
va ser “fem pinya”. A casa nostra, a la Fundació,
es fa pinya cada dia; per necessitat i per convicció perquè el nostre objectiu són les persones
i els seu benestar físic, psicològic i espiritual. I
aquí ens trobem fent pinya no només a dins de
la Fundació sinó també amb persones i altres
institucions de la nostra vila. Darrera les xifres i
projectes que aquí llegireu, recordeu que a l’inici
i al terme de tot hi ha les persones ateses i les
persones que ho han fet possible.
Acabo amb un reconeixement agraït a tots els
treballadors/es, voluntariat i membres del patronat que han fet possible un any més de vida
a la nostra Fundació.
MN. XAVIER BLANCO I CASTRO
President de la Fundació d’Acollida Santa
Susanna, Vicepresident de la Fundació Santa
Susanna i Rector de la Parròquia de
Santa Maria de Caldes de Montbui

L A F U NDACIÓ
E S TRA N S FO R MA

La Fundació Santa Susanna és una institució sense afany de lucre que data de
l’any 1386 i que està profundament arrelada a la vila de Caldes de Montbui.
Dels 633 anys de trajectòria, els últims 30 han
estat marcats per un gran creixement: un augment en la nostra oferta de serveis adreçats a les
persones i un increment del nombre d’usuaris i
de professionals. Tot això, en un entorn canviant
i exigent però amb desigual finançament en les
diferents atencions.
Per seguir prestant serveis adaptats, la Fundació
es transforma i traspassa l’activitat assistencial
a dues noves fundacions segons les necessitats
dels usuaris i dels serveis que oferim, sigui acompanyant el procés d’envelliment o el procés de
malaltia crònica.

És un nou repte que afrontem amb compromís i
que ens permetrà tornar a l’atenció de proximitat
i fer sostenible la nostra organització per establir
els fonaments per a nous projectes, tot continuant la nostra missió d’acolliment i d'hospitalitat.

les fundacions actuals són tres:
Fundació Santa Susanna
Fundació d’Acollida Santa Susanna
Fundació Sociosanitària Santa Susanna

FUNDACIÓ
SANTA
SUSANNA
El seu objectiu és continuar
la seva missió fundacional
d’acolliment i hospitalitat,
conservar i millorar el
patrimoni de tants segles,
prestar serveis que provenen
de la nostra experiència
assistencial i vetllar i donar
suport a les dues fundacions
assistencials.

JUNTA
Sr. Jordi Solé i Ferrando
President i Alcalde de Caldes
de Montbui
Mn. Xavier Blanco i Castro
Vicepresident i Rector de la
Parròquia de Santa Maria
Sr. Salvador López i Ayguasanosa
Patró i Secretari
Sr. Jaume Ferrer i Montllor
Patró i Tresorer
Sr. Joan Badia i Campabadal
Patró (fins 12/2018)
Sra. Elena Codina i Sampera
Patrona
Sr. Miquel Farràs i Boqué
Patró (fins 12/2018)
Sr. Ramon Prat i Compañó
Patró
Sr. Joan Serra i Malla
Patró

EQUIP DIRECTIU
Sra. Assumpció Ros i Florenza
Gerent
Sra. Mercè Córcoles i Munnè
Responsable d’administració
i patrimoni

PROFESSIONALS
42 treballadors/es

SERVEIS
• Serveis de restauració:
cuina i cafeteria
• Serveis funeraris
• Transport adaptat
• Bugaderia
• Manteniment
• Administració
• Programes i projectes

Per moltes vegades que hagi
sentit la història de la nostra
institució, no puc deixar
d’admirar tantes persones que
han contribuït al manteniment
de la seva missió i han enriquit
el seu llegat aportant el seu
temps, capacitats i béns.
Ha viscut moltes dificultats i
les ha pogut salvar! Això ens
encoratja i dona esperança.
El 2018 ens ha presentat un
nou repte que demana mirar
als orígens per projectar-nos
en el futur. Caldrà donar valor
al patrimoni heretat, fruit de
l'esforç dels que han cregut en la
seva missió, per continuar amb
el compromís de donar servei
a les persones. Ho podem fer
amb un equip de professionals
expert i amb vocació.
És un honor dirigir la Fundació
Santa Susanna. Estimo el seu
projecte.
SRA. ASSUMPCIÓ
ROS I FLORENZA
Gerent

