
1

Memòries  2016

Protegim els drets   
per garantir el benestar  
de les persones

Ens acompanyes?

Il·
lu

si
ó

Ef
ic

iè
nc

ia
Fl

ex
ib

ili
ta

t 
S

os
te

ni
b

ili
ta

t
C

om
p

ro
m

ís
 

so
lid

ar
i

Ll
uí

s 
A

rt
ig

ue
s 

Fu
nd

ac
ió

 T
ut

el
ar



El Grup Sant Pere ClaverEl Grup Sant Pere Claver

C. Vila i Vilà, 16.  
08004 Barcelona

Tel. 93 442 39 03
Fax 93 442 74 31

info@santpereclaver.org
www.santpereclaver.org

Índex

El Grup Sant Pere Claver

Benvinguda   3
 Qui som   4
 Què fem?   5
 Persones ateses   6
 Patronat i equip directiu  7
 Organigrama   8

Model de gestió   19
 Com treballem   20
 Reptes i Estratègia  22
 Persones al servei de persones 24
 Gestió del coneixement  25
 Formació i desenvolupament 
 professional   26
 Gestió de la qualitat  28
 Responsabilitat Social Corporativa 29 
 Aliances i convenis de col·laboració 32
 
Mirant el futur   33
Canals comunicació   34
On estem    36

 Fundació Tutelar

Presentació   9
Serveis Tutelars   10
Rendició de comptes   11 
Persones ateses   12
Reinserció social i comunitària  14
Sensibilització   16
Reptes futur   18



3

Benvinguda

Ens plau presentar-te els aspectes més rellevants de la tasca 
que durant l’any 2016 hem dut a terme tot l’equip humà de la 
institució al servei dels col·lectius més vulnerables de la nos-
tra societat. La nostra és una institució, privada i sense afany 
de lucre amb 70 anys de trajectòria històrica i, molt arrelada 
les necessitats del territori on som presents treballant en col-
laboració i aliances amb tot el teixit associatiu.

Durant el 2016, hem continuat consolidant, fent créixer i im-
pulsant nous programes adreçats especialment a la infància 
en risc, programes per a persones que pateixen problemes de 
salut mental i/o discapacitat intel·lectual així com per perso-
nes sense llar de la ciutat de Barcelona.

Hem seguit contrastant la nostra tasca amb models de refe-
rència , especialment pel que fa a la Qualitat dels nostres ser-
veis. L’any 2016 la institució ha obtingut el Segell EFQM+400 
al sistema i model de gestió de la institució posant en valor el 
compromís de millora continua dels nostres processos envers 
l’excel·lència. 

Ens hem dotat d’un nou Pla Estratègic 2016-19 identificant 
com a prioritat estratègica dels propers anys, el creixement 
sostenible, des de les aliances i la innovació al servei del col-
lectius més vulnerables. La sostenibilitat suposarà també 
avançar en aspectes de participació interna, com aspectes 
claus pel compromís institucional i sentit de pertinença en 
una fundació, com la nostra, que ha experimentat un creixe-
ment significatiu en els darrers anys.

Confiem que aquesta memòria sigui del teu interès, restem 
oberts a les teves consideracions i comentaris a la vegada que 
t’animem a col·laborar amb nosaltres compartint i difonent 
allò que fem. 

Moltes gràcies!

Carles Descalzi
Gerent

Pere Benito
President

Presentació Memòria 2016
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Qui som

El Grup Sant Pere Claver som entitats amb compromís social, sense ànim  
de lucre, vocació de servei públic i 70 anys de trajectòria històrica. 

L'integrem tres fundacions, la Fundació Hospital Sant Pere Claver (Fundació 
Sanitària), Fundació Privada Lluís Artigues (Fundació Tutelar) i Sant Pere Claver 
Fundació Serveis Socials (Fundació de Serveis Socials). 
Tres entitats privades independents amb vocació i finançament bàsicament 
públic, amb origen fundacional comú que comparteixen Missió, Vissió i Valors. 

El Grup SPC treballa amb la voluntat de ser una institució oberta al territori  
amb més de sis equipaments, 300 professionals multidisciplinars i 65 voluntaris  
que presten atenció integral als nostres pacients, usuaris i familiars, compaginant 
la vessant científica i humana de l'assistència amb el compromís i els valors que 
acompanyen la salut i el benestar.

65Voluntaris

44
300Professionals

6Equipaments Habitatges

Fundació 
Lluís Artigues
2008

Fundació  
Sanitària
1948

Fundació  
Serveis Socials
2011

Institut 
Docent 
2009
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Què fem?

