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La nostra gent gran ha viscut una guerra, mínim, la globalit-

zació, la revolució tecnològica, una dictadura, una transició i 

una reconstrucció democràtica dels seus pobles. No esperaven 

viure també una pandèmia mundial ni ser testimonis d’una 

transformació tan absoluta del món com el coneixíem quan 

vam estrenar l’any 2020. 

El món sencer ha assistit amb estupe-

facció a aquesta brutal situació de risc, 

incertesa i necessitat de reacció ràpida 

i eficaç. Tanmateix, hi ha parts del món 

que ho han viscut amb més intensitat 

que altres i una d’aquestes parts són 

les residències de gent gran. 

Santa Susanna té una història centenària de superació, de can-

vis, de transformació, de lluita i d’adaptació lligada a la seva 

voluntat assistencial. Ara bé, l’anuari d’aquest any és el testimoni 

d’un dels episodis més amargs i difícils que li ha tocat viure. 

Malgrat això, des de la perspectiva que em dona la doble funció 

d’alcalde i president de la Fundació, puc afirmar que la gestió 

d’aquest episodi per part de Santa Susanna ha estat carregada 

del mateix esperit de servei i assistència que la caracteritza. 

En aquesta gestió, més que en qualsevol moment, ha estat 
cabdal la direcció i tots el equips de professionals que cada dia 
entren per la porta per facilitar un envelliment digne a la nostra 
gent gran. Agraeixo a les direccions i coordinacions, a les pro-
fessionals sanitàries, d’infermeria, de neteja, d’atenció, de man-

teniment, de cuina i de tots els àmbits 
implicats en el funcionament d’aquest 
espai cada minut donat durant l’any i, 
en especial, cada minut donat durant 
els pitjors moments de la pandèmia. 

Aquest agraïment és fruit de la meva 
constatació personal que, arribada la 
pitjor crisi que coneixem, la gran majo-
ria de la gent implicada en la Fundació 

va deixar a la porta la por, les diferències, les preocupacions 
personals i laborals i es va dedicar exclusivament a cuidar i, en 
la mesura del possible, a salvar les persones que tenen a càrrec. 
Les vides que tenen a càrrec.

Tanquem un anuari marcat pel dol i l’esgotament. Però, vist l’es-
perit inalterat d’aquesta institució, tanquem un anuari esperan-
çat que explica una història de superació, compromís i fortalesa. 

Endavant, companyes. Ens en sortirem.

Isidre  
Pineda  
i Moncusí

president de la Fundació Santa Susanna  
i de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna  
i alcalde de Caldes de Montbui

"Tanquem un anuari marcat 
pel dol i l’esgotament (...)  

però esperançat que explica 
una història de superació, 

compromís i fortalesa."



Benvolguts, benvolgudes,

us fem a mans la memòria de l’any 2020 de la Fundació Santa Susanna, la 

Fundació Sociosanitària i la Fundació d’Acollida; tot un any de vida a Santa 

Susanna. Un any diferent, un any de pandèmia, de coronavirus, un any que 

tots recordarem per molts motius. El primer motiu i principal serà per totes 

aquelles persones que portem al cor i han fet el seu traspàs degut a la Covid-19. 

Des de les fundacions vam fer tot el possible perquè estiguessin ateses de la 

millor manera possible. També recordarem aquest anys per la valentia i deci-

sió del personal sanitari, administratiu, de neteja i de direcció que van fer un  

pas al davant perquè la pandèmia no enfonsés les nostres  

fundacions ni sanitàriament ni econòmicament. A vosaltres MOLTES GRÀ-

CIES! Un agraïment i reconeixement també als patrons i patrones per tants 

esforços i tantes hores de cabòries i maldecaps.

El lema d’enguany era “Unim experiències”. No ens pensàvem pas que 

serien experiències tan fortes les que anàvem a viure, i enmig de tot hem 

resistit, el vent ens ha doblegat a voltes però no ens ha trencat. I tot allò 

viscut ens ha tornat a unir de manera més forta, més profundament.  