FUNDACIÓ
D'ACOLLIDA
SANTA
SUSANNA
La seva raó de ser és donar
serveis especialitzats a les
persones en el seu procés
d’envelliment i a la seva
família per vetllar per la
seva qualitat de vida, des de
l’atenció al propi domicili
fins a l’acolliment residencial,
apostant per un model
d’atenció centrada en la
persona (ACP) amb la voluntat
d’atendre amb qualitat els
nostres usuaris i amb el
compromís d’aprofundir en
les nostres arrels d’hospitalitat
i proximitat.

JUNTA
Mn. Xavier Blanco i Castro
President
Sra. Pepi Martos i Vega
Patrona
Sra. Rosa Montlló i Viaplana
Patrona
Sr. Josep Puig i Lucas
Patró
Sra. Assumpció Ros i Florenza
Patrona
Sr. Salvador López i Ayguasanosa
Secretari (no patró)
Sr. Jaume Ferrer i Montllor.
Tresorer (no patró)

EQUIP DIRECTIU
Sra. Annabel Mateos i Torres
Directora
Sra. Neus Yanguas i Tenedor
Supervisora
Sra. Annabel Rueda i Roma
Responsable higienicosanitària

PROFESSIONALS
99 treballadors/es

SERVEIS
ACOLLIDA

• Residència assistida
• Centre de dia
• Serveis diürns
• Serveis d’atenció domiciliària
• Casa d'acollida

Fa 25 anys que formo part
d’aquesta casa, la Fundació
Santa Susanna. Tots aquests
anys han significat créixer,
compartir, confiar, entrega i
superació.
Amb el nou encàrrec de portar
la direcció de la nova Fundació
d’Acollida Santa Susanna,
assumeixo un nou repte amb
coratge i il·lusió, també amb
respecte i dubtes. Un camí que
hem de continuar treballant
en equip, des d’un model
de governança democràtica
i d’atenció centrada en la
persona. Amb una mirada des
de les capacitats i autonomia i
un treball de qualitat per oferir
diversitat de recursos per a la
gent gran que s’adaptin a les
seves necessitats.
SRA. ANNABEL
MATEOS I TORRES
Directora

FUNDACIÓ
SOCIOSANITÀRIA
SANTA
SUSANNA
El seu objectiu és oferir
atendre les persones en el seu
procés de malaltia en situació
de fragilitat i amb necessitats
complexes, i a la seva família,
de forma coordinada amb la
resta del sistema sanitari i
social, continuant la missió
de l’antic Hospital Asil Santa
Susanna.

JUNTA
Sr. Jordi Solé i Ferrando
President
Sr. Albert Badia i Viaplana
Patró
Sra. Pilar Mañas i Jiménez
Patrona
Sr. Vicenç Personat i Pallarès
Patró
Sra. Assumpció Ros i Florenza
Patrona
Sr. Salvador López i Ayguasanosa
Secretari (no patró)
Sr. Jaume Ferrer i Montllor
Tresorer (no patró)

EQUIP DIRECTIU
Sra. Anna Ayguasanosa i Mañé
Directora
Sra. Mercè Vargas i García
Supervisora
Sra. Pilar Loncán i Vidal
Directora mèdica

PROFESSIONALS
75 treballadors/es

SERVEIS

SOCIOSANITÀRIA

• Serveis d’internament: llarga
estada, estades temporals,
convalescència i cures pal·liatives
• Hospital de dia
• Serveis diürns
• PADES
• Servei de consultes especialitzades
• Servei de rehabilitació
• Servei d’atenció al dol i a les
pèrdues

Fa 28 anys que formo part
d'aquesta institució. Ha sigut
un temps de creixement
personal i professional:
aprenent del dia a dia i del
contacte amb les persones
i formant-me per actualitzar
coneixements per desenvolupar
amb rigor la meva tasca. Al
mateix temps, la institució
també ha anat creixent en
serveis, usuaris i professionals.
Encaro aquest nou repte com a
directora amb il·lusió per seguir
oferint atenció sociosanitària,
com ja estem fent des de fa
27 anys, vetllant pel benestar
de les persones en situació
de vulnerabilitat i/o malaltia
crònica i de les seves famílies.
Continuarem treballant amb
tots els professionals per seguir
sent un centre de referència.
SRA. ANNA
AYGUASANOSA I MAÑÉ
Directora