Treballem amb més de 30 programes, realitzant més de 100.000 visites anuals, 
prestant una àmplia cartera de serveis que s'ha diversificat per prioritzar 
l’atenció de les persones en risc d'exclusió social, amb especial atenció a la salut 
mental de la infància i l’adolescència, la discapacitat intel·lectual i les persones 
en situació de sensellarisme.

En el Pla Estratègic 2016-2019 prioritzem l’atenció integral a les persones  
vulnerables per oferir i cobrir les seves necessitats bàsiques i socials,  
un bon estat de salut i garantir els seus drets.

A qui atenem

Benvinguda Memòria 2016

Persones en situació  
de sense llar

Infància i Adolescència  
en risc

Persones amb problemes  
de Salut Mental

Persones en risc  
d'Exclusió Social

Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual
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Salut 40.907

 

Tuteles 276
Social 936

Docència 860

Persones 
ateses

Total 
2016

Evolució  
2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

42.979

40.557

Salut 39.333

Tuteles 239 

Social 1.026

Docència 689

41.287

Salut 36.744

Tuteles 263
Social 1.087

Docència 594

38.688

42.979

38.013

Salut 36.606

Tuteles 255
Social 926

Docència 226

Salut 39.078

Tuteles 219
Social 1.047

Docència 213
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Un any més ens complau presentar-vos la Memòria 2016 de la 
Fundació Lluís Artigues, fundació tutelar privada sense afany de 
lucre creada l’any 2008, per iniciativa i amb el suport de Sant 
Pere Claver – Fundació Sanitària. 

Enguany la fundació ha continuat consolidant el creixement  
dels últims anys i havent incrementat, a final d’any, un total de 15 
tuteles més que ens ha fet arribar al numero de 276 usuaris/es.   
A la mateixa data tenim 12 casos acceptats pendents de ser  
cridats pel jutjat, 18 casos que ens han vingut derivats des de 
Serveis Socials i 3 casos més en estudi, pendents de ser valorats.

Hem seguit la línea de treball posant molt més en valor el nos-
tre model d’atenció. Una atenció personal de forma continuada, 
prestant assistència, assessorament i orientació jurídica no no-
més al tutelat sinó també als seus familiars.

En l’àmbit de les persones, volem agrair l’esforç, dedicació i 
compromís de tots els professionals que fan possible el projecte 
i desplegament de la missió en coherència als valors fundacio-
nals. Són temps difícils per la societat en general, amb manca de 
recursos que pateixen especialment molt dels nostres tutelats. 
Tanmateix no estan sols, cuidem, en la mesura de les nostres 
possibilitats, del seu benestar i treballem per combatre la seva 
soledat perquè surtin del seu aïllament i no siguin invisibles. 

Aquest any hem donat continuïtat al projecte ‘Reinserció social i 
comunitària per a persones tutelades’ que busca garantir la soci-
alització dels participants, gràcies a les subvencions obtingudes 
de la xarxa solidaria d’algunes entitats bancàries que a permès 
que els tutelats poguessin participar en actes que fins ara no ha-
vien pogut gaudir mai, tals com alguna sortida al cinema, una 
jornada amb la barca seguida d’un dinar d’estiu, visites a museus 
i/o un dinar de Nadal amb professionals i usuaris a la Casa del Mar.

La comunicació i la sensibilització han estat també dues línies 
de treball claus durant el 2016. En aquest sentit, hem realitzat 
accions per donar conèixer allò que fem i la realitat dels tutelats 
amb l’objectiu de sensibilitzar a la societat de  les dificultats que 
tenim i el valor i retorn social que aportem des de la nostra tas-
ca diària, havent produït alguns vídeo amb històries de vida en 
primera persona així com també una campanya de captació de 
fons per els tutelats més necessitats. A nivell de gestió seguim 
treballant per validant un model de qualitat que garanteixi totes 
les certificacions necessàries.  

Confiem que aquesta Memòria sigui del teu interès i restem 
oberts a qualsevol proposta o comentari que ens vulguis fer arri-
bar amb l’objectiu de continuar millorant.

Pepa Picas
Directora 

Fundació  
Tutelar

Presentació Memòria 2016
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Serveis 
Tutelars

Àrees  
d'actuació

2012 2013 2014 2015 2016

21
9

23
9

25
5

26
3

27
6

Evolució  
nº tuteles

Usuaris
2016 276

Professionals
2016 25

Treballadors Socials

Administració

Advocats

Direcció 4

4

8

8

1

Auxiliars Tuteles

Àrea Social

Conèixer les necessi-
tats del tutelat per tal 
d’orientar-lo als serveis 
i recursos als que tingui 
dret

Realitzar els acompan-
yaments que precisi el 
cas: mèdics, socials, 
tràmits, etc.