Endavant i per molts anys!

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

"No ens pensàvem pas que 
serien experiències tan fortes 

les que anàvem a viure."

"El vent ens ha doblegat  
a voltes, però no ens  

ha trencat."



FUNDACIÓ  
SaNTA  
SUSaNNA

DES DE 1386

(a 31/12/20)

Sr. Isidre Pineda i Moncusí 
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. Ramon Prat i Compañó 
patró i tresorer

Sr. Joan B. Casas i Onteniente 
patró 

Sr. Albert Valls i Font 
patró

Sr. Josep Maria Ventura i Montpart 
patró

Junta

39 persones treballadores 

92,3% amb contracte indefinit

338,5 hores de formació

3 % han fet docència

2 persones en pràctiques (92 hores)

Professionals

Sra. Assumpció Ros i Florenza

Direcció

La renovació constant: identificar 
noves necessitats i possibilitar 
nous projectes que s'adaptin 
i donin resposta a la realitat 

social de cada moment i, alhora, 
continuar el nostre llegat.

Visió

Hospitalitat
Proximitat 

Economia social
Respecte 
Solidaritat
Esperança

Valors

Continuar al llarg del temps 
l’esperit d’acolliment que  

la va fundar.

Missió



Dades 
econòmiques

Acreditats per  
promoure 
l'alimentació 
mediterrània  
(Amed)

Servei de cuina Cafeteria 
1.600
hores de servei

Bugaderia 
270.465 kg 
de roba rentada

Transport
30 
persones ateses

9001:2005
ISO

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 funeraris
227 
famílies  
ateses

130 
usos de la  
sala de vetlles

100% 
dels usuaris ens 
recomanarien

9,3
satisfacció  
dels usuaris

2.389.844,60 €
INGRESSOS:

1.404,20 €
RESULTAT:

17.847,72 €
DELS QUALS, DONATIUS:

2.388.440,40 €
DESPESES:

50,83 % personal
18,86 % aprovisionaments
4,79 % consums
25,52 % altres

101.333,82 €
INVERSIONS 2020:

Construccions 2019 4930,97 € 
Reformes bugaderia 11.170,22 € 
Instal·lacions tècniques 5.379,68 € 
Plaques solars 76.339,75 € 
Altres instal·lacions 1.211,00 € 
Equips d'informació 2.302,20 €

76.339,75 €
FINANÇAMENT:

Recursos generats i finançament 
propi / Renting plaques solars

Subvenció IRPF
10.710,00 €



(a 31/12/20)

Mn. Xavier Blanco i Castro 
president 

Sra. Conxi Gómez i Pardina 
patrona i tresorera

Sr. Albert Ferrer i Flaqué 
patró 

Sra. Anna Molleví i Bortoló 
patrona

Sra. Assumpció Ros i Florenza 
patrona

Sra. Elisenda Lladó Grimau  
secretària (no patrona)

Junta

83 persones treballadores

86 % amb contracte indefinit

285,5 hores de formació

8% han fet docència

3 persones en pràctiques (60 hores)

Professionals

Sra. Annabel Mateos i Torres

Direcció

Treballar des de l’atenció centrada en 
la persona: conèixer bé a la persona i el 
que li dona benestar, potenciant la seva 
autonomia, individualitat i socialització. 
L’acompanyament es fa des del tracte 

amable, la confiança i la cooperació de totes 
les persones vinculades per tal de contribuir 

entre tots al benestar i qualitat de vida de 
les persones usuàries dels serveis.

Visió

Hospitalitat
Respecte 

Honestedat
Implicació

Valors

Continuar al llarg del temps l’esperit 
d’acolliment heretat de la Fundació 
Santa Susanna, acompanyant en el 

procés d’envelliment de les persones i 
facilitant la continuïtat d’atenció integral 

segons les necessitats individuals.