SOM FUNDACIÓ
Les fundacions actuals, tot i tenir objectius diferenciats,
comparteixen l’esperit “Santa Susanna” d’hospitalitat
i acolliment que s’ha mantingut al llarg dels segles i que
impregna el dia a dia de les seves activitats.
ELS
PROFESSIONALS

216

professionals

31

categories
professionals
que treballen
en equips
multidisciplinaris
per una atenció
integral

83%

taxa
contractació
indefinida

21 1.952

convenis
formatius
amb entitats

hores
d'alumnes en
pràctiques

EL
VOLUNTARIAT

43

voluntaris

90%
de caldes

9

incorporacions
i 10 baixes

11

reunions de
coordinació

3

sessions
formatives

SOM FUNDACIÓ

PERSONES ATESES
FUNDACIÓ SANTA SUSANNA
Serveis de restauració

280 6 3.285
dinars
diaris

serveis
càtering

hores obertura
cafeteria

Bugaderia

Acreditats per
promoure l'alimentació
mediterrània
(Amed)

207.000
kg de roba
rentada

FUNDACIÓ D'ACOLLIDA SANTA SUSANNA
Residència assistida

157
persones
ateses

110
places

Centre de dia
50 privades
60 públiques

Centre col·laborador
de la Generalitat

90

persones
ateses

44

privades
places 24
20 públiques

Centre col·laborador
de la Generalitat

FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA SANTA SUSANNA
Convalescència

Llarga
estada

PADES

persones
ateses

persones
ateses

persones
ateses

Hospital
de dia

Cures
pal·liatives

persones
ateses

persones
ateses

340 145 162 120

31

26

places

places

places

8

Servei concertat
amb CatSalut

Servei concertat
amb CatSalut

Servei concertat
amb CatSalut

Servei concertat
amb CatSalut

Servei concertat
amb CatSalut

20

84
places

Transport

Serveis funeraris

00 30.206 172 190 8,7
kilòmetres
en serveis

famílies
ateses

usos sala
de vetlles

satisfacció
dels usuaris

93%

ISO
9001:2005

dels usuaris ens
recomanarien

Acreditació
de Qualitat

Som l'única institució no lucrativa que presta aquests serveis a Catalunya.
Els beneficis d’aquest servei s’inverteixen en aquells serveis deficitaris que presta
la Fundació Santa Susanna a Caldes i al seu entorn des de fa més de 630 anys.

Serveis diürns

Servei d'atenció domiciliària

84

148

serveis atesos

persones

70,7% concertat
amb l'Ajuntament

8,9

satisfacció
dels usuaris

Casa d'Acollida
ISO
9001:2005

4

persones
ateses

Acreditació
de Qualitat

Estades
privades

Serveis diürns
sociosanitaris

Consultes
especialitzades

Atenció al dol
i a les pèrdues

Servei de
rehabilitació

persones
ateses

persones
ateses

consultes

persones
ateses

persones
ateses

64
9

places

15

Inici novembre 2018

112

67

245
72% mútua
28% privat

SOM FUNDACIÓ

IMPLICATS
AMB LA COMUNITAT
ATENCIÓ
A LES FAMÍLIES

5

grups de suport
i educatius

24

tallers educatius
sociosanitaris

56
sessions
grupals

14

reunions i
celebracions

ARRELATS
I OBERTS AL POBLE

14

activitats
divulgatives

2

publicacions
divulgatives

26

programes
"vivències" a
ràdio caldes

26

entitats
que han
col·laborat
en activitats
socioculturals

188

socis de
l'associació
jardí santa
susanna

FEM PINYA

Al llarg del curs 2017-2018 ens ha acompanyat el lema “fem pinya”.