Atenció, orientació i as-
sessorament als tutelats 
i les seves famílies

Visites periòdiques al 
tutelat per valorar la 
seva evolució i noves 
necessitats

Coordinacions amb els 
dispositius i recursos 
per garantir una atenció 
integral al tutelat

Establir les accions 
necessàries perquè el 
tutelat tingui cobertes 
les seves necessitats 
bàsiques, així com 
treballar per la seva 
inserció social i millora 
de la seva autonomia    

Atendre les urgències 
que es puguin originar 
en cada cas, mitjançant 
un servei d’atenció les 
24h els 365 dies de 
l’any

Àrea Econòmica 

Control dels ingressos 
i despeses del tutelat, 
vetllant pels seus inte-
ressos

Gestió del  
patrimoni per tal  
de treure el màxim de 
rendibilitat

Elaborar els comp-
tes anuals per tal de 
presentar-los  
al jutjat

Elaborar els inventaris 
dels tutelats

Àrea Jurídica 

Orientar i assessorar 
al tutelat i la seva fa-
mília en els processos 
jurídics que es puguin 
produir, i en els temes 
sobre les incapacita-
cions i l’exercici de la 
funció tutelar

Elaborar els informes 
jurídics que siguin 
necessaris davant els 
jutjats

Fundació Lluís Artigues
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Serveis  
Tutelars

Privat

Públic 92%

8%

Personal

Aprov.

Altres

77,28%

22,72%

0,01%

Pèrdues i guanys

Ingressos  
per servei

Ingressos

Despeses

Marge d'explotació

1.015.538,01€

910.990,10€

104.547,91€

Balanç

Actiu corrent
1.383.027,99€

Actiu no corrent 
0€

Patrimoni net
545.401,06€

Passiu no corrent
0,00€ 

Passiu corrent
837.626,93€

39%

61%

0%

Ingressos

100%

Rendició  
de Comptes

Prestació  
serveis
1.015.081,63€

99,96%

Altres serveis 
456,38€

0,04%

Presentació
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La Fundació Tutelar Lluís Artigues ha tancat l’any 2016 amb 276 
tuteles acceptades, de les quals 180 són homes i 96 són dones, 
en general, atenem gairebé el doble d’homes que de dones.

A l’espera de la decisió dels Tribunals, la FLA té 12 tuteles 
acceptades per la Direcció General de Protecció  Social;  
18 en pretutela i 3 en estudi. 

Persones 
ateses

Figures de protecció

Tuteles Curateles Assistències Def. judicial

217

49 5 5

-20
20-30
30-40
40-50

Situació 
personal

Problema 
Salut Mental

Toxicomania

Discapacitat 
(física o intel.)

3a edat

276Tutelats 
2016

Edat

Gènere

65% 35%

27

1

38
51

50-60
60-70

70
51

70-80
+80

26
12

Tutelats
74%

10%

7%

10%

Fundació Lluís Artigues
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Usuaris per comarca

Alt Camp

Anoia

Baix 
Llobregat

Barcelonès

Baix 
Penedès Garraf

Maresme

Osona

Pla de 
l'Estany

Tarragonès

Vallès 
Occidental

Vallès 
Oriental

Bages

Berguedà

Gironès

1

1

9

3

8

1

4
34

146

27

17

18

5

1
1

Tuteles



Sant Pere Claver

14

Durant el 2016, la  Fundació Tutelar Lluís Artigues ha optat a una subvenció per 
ampliar la xarxa de serveis i recursos d’oci inclusiu per a persones amb problemes 
de salut mental incapacitades per un jutge que atén l’entitat. La finalitat d’aquest 
ajuda ha estat destinada a promoure la integració comunitària, molt habitualment 
empobrida o reduïda per la situació d’exclusió social i cultural que pateixen 
aquestes persones com a ciutadans en ple dret de ciutadania. 

El projecte de Reinserció Social i Comunitària per a persones tutelades fomenta 
la participació d’aquestes persones en activitats relacionades amb l’oci per incidir 
en la seva salut i benestar, ajudant a crear vincles humans i motivacionals durant 
el seu temps lliure. Sovint, al no poder exercir una activitat laboral, disposar de 
temps lliure en excés i d’escassos o empobrits intercanvis socials o familiars 
aquestes persones es troben excloses del sistema de salut, oci i cultura. A aquesta 
realitat, se li afegeix una greu dificultat financera ja que la majoria de persones 
incapacitades estan cobrant prestacions contributives sense marge per accedir a 
l’oci inclusiu i comunitari, tan necessari per dotar de sentit les relacions humanes.  

Reinserció Social  
i Comunitària 

Principals objectius 

1. Treballar el vincle entre els professionals de la FLA i els 
usuaris. Fer un apropament a l’usuari per fomentar la seva 
integració social a la comunitat. 