Missió

ACOLLIDA



Dades 
econòmiques

2.813.749,17 €
INGRESSOS:

 -406.969,80 €
RESULTAT:

58.118,29  €
DELS QUALS, DONATIUS:

3.220.718,97 €
DESPESES:

68,67 % personal
16,48 % serveis externs
10,47 % cuina
4,38 % altres

803,02 €
INVERSIONS 2020:

Equips per proces  
d'informació

Serveis  
diürns
2
serveis

Residència  
assistida
141
persones ateses

110*
places

50 privades (26 a partir del juliol) 
60 públiques

Centre col·laborador  
de la Generalitat

*fins al mes de juny, després 86

66
persones ateses

44
places

24 privades  
20 públiques
Centre col·laborador  
de la Generalitat

Centre  
de dia

9001:2005
ISO

Acreditació  
de Qualitat

127
persones ateses

7.787 
àpats servits

Serveis d’atenció 
domiciliària

58 % serveis privats 
42 %  concertat amb  

l’Ajuntament 

FINANÇAMENT:

Donatius



FUNDACIÓ  
SOCIO- 
SaNITàRIA 
SaNTA  
SUSaNNA
(a 31/12/20)
Sr. Isidre Pineda i Moncusí 
president 
Sr. Albert Badia i Viaplana 
patró 
Sra. Pilar Mañas i Jiménez 
patrona
Sra. Assumpta Trias i Jover 
patrona
Sra. Assumpció Ros i Florenza 
patrona
Sra. Mercè Córcoles i Munné 
tresorera (no patrona)
Sr. Salvador López i Ayguasanosa 
secretari (no patró)

Junta

100 persones treballadores
98 % amb contracte indefinit
197,5 hores de formació
8% han fet docència
8 persones en pràctiques (825 hores)

Professionals

Sra. Anna Ayguasanosa i Mañé

Direcció

Ser un centre sociosanitari 
de referència, fent xarxa amb 
la resta del sistema sanitari i 

social, per poder seguir oferint 
serveis integrals i de qualitat 

i adaptant-nos als canvis 
socials i tecnològics.

Visió

La persona al centre
Hospitalitat
Compromís
Confiança 
Expertesa

Valors

Continuar la missió de l’antic 
Hospital Asil Santa Susanna, 

atenent les persones en 
situació de fragilitat a causa 

de la seva malaltia i/o procés 
d’envelliment, potenciant la seva 
qualitat de vida i acompanyant 

també a les seves famílies.

Missió

SOCIOSANITÀRIA



Dades 
econòmiques

 4.545.786,12 €
INGRESSOS:

193.320,10 €
RESULTAT:

5.633,70   €
DELS QUALS, DONATIUS:

4.352.466,02 €
DESPESES:

70,82 % personal
14,58 % serveis externs
8,72 % cuina
5,88 % altres

16.685,48 €
INVERSIONS 2020:

Mobiliari mèdic assistencial 
10.631,06 € 
Aplicacions informàtiques  
3.339,60 € 
Equips per processos d'informació 
2.714,82 € 

*Servei concertat amb CatSalut

PADES

180
persones ateses

Convalescència

295
persones ateses

32*
places

Servei de  
rehabilitació

101
persones ateses 18 %

82 % privat

mútua

Llarga  
estada

119
persones ateses

26*
places

Hospital  
de dia

77
persones ateses

20*
places

Atenció al dol  
i a les pèrdues

47
persones ateses

Cures  
pal·liatives

41
persones ateses

8*
places

Estades 
privades

24
persones ateses

9
places

Serveis diürns  
sociosanitaris

16
persones ateses

Consultes  
especialitzades

6
serveis

FINANÇAMENT:
Donatius, recursos generats  
i finançament propi 



accions del CèAVOC 
(Comitè d’Ètica del Vallès Oriental Central)

persones han participat a les 10 edicions  
del programa Vivències a Ràdio Caldes

publicacions divulgatives

socis de l’Associació Jardí Santa Susanna  

activitats divulgatives

SOM  
SaNTA  
SUSaNNA
L’arribada de la pandèmia va suposar  
un gran impacte per a les tres fundacions 
Santa Susanna i no vam poder portar  
a terme tot el que teníem previst.