El Sr. Felipe Campos, director general de l'Associació
Educativa Ítaca de L'Hospitalet de Llobregat, va compartir la seva experiència “Quan el somni individual esdevé una realitat col·lectiva”, un testimoni de compromís, passió i valentia que, entre altres reconeixements,
ha sigut guardonat amb el “Premi Fundació Príncep de
Girona Social” el 2013.
El el seu somni individual era donar resposta a les persones amb necessitats. I amb
la col·laboració de la comunitat que l'envolta, van aconseguir que el centre d'esplai
on era monitor voluntari obrís totes les tardes per acollir a tots els infants del barri
Collblanc - La Torrassa. I, amb el pas dels anys i la implicació de més persones, el
centre ha esdevingut "una petita illa de somnis" amb 50 treballadors i 100 voluntaris
que realitzen diversos projectes d'atenció a la infància i a les seves famílies per tal que
visquin dignament, donant resposta a les necessitats dels temps.

F E M P I N YA
compartim un recull de frases que ens conviden a continuar fent pinya

 oltes persones petites,
M
en llocs petits, fent coses
petites, poden canviar
el món.
Eduardo Galeano

Si vols anar ràpid,
camina sol; però si
vols arribar lluny,
camina acompanyat.
proverbi africà

Sortosament depenem
dels altres: la vida sense
els altres és impossible.

Ajudant-lo a escalar
la muntanya, ell també
la va escalar.

Josep Maria Esquirol

proverbi tibetà

Molts de nosaltres som
més capaços que alguns
de nosaltres. Però ningú
de nosaltres és tan capaç
com tots nosaltres.
Tom Wilson

Associeu-vos i sereu
forts, instruïu-vos
i sereu lliures,
estimeu-vos i sereu
feliços.
Josep Anselm Clavé

Les forces que
s’associen pel bé no se
sumen, es multipliquen.

Individualment som
una gota. Junts som
un oceà.

Concepció Arenal

Ryunosuke Satoro

RECONEIXEMENTS

Acreditació
per l’alimentació
mediterrània

Reconeixement
pels més de 500
anys d'existència

Serveis
Funeraris
de Qualitat

Obtenció de l’acreditació
Amed de l'Agència de Salut
Pública de la Generalitat
de Catalunya per ser un
establiment promotor de
l'alimentació mediterrània.

La Fundació Santa Susanna
ha rebut un guardó de mans
de la H. Sra. Ester Capella,
Consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya,
per ser una fundació amb
més de 500 anys d'història
en un acte organitzat per la
Coordinadora Catalana de
Fundacions en motiu del
seu 40è aniversari.

Els Serveis Funeraris Santa
Susanna disposen del certificat
de qualitat que acredita el
compliment amb la norma
ISO 9001:2005. Els Serveis
Funeraris se sumen als Serveis
d’atenció domiciliària (SAD)
que van aconseguir el distintiu
el 2017.

NOVETATS I MILLORES
Inici de les passejades
Les passejades amb els residents pels entorns propers a la fundació són
possible gràcies a la resposta a la crida feta amb la col·laboració del Punt
de Voluntariat de Caldes de Montbui.

Nova entrada i nova recepció
L’edifici disposa de dues entrades i dues recepcions per a una millor atenció
dels seus usuaris i familiars. La nova recepció està adreçada als usuaris
de la Fundació d’Acollida Santa Susanna i de la Fundació Santa Susanna i
l’altra recepció als de la Fundació Sociosantiària Santa Susanna.

1r concurs de pòsters Santa Susanna
S’ha celebrat un concurs de pòsters adreçat als treballadors de les tres
fundacions i dedicat a la higiene de mans. L’equip de la planta 4 ha guanyat
el Premi Jurat i l’equip de la planta 3 el Premi Popular.

Participació a la festa de Corpus
Aprofitant que aquest any les catifes florals de Corpus es realitzaven al
carrer Font i Boet, la Fundació ha participat a la festa realitzant una catifa
gràcies a la col·laboració de moltes persones.

Noves activitats solidàries
A la tradicional Tómbola de Festa Major i a la Caminada per l’Alzheimer,
s’hi suma un dinar benèfic en motiu del Giving Tuesday i el sorteig d’una
panera de Nadal. Els beneficis s’han destinat a una llitera pel Centre de dia
i una moto elèctrica pel Servei d’atenció domiciliària.