2. Oferir activitats dirigies per ampliar la seva xarxa social o 
iniciar noves experiències relacionals amb altres persones, 
posant especial èmfasi en la millora de la seva autoestima. 

3. Aconseguir la vinculació de les persones incapacitades a 
l’entorn comunitari perquè gaudeixin d’una xarxa social i de 
participació cultural i d’entreteniment que per la seva realitat 
els seria pràcticament impossible poder accedir per les seves 
mancances socials, relacionals i econòmiques.

Públic objectiu 

Aquest projecte està especialment adreçat a persones amb 
un problema de salut mental que són usuaris de la Fundació 
Lluís Artigues amb qui s’ha detectat que tenen motivació per 
millorar de les seves relacions socials i d’oci inclusiu. 

Es tracta de persones adultes, amb una patologia mental 
diagnosticada i manca d’autonomia i autoestima. Són persones 
que no poden cuidar i vetllar pels aspectes bàsics de la seva 
vida diària com per exemple la seva imatge i higiene personal.

Els fons es destinaran a aquell conjunt de persones que no 
gaudeixen d’una xarxa social i es troben situació de soledat 
o aïllament social, sense referents en l’àmbit familiar i/o que 
per ells/elles sols/es no estiguin en condicions de fer-ho. La 
motivació de l’usuari serà clau a l’hora de definir la participació 
en el programa o la concreció de les activitats es planificaran. 

Fundació Lluís Artigues
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Metodologia 

La metodologia consisteix en fomentar l’empoderament de 
l’usuari, facilitant que pugui decidir i pronunciar-se sobre què 
voldria fer per fomentar la seva autonomia i la millora de la 
seva qualitat de vida a través de la reinserció social. L’equip de 
professionals treballarà tenint en compte diferents perspectives:

1. Selecció dels participants en el projecte: partint de la seva 
motivació, el desig de participar o voler millorar i treballar els 
objectius que s’han definit. 

2. Definir sessions de treball en grup: recollir sota un únic model 
totes les propostes i el consens per fomentar el treball en 
equip.

3. Elaborar enquestes de satisfacció: disposar d’una eina 
quantitativa i qualitativa que permeti a l’equip avaluar el 
projecte a partir de les seves experiències viscudes en el grup. 
En aquestes enquestes es tindrà en compte: la motivació a 
participar, el nivell de participació, la iniciativa, la millora dels 
vincles socials, el treball en equip, la tolerància a la frustració i 
l’adaptació i acceptació a les normes de les activitats i el medi 
ambient. 

Planificació de les activitats 

La duració del projecte “Reinserció social i comunitària per a 
persones tutelades” és d’un any amb la finalitat d’avaluar si la 
intervenció dirigida dels professionals en un acompanyament 
cap a la inserció social pot ajudar als participants a apropar-se a 
noves relacions humanes que generin vincles socials.

Les activitats i la seva duració va condicionada  a l’adaptació 
dels grups i la participació de les persones que formen part del 
projecte, amb una freqüència que oscil·la entre un i dos dies per 
setmana. Inclou també les tasques de gestió no assistencials 
dels professionals destinades a l’organització i accions que 
derivin del projecte. Les activitats estan dissenyades perquè una 
vegada finalitzi el projecte, el participant pugui seguir vinculat a 
un nou grup de persones amb qui tenir afinitat i vincles socials. 

Activitats 
2016

Reinserció social i comunitària

Anar al Camp Nou
Febrer a novembre

– 6 usuaris

Activitats esport
Febrer a novembre

– 80 usuaris

Participar en 
el Club Social 

Febrer a novembre
– 80 usuaris

Anar al cinema
Febrer a novembre

– 80 usuaris

Anar al zoo 
Febrer a novembre

– 80 usuaris

Visitar museus
Febrer a novembre

– 80 usuaris

Anar a prendre 
alguna cosa  

Febrer a novembre
– 80 usuaris

Festes  
tradicionals  

Abril  
– 80 usuaris

Calçotada 
Febrer a març 
– 80 usuaris



Sant Pere Claver

16

Durant el 2016, la Fundació Lluís Artigues ha engegat diverses 
accions de comunicació amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania 
sobre la realitat del usuaris/es que atén l’entitat utilitzant el català 
com a llengua vehicular en els seus continguts tant institucionals com 
de divulgació. La FLA ha seguit apostant per comunicar donant veu 
amb històries de vida en primera persona a través del testimoni 
dels seus usuaris/es. 

Sensibilització

Històries dels usuaris

Aquest any, hem pogut compartir la història del Toni Coello 
i la Miriam Montes. Dos joves que han participat activament 
en diversos actes del Grup Sant Pere Claver un com a músic i 
l’altre com portaveu i presentador d’esdeveniments. 