Esperem recuperar ben aviat les activitats  
de suport a les famílies i poder comptar  
de nou amb la col·laboració de les  
persones voluntàries.

Malgrat que ha sigut un any d’adaptació 
constant, hem procurat continuar arrelats  
i oberts al poble.

16

entitats que han col·laborat en activitats  
socioculturals (93% de Caldes)

14

28

2

9,2
satisfacció de les persones  

participants als cicles 

2

222



La coordinació amb les entitats 
del territori permet treballar de 
manera més eficaç en l’atenció a 
les persones: Ajuntament de Caldes 
de Montbui, CatSalut, Departament 
de Salut i Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

Estem adherits a diferents  
xarxes a les quals col·laborem 
activament mitjançant grups  
de treball: Coordinadora  
Catalana de Fundacions,  
Consorci de Salut Social  
de Catalunya, Federació  
d’Entitats d’Assistència a  
la Tercera Edat sense afany  
de lucre (FEATE). 

A través de la FEATE  
participem a: Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya  
i Confederació de Patronals  
del Tercer Sector.



uniM  
EXPERIÈNCIES

Aquest és el lema que ens ha acompanyat el 
curs 2019-20 per reivindicar la importància 
que té cada experiència per qui la viu. Tant si 
es tracta d’una persona usuària, d’un familiar, 
d’una persona que està fent un voluntariat 

a Santa Susanna o d’un professional que 
hi treballa. I, a més a més, la riquesa de 
compartir i sumar aquestes vivències i 
aprenentatges per construir plegats nous 
horitzons i noves experiències.

CURS 2019-2020



Les experiències noves són molt útils  
perquè enriqueixen l'esperit.
MARGARET MITCHELL
escriptora i periodista

L'experiència no consisteix en el que s'ha viscut,  
sinó en el que s'ha reflexionat.
JOSÉ Mª DE PERERA
escriptor

Només una cosa és més dolorosa que aprendre  
de l'experiència: no aprendre de l'experiència.
LAURENCE J. PETER
pedagog

L'experiència és sovint el més valuós  
que tens per oferir.
RANDY PAUSCH
científic i professor

L'experiència és la filla del pensament,  
i el pensament és el fill de l'acció.
BENJAMIN DISRAELI
escriptor



novetAts  
i millores

La Fundació Santa Susanna ha 
estrenat un espai per atendre a 
les persones usuàries del Servei 
d'Atenció Domiciliària (SAD) 
i a les seves famílies. El punt 
d’atenció està situat al carrer 
Font i Boet número 12. 

La pandèmia ha obligat a 
reestructurar espais i circuits  
per a una major seguretat. 
És el cas dels vestidors dels 
professionals, la cuina i la 
bugaderia, entre d’altres. 

La Fundació Santa Susanna, 
que porta a terme el programa 
Gent gran activa de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, ha 
dissenyat noves activitats degut 
a la situació de pandèmia: 
passejades, activitats al parc i 
acompanyament individualitzat 
en l’ús de les tecnologies.

La Fundació Santa Susanna, 
que porta a terme el programa 
Gent gran activa de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, ha 
dissenyat noves activitats degut 
a la situació de pandèmia: 
passejades, activitats al parc i 
acompanyament individualitzat 
en l’ús de les tecnologies.

Nou punt d’atenció  
del SAD

Espais més  
segurs

Noves activitats per a  
la gent gran de Caldes



El 100% de l’energia elèctrica 
consumida durant l’any 2020 ha 
sigut energia verda, procedent 
de fonts renovables, certificat 
per l'empresa Electra Caldense 
Energia.

S’han instal·lat 235 plaques solars 
a la coberta de l’edifici. Es calcula 
que l’autoconsum de l’energia 
produïda suposarà un estalvi del 
30% del consum anual.