IMPLICACIÓ
E N EL SECTOR
Aprenentatges
transformadors

Per un envelliment
socialment productiu

24 de gener

7 de juny

Participació com a testimoni del
model d’Atenció Centrada en la
Persona en l’acte «Deixem de
parlar de l’ACP! Així entenem
l’atenció de les persones amb
demència. 12 aprenentatges
transfor-madors!» organitzat
per la Fundació Alzheimer
Catalunya i la Federació
d'Entitats d'Assistència a la
Tercera Edat sense afany de
lucre.

Participació al debat dedicat a
l'envelliment socialment productiu, un acte organitzat pel
Consell Català del Moviment
Europeu, FATEC i el Grup d’Opinió GENT GRAN, el 7 de juny
al Palau Macaya de Barcelona.

Acompanyar la
família en la malaltia
3 de febrer

La Fundació aporta la seva
experiència a la XIII Jornada
diocesana de Pastoral de la
Salut amb el testimoni de
treballadors i voluntaris. L’acte,
celebrat a l'Escola Pia de Caldes,
va aplegar 200 persones.

Jornada de reconeixement del Voluntariat
20 de setembre
Organització i participació a
la II Jornada de la Federació
d'Entitats d'Assistència a la
Tercera Edat (FEATE) a Tortosa
dedicada al compromís.

Aliances de salut
26 d’octubre
Participació a la taula rodona
“Les aliances territorials com a
element clau en la continuïtat
assistencial” a la XIV Jornada

de Salut “Aliances estratègiques
de salut en el Vallès Oriental”
de l’Hospital General de
Granollers.

Seu de la jornada
dels professionals
d'atenció a les
persones grans
28 de novembre
Caldes de Montbui ha acollit la
jornada anual dels professionals
de la Federació d'Entitats
d'Assistència a la Tercera Edat
sense ànim de lucre (FEATE)
que ha reunit a 80 professionals
del territori català.

DADES ECONÒMIQUES
RESULTAT DE L’ANY 2018

7.946.252,99 €

INGRESSOS
Dels quals són donatius

6

115.702,14 €

Activitats
benèfiques

72,93 %

RESULTAT

Persones

4

Entitats

7.967.563,60 €

DESPESES

Personal

4

9,33 %
Cuina

2,31 %
Consums

15,43 %
Altres

-21.310,61 €

INVERSIONS 2018
Millores plantes 1 i 2

Mobiliari / Mèdic assistencial

Vehicle Serveis Funeraris

Equips per procés d’informació

248.456,44 €
44.000,00 €

6.634,72 €

3.805,87 €

Obra casa Jardí

5.909,52 €
COM S’HAN FINANÇAT?

85.000,00 €

224.893,67 €

Subvenció
IRPF 2017

Recursos generats
i finançament propi

CONTINUEM AMB
LA SOLIDARITAT
QUE ENS DEFINEIX
al llarg dels més de sis segles d’història,
moltes persones han col·laborat en el
manteniment i millora de la fundació.
Amb el patrimoni (que és de tots)
Els donatius econòmics i les herències d’immobles que rebem,
són gestionats amb responsabilitat per correspondre a la confiança
dels donants i poder:
• Acollir les persones en situacions de pobresa que actualment està creixent
• Arribar a més persones que poden beneficiar-se dels nostres serveis
• Oferir nous serveis per resoldre noves necessitats

Amb el nostre temps i capacitats
La dedicació de les persones voluntàries és necessària per a:
• Acompanyar l’evolució natural de l’ésser humà i desenvolupar
una cultura de l’envelliment que suposi una oportunitat permanent
d’aprendre, gaudir i compartir
• Seguir potenciant la socialització de les persones que viuen a la institució
obrint les portes a persones i entitats que volen participar-hi compartint
el seu temps i habilitats per contribuir al benestar dels residents
• Omplir la solitud dels residents sense família amb la companyonia
del voluntariat

Davant d’unes necessitats tan diverses,
és fàcil que cadascú trobi aquella amb
la que més a gust hi pot col·laborar.

Gràcies per ajudar a continuar
la nostra història d’hospitalitat!

DES DE 1386

ACOLLIDA

SOCIOSANITÀRIA

sentmenat, 6
tel 93 865 49 94

sentmenat, 6
tel 93 865 49 94

font i boet, 16
tel 93 737 78 33

www.fundaciostasusanna.cat
info@fundaciostasusanna.cat
@FdcioStaSusanna