El Toni ha format part del projecte de música inclusiva 
“Mosaico de Sonidos”. És un apassionat de la música. Va 
començar a tocar el piano de forma autodidacta als 4 anys 
i des de llavors no ha deixat aquesta afició que, com ens 
explica, li permet “airejar la ment i recordar bons moments”.

A través de la Fundació Lluís Artigues el Toni i quatre usuaris 
del Centre de Dia Tres Pins de Sant Pere Claver-Fundació 
Serveis Socials han pogut participar d’aquesta experiència 
única. Un projecte social que integra orquestres i persones 
amb discapacitat intel·lectual per promoure els drets i la 
igualtat d’oportunitats i que té com eix central la música 
com instrument de desenvolupament personal i d’integració 
social.

A través d’aquesta iniciativa 228 persones amb discapacitat 
intel·lectual de tot l’Estat s’han integrat durant un any en 
14 orquestres simfòniques per preparar conjuntament la 
interpretació de l’obra “La flor més gran del món”, una peça 
musical d’Emilio Aragón basada en el conte homònim de 
José Saramago. A partir d’aquesta peça els participants 
realitzen microcomposicions que se sumen a l’obra original 
amb la finalitat d’implicar les persones en el procés creatiu 
donant com resultat el títol del projecte: un veritable i únic 
mosaic de sons. 

El projecte ha estat una iniciativa de l’Associació Espanyola 
d’Orquestres Simfòniques en col·laboració amb Plena 
Inclusión i la Fundació BBVA i es presentarà oficialment a 
l’Auditori de Barcelona a principis de 2017. 

Fundació Lluís Artigues



17

Memòria 2016Sensibilització

Xarxes Socials 

La FLA forma part del Grup Sant Pere Claver i comparteix 
l’estratègia de social media amb la resta d’entitats que 
integren el Grup. En aquest sentit, durant el 2016, la institució 
ha aconseguit no només incrementar el nombre de seguidors 
a un total de 5.000 membres, distribuïts entre Twitter, 
Facebook, Linkedin i Instagram, sinó també generar una 
comunitat virtual sensible i conscient envers la tasca que es 
desenvolupa i interacciona activament  amb la institució per 
compartir aspectes claus. 

Anualment, com un exemple més de rendició de comptes 
i transparència la fundació publica al seu web la Memòria 
Institucional en format digital per consultar qualsevol 
aspecte relacionat amb el funcionament, el model de gestió 
i els aspectes financers de l’entitat, així com el conjunt de 
professionals que hi treballa per seguir donant resposta a les 
276 persones que durant el 2016 formen part del projecte de 
la Fundació Tutelar. 

Website

El portal web www.fla.cat ha rebut un total de 3.960 visites 
durant el 2016 amb 2.710 usuaris que s’han connectat per 
navegar pel web visitant un total de 7.850 pàgines. La majoria 
dels internautes resideix a Espanya (96,20%) la resta és 
connecta des d’Estats Units (1,70%) i Regne Unit (0,63%). El 
78% es connecta des d’un dispositiu mòbil  Android. El 62% 
que es connecta des del seu ordinador utilitzar el navegador 
Chrome.

Publicacions

Per altra banda, la Fundació ha publicat un parell d’articles 
divulgatius en format càpsula per compartir l’experiència de 
l’àrea social des de la visió dels professionals que es poden 
consultar des del web. 
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Pla Estratègic

Assolir els reptes que marca el Pla Estratègic 2016/2019. 
Creixement sostenible al servei de les persones.

Treball transversal 

Desenvolupar conjuntament amb les altres entitats del Grup 
Sant Pere Claver projectes de recerca a l’entorn del treball 
social.

Sensibilització i patrocini 

Desenvolupar accions de sensibilització, patrocini i mecenatge 
que afavoreixin sinèrgies i línies de treball conjuntes entre la 
Fundació i la societat civil.

Model de gestió

Millorar el model de gestió per ser més eficients i, disposant 
d’eines de gestió i indicadors que ens permetin millorar la 
qualitat de vida dels usuaris que atén la Fundació  Tutelar.

Aliances 

Potenciar col·laboracions amb d’altres entitats tutelars per 
compartir coneixement i bones pràctiques.

Reptes de futur
Fundació Lluís Artigues
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Model  
de gestió

Visió

Ser una Institució referent, consolida-
da en el territori, compromesa amb
la comunitat i amb una cartera de
qualitat i diversificada de serveis
assistencials

•  Creixement Sostenible a través  
de les Aliances i la Innovació

•  Governança

•  Transversalitat

•  Noves Necessitats, Noves  
Oportunitats i Retorn als Orígens

•  Relleu Generacional

Missió

Atendre les necessitats integrals de 
salut de persones en situació de vulne-
rabilitat, des del vincle emocional amb 
l’usuari, amb vocació comunitària  
i sense afany de lucre.