S’inicia el projecte de construcció 
del nou tanatori amb un concurs 
d'idees entre els despatxos 
d’arquitectura calderins. El tanatori 
s’ubicarà a l’espai del jardí de la 
Fundació Santa Susanna

La Fundació Sociosanitària 
Santa Susanna disposa de 24 
noves places concertades pel 
Servei Català de la Salut des del 
desembre de 2020. S’ha ocupat 
la planta de residència que 
es va tancar el mes de juliol a 
conseqüència de la pandèmia.

Energia  
verda

Plaques  
fotovoltaiques 

Nou  
tanatori 

Nova planta  
sociosanitària



Més de  
6 segles
de

Enguany hem volgut dedicar la memòria a 
la resiliència: la capacitat per a afrontar amb 
èxit una situació desfavorable o de risc, i per 
a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-
se positivament davant les circumstàncies 
adverses.

Al llarg de més de sis segles d’història, la 
Fundació Santa Susanna ha hagut d’afrontar 
diverses situacions de gran impacte: malalties 
infeccioses, situacions conflictives com la 

guerra civil o dificultats econòmiques per 
continuar l’activitat assistencial.

Però en totes aquestes situacions hostils, 
nombrosos calderins i calderines han 
aconseguit resistir i trobar la solució que 
ha permès que la nostra institució continuï 
atenent a les persones a dia d’avui, fent 
realitat l’esperit d’acolliment dels germans 
Pere i Bernat Lunes, fundadors de l’Antic 
Hospital Santa Susanna.



Alguns exemples singulars de resiliència i donatius:

S. XIV 
La pesta negra
La fundació de l’hospital de Santa Susanna 
se situa en un moment de crisi demogràfica a 
Catalunya i a tot Europa degut a la pesta negra 
i altres epidèmies. El 1386 Caldes de Montbui 
tenia 600 habitants. 

S.XV 
Donacions, cessions i llegats
Des dels inicis l’antic hospital va comptar 
amb donacions. Una de les primeres és la de 
l’Elisenda, vídua de Pere de Canal, que va donar 
un censal mort, un hort i la casa del carrer 
de Vic a canvi de menjar, vestit, calçat i altres 
necessitats tota la vida, tant si estava sana 
com malalta. Un altre exemple és el de Joan 
Montserrat Valls, que va nomenar l’Hospital 

com hereu universal, prenent mesures per 
conservar i fer productives les rendes.

1863-1976 
La casa de Madrid 
En Joan Samsó, militar i funcionari calderí, 
deixa en herència una casa al carrer Preciados 
de Madrid a condició que el seu retrat sigui 
exposat a la sala de juntes de l’Hospital. 

El 1905 la casa 
va quedar en 
estat ruïnós per 
l’esfondrament de 
cases veïnes. Es va 
poder reparar amb el 
donatiu del calderí Pau 
Cuscó i Serra, mentre 
no es podia vendre.



Els obstacles no s’acabaven: un embargament 
evitat per l’administrador el 1936, els 
desperfectes de la guerra civil i un intent 
d’expropiació de l’Ajuntament el 1964. 
Finalment la casa es va vendre i va facilitar la 
construcció del nou edifici al carrer Font i Boet.

1917-1978 
El nou edifici
El 1917, la Marquesa de Caldes realitza un 
donatiu de 3000 pessetes per a la construcció 
del nou edifici del carrer Font i Boet. Malgrat 
tot, les obres no poden avançar com estaven 
previstes.

El 1976 es realitzen taules de recapte al carrer: 
els calderins aporten donatius a les taules 
situades a les places i carrers de la vila per 
finançar les obres del nou edifici. També 
s’organitza un concert benèfic a càrrec de les 
corals infantils de la vila.

I finalment el 1978, nombrosos calderins i 
calderines col·laboren en la mudança al carrer 
Font i Boet, portant amb els seus propis 
vehicles totes les pertinences de l’Antic  
Hospital a l’edifici actual.