•  Serveis de Salut. Treballem per 
oferir serveis que no només previn-
guin el desencadenament de malal-
ties, sinó que promoguin la salut  
i un estil de vida saludable.

•  Serveis Tutelars. Vetllem pel benes-
tar de les persones incapacitades 
que estan afectades per un trastorn 
mental, disminucions psíquiques o 
malalties associades a l'envelliment.

•  Serveis Socials. Donem resposta  
i cobrim les necessitats bàsiques  
de la població amb l’objectiu  
de crear, gestionar i desplegar  
programes adreçats a persones  
en risc d'exclusió social.

Valors

•  Il·lusió 
Sentit de l’entusiasme, la proactivitat,  
el dinamisme, la creativitat i la passió

•  Flexibilitat 
capacitat de seguir innovant  
i adaptant-nos als reptes

•  Compromís Solidari 
responsabilitat envers les persones,  
el territori i l’entorn pròxim i llunyà

•  Eficiència 
Capacitat d’aconseguir l’excel·lència  
fent un ús racional dels mitjans

•  Sostenibilitat 
Confluència de l’activitat econòmica,  
ambiental i social

Model de gestió Memòria 2016
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Identificar i atendre 
noves demandes  
socials adreçades  
als col·lectius en risc 
d’exclusió social

L’actual context econòmic i social 
genera noves necessitats pels 
col·lectius en risc d’exlusió al mateix 
temps que està desencadenant 
noves necessitats socials dirigides a 
col·lectius que han quedat desemparats 
a causa de l’atur i la crisi: joves 
exposats a riscos socials i psicològics, 
famílies desestructurades sense 
recursos ni ajudes socials.

Crear i gestionar els recursos que 
són més deficitaris pels col·lectius en 
risc d’exclusió. Buscar respostes als 
reptes que els canvis socials i l’entorn 
plantegen afavorint noves pràctiques 
i models d’atenció des del treball 
en xarxa amb diferents proveïdors i 
potenciant al màxim el vincle i treball 
amb la comunitat i el territori.

Contribuir a la  
millora de la qualitat 
de vida i promoure  
una bona salut 

Detectar les necessitats dels 
nostres pacients per proporcionar 
un servei socio sanitari amb un 
acompanyament multidisciplinar  
i especialitzat.

Generar i compartir el coneixement 
dels nostres experts per acostar-
lo a la societat a fi de millorar la 
informació sobre la seva malaltia.

Integrar les noves tecnologies en 
l’activitat assistencial  
per afavorir la recerca de nous estudis 
a nivell internacional.

Com treballem
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Promoure l’ètica  
i la comunicació  
des de la prevenció  
i l’educació d’hàbits

Educar en la corresponsabilitat de 
la salut física i mental dels individus 
des de l’educació i prevenció d’hàbits 
saludables. Apostar per una medicina 
que incorpora nous rols i amb un 
servei més multidisciplinar.

Acompanyar i cuidar els pacients des 
d’una vesant integradora i completa. 
L’enfoc biopsicosocial  
de l’assistència on tingui també molta 
importància l’estat emocional de com 
viu el pacient el seu estat de salut.

Impulsar Consells de Participació i 
espais d’informació pensats per als 
usuaris i pacients, que complementin 
la relació entre els professionals i els 
pacients.

Recerca i Innovació 
aplicada al benestar 
social

Analitzar les futures expectatives 
dels nostres pacients i usuaris per  
ser capaços de provar noves fórmules 
assistencials que complementin el 
model actual, sobretot de cara a la 
població jove.

Adaptar la nostra organització a una 
nova cultura inspirada en la identitat 
del passat però amb la capacitat per 
ser competitius en el futur, i poder 
seguir atenent i sent útils als usuaris 
del futur.

Desplegar aliances estratègiques 
amb universitats, empreses i 
institucions per anar incorporant i 
incentivant les noves tecnologies a la 
salut. Apostar pel lideratge  
i la transmissió del coneixement.

Incorporar l’usuari  
al centre de la pressa  
de decisions

Preveure com serà el malalt del 
futur (tipologia de pacient) i el futur 
professional (aptituds, formació, 
perfil) per anticipar i preveure 
quin model d’assistència caldrà 
desenvolupar i com es farà l’avaluació 
de les pràctiques assistencials.

Descentralitzar la pressa de 
decisions, treballar transversalment 
i incorporar a l’usuari com a persona 
clau en els processos de millora 
de la salut i dels serveis socials. 
L’apoderament de l’usuari i treballar 
per la seva corresponsabilitat en el 
procés, són aspectes claus per la 
millora de la seva salut.

Incorporar la tecnologia a la pràctica 
perquè repercuteixi en un millor 
servei i atenció als nostres pacients 
i usuaris. Accessibilitat, proximitat, 
equipaments dinàmics i oberts.
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El nostre repte institucional és seguir  
treballant per atendre i consolidar el 
creixement present i  futur, potenciant  
les capacitats dels professionals i combinar 
equilibradament la capacitat de decisió,  
la participació i la informació. 

Ser una Institució referent, consolidada en 
el territori, compromesa amb la comunitat 
i amb una cartera de qualitat i diversificada 
de serveis assistencials. Per aquest motiu  
el Grup Sant Pere Claver ha definit en  
el seu Pla Estratègic la visió en forma  
de reptes estratègics pels propers 4 anys.

Creixement Sostenible a través  
de les Aliances i la Innovació
Seguir creixent identificant noves oportunitats, a través d’aliances (del competir
al cooperar) i des de la innovació social (viable, sostenible i escalable).

Governança
Enfortir i adequar la governança institucional per atendre i consolidar el creixe-
ment present i  futur. Incorporar talent i potenciar el lideratge i les capacitats 
de tots els professionals de la Institució. Combinar equilibradament la capacitat 
de decisió, amb la participació i la informació.

Transversalitat
Seguir desplegant i potenciant internament la transversalitat i una cartera de
serveis el més amplia i extensa possible, al centre de la qual hi hagi la persona
(malaltia mental i discapacitat intel·lectual com a col·lectius diana prioritaris) i
al seu voltant desplegar els serveis de salut, tutela, recursos residencials, vida
independent, oci, esport, centres especials de treball, etc.

Noves Necessitats, Noves Oportunitats  
i Retorn als Orígens
Els estralls de la crisi econòmica i l’esgotament de l’estat del benestar fa que sor-
geixi un conjunt de noves necessitats associades a la pobresa, com per exemple 
els sense llar, infància vulnerable, immigrants, refugiats, etc. De fet, centrar-nos 
en aquests col·lectius és recuperar els orígens quan el 1940 s’atenien els veïns 
de les barraques de Montjuïc. Retornar als orígens, tot posant en valor els valors 
fundacionals.

Relleu Generacional
Planificar el tipus de perfil professional de futur en clau de competències tèc-
niques i transversals, gestionant a la vegada un relleu i traspàs sòlid i reeixit de 
manera que permeti traspassar l’essència del model i de la cultura institucional. 
Treballar a fons la socialització i sentit de pertinença dels nous professionals per 
tal de preservar els valors i coneixement dels nostres orígens.

Reptes
Decisió, participació i informació
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Estratègia

Potenciar la innovació i les aliances, per aconseguir un creixement sostenible 
dels serveis socials i de salut mental prioritàriament en persones en situació de 
vulnerabilitat, que es resumeix amb el lema: 'Creixement Sostenible al Servei 
de les Persones'. Aquesta estratègia es concreta en 7 línies claus d'intervenció:

Creixement sostenible al servei de les persones

1        Ampliar i millorar l’oferta assistencial i de prevenció 

 

2        Ampliar l’oferta docent i integrar la recerca

3        Disposar de personal competent i motivat

4        Promoure la Responsabilitat Social Corporativa

5        Potenciar la projecció externa

6        Millorar el servei aplicant tecnologia

7        Informatitzar i digitalitzar la gestió

Model de gestió
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En tant que organització prestadora 
de serveis, el nostre principal actiu són 
les persones i en aquest sentit la massa 
salarial suposa amb diferència la partida 
pressupostària més gran. El creixement 
d’aquests anys ha permès incorporar 
nous perfils professionals, guanyant en 
interdisciplinarietat i enfocament global 
de l’assistència, revertint en un millor 
servei. 

La Institució, en tots els seus nivells i àm-
bits, és conscient del desgast i exposició 
emocional que suposa pels professio-
nals els serveis que gestionen i és en 
aquest sentit que es disposa d’un Pla de 
Formació que facilita l’acompanyament i 
formació continua dels professionals. 

En aquest sentit el GSPC s’ha dotat d’un 
model de Gestió per Competències pel 
desenvolupament personal i professional 
i s’han creat nous canals formals de co-
municació i gestió per garantir la cohesió 
i el sentiment de pertinença.