1918 
La grip espanyola
El mes de maig arriba la grip a Caldes, una 
epidèmia que va afectar un terç de la població 
mundial amb un índex de mortalitat del 2,5%. 
A Barcelona, que en aquells moments tenia 
640.000 habitants, es compten 20.000 difunts i 
més de 150.000 persones infectades.

1936-1939 
La guerra civil
Durant la guerra es dissol la junta de l’Hospital 
i les monges darderes encarregades de 
l’assistència als malalts es traslladen a la Torre 
de les Còmiques (a l’actual carrer Pi i Margall, 
entre els carrers Lleida i Doctor Xalabarder) 
on atenen, vestides amb roba civil, a soldats i 
voluntaris del front. 



1972 
Servei de transport diari 
Els calderins s’organitzen pel trasllat diari, des 
de Sabadell a Caldes i a l’inversa, de les monges 
de la congregació de les Siervas de María 
que presten els seus serveis temporalment a 
l’Hospital.

2020 
La pandèmia de la Covid 

L’any 2020, també a les fundacions Santa 
Susanna, ha estat marcat per la pandèmia de la 
Covid i l’impacte que ha tingut a nivell sanitari, 
social i econòmic. I novament, davant d’un mo-
ment de necessitat, les persones han respost 
favorablement:

•  les persones treballadores:  
amb professionalitat i compromís malgrat  
l’alta exigència;

•  les persones ateses i les seves famílies:  
amb confiança vers la institució i els professio-
nals malgrat la incertesa;

•  la societat civil:  
amb solidaritat aportant donatius econòmics  
i materials, i confeccionant equips de protec-
ció individual; 

•  els membres dels patronats:  
amb la seva dedicació en la recerca de  
solucions.

Entre tots i totes, 
ho fem possible!





DOnAtius  
2020

Moltes gràcies a totes les persones que han 
mostrat la seva solidaritat amb les fundacions 
Santa Susanna! 

A la persona que ha donat un metre de goma 
elàstica que tenia a casa i a l’empresa que ha 
donat metres de roba. Al particular que ha 
fet una petita aportació i a l’entitat que ha fet 
un donatiu. Al comerciant que va portar els 
guants de vinil que tenia i a l’organització que 
va aportar equips de protecció. 

A tots i a totes: moltes gràcies per ajudar a 
superar aquesta crisi! 

Donatius materials març-maig 2020

DONANTS DONACIONS COL·LABORACIÓ CIUTADANA

38
Ajuntament, 9 entitats,  

13 particulars i 15 comerços

Equips de protecció. Neteja i material desinfecció.
Dispositius de comunicació. Mampares de protecció. 

Poms per a les portes. Punts de llibre d'autor.

60
persones que ha elaborat  

500 bates i 500 mascaretes

PERSONES ENTITATS I EMPRESES ACTIVITATS TOTAL 

FUNDACIÓ  
SANTA SUSANNA

10 
20 € - 200 €

3 
500 € - 10.600 €

5 
10 € - 289,17  €

17.847,72 €

FUNDACIÓ D'ACOLLIDA  
SANTA SUSANNA

23 
18 € - 10.000 €

2 
500 € - 35.687,45 €

- 58.118,29 €

FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA  
SANTA SUSANNA

9 
30 € - 150 €

1 
3.102,95 €

- 5.633,70 €

Donatius econòmics 2020



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

CONTINUEM  
AMb La
SOLIDaRITAT 
que ens DEFINEIX



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

GRÀCIES PER  
aJUDaR A CONTINUAR
La nostra història 
d’hospitalitat!

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



info@fundaciostasusanna.cat

@FdcioStaSusanna

  
@fundaciostasusanna

www.fundaciostasusanna.cat www.fundaciodacollidastasusanna.cat www.fundaciosociosanitariastasusanna.cat

ACOLLIDA SOCIOSANITÀRIADES DE 1386

Font i Boet, 16
93 865 49 94

Font i Boet, 16
93 737 78 33

Sentmenat, 6
93 865 49 94