Persones al servei  
de persones

56

Professionals* 
Serveis Socials

Metge

Educador Social

Monitor

Infermer

Treballador Familiar

Psicòleg

Administració

Treballador Social

5

31

4

6

4

4

1

1

25

Professionals* 
Serveis Tutelars

Treballadors Socials

Administració

Advocats

Direcció 4

4

8

8

1

Auxiliars Tuteles

Professionals* 
Salut

160
Treballador Social

Psicòleg

Administració

Integr. Social i Familiar

Infermeria i Aux. Inf.

Educador social

Direcció

Metge especialista

18

30

35

41

18

11

6

1

*No s'inclouen els professionals externs.
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Gestió del 
coneixement

L’Institut Docent i de Recerca (IDR) és l’òrgan transver-
sal del GSPC que va renovar la seva direcció l’any 2014 
i des de llavors té la missió de difondre el coneixement i 
l'expertesa dels equips de professionals de la Institució, 
i de generar noves propostes per compartir des d'una 
visió interdisciplinària, un espai de formació propi. 

A través del sistema de gestió de competències 
s’identifiquen referents interns de coneixement i 
s’estructuren les activitats formatives i informatives adients 
per compartir el coneixement. En els darrers dos anys, 
l’IDR ha consolidat la seva etapa com a òrgan de docència 
especialitzat gestionant, també els convenis amb els alum-
nes en pràctiques de tot el GSPC així com l’organització 
dels converses com espais trimestrals de debat i actuali-
tat enfocats i molt dirigits a la comunitat. En l’àmbit de la 
recerca es segueixen desplegant diverses línies de treball 
molt vinculades a l’activitat assistencial. 

56 5

860Alumnes

Convenis de 
pràctiques

Conferències

6 1

2Jornades

Cursos i seminaris Publicacions

Institut 
Docent

Model de gestió
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Formació i 
desenvolupament 
professional

Tal com estableix el Pla Estratègic 2016-2019, des de l’àrea de direcció tècnica 
s’està treballant per impulsar i desplegar un pla de formació per a tots els profes-
sionals amb l’objectiu de millorar habilitats, competències, coneixements tècnics 
i requeriments normatius per garantir l’excel·lència transversal i especialitzada al 
servei de les persones. A la nostra institució, entenem per acció formativa el con-
junt d’activitats, cursos, tallers, xerrades, conferències, congressos que tinguin la 
finalitat de transmissió i intercanvi de coneixement. 

A continuació es mostren gràficament el conjunt d’accions formatives que s’han 
desplegat durant el 2016:

Fundació Sanitària Fundació Tutelar Fundació Serveis Socials

56
991

26
1.024 Hores

152
3.859Hores Hores

Assistents Assistents Assistents

Accions formatives 234

185
5.874Total 

Hores

Total
Assistents

Formació tècnica

Competències

Formació comandaments

Vitamines

Atenció a l'usuari

Formació normativa

17

4

142

3

6

13
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Valoració

El 2016 ha estat el primer d’implementació del nou Pla de For-
mació. De les 787 accions formatives realitzades pels professio-
nals s’han pogut avaluar el 31% i el nivell de satisfacció ha estat 
molt positiu com es demostra en el quadre a continuació. 

Ens plantegem com a repte de futur seguir oferint formacions 
interessants en aquest format de càpsula els migdies per 
promoure i fomentar l’adquisició de nous coneixements entre 
els professionals. Les vitamines han servit també per compartir 
coneixements transversals sobre matèries molt diverses amb 
un alt nivell de participació, motivació i assistència. Un espai de 
socialització entre professionals que sovint no coincideixen en 
el seu dia a dia.   

Per altra banda, també volem desplegar un pla de carrera per 
adequar i oferir formació segons les necessitats individuals de 
cada professional per fer realitat els compromisos de formació 
derivats de les entrevistes de desenvolupament i potenciar 
la creació de plans de formació d’equip anual per diversificar 
l’oferta formativa. 

Impacte global de les accions formatives durant el 2016: 

Vitamines

Durant el 2016, la institució ha posat en marxa un nou espai de 
formació  intern als migdies que anomenem “Vitamines” per 
compartir coneixement entre els propis professionals.  Tenen 
una durada d’una hora i el seu objectiu és apropar i intercanviar 
coneixements especialitzats en alguna matèria que es considera 
d’interès general. Durant aquest any, s’han realitzat 5 vitamines 
amb la participació de 111 professionals. 

F. Sanitària
F. S. Socials
F. Tutelar35

69

7

A. B. C. D. E. F.

3,5 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9

Assistents:

A. Formació ha complert les expectatives 
B. Valoració del contingut
C. Valoració de l'exposició
D. Recomanaria als companys la formació
E. Millora els coneixements
F. Satisfacció global

Model de gestió
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Gestió de  
la Qualitat

L'any 2016 ha estat un any clau per impulsar i consolidar el nostre model de ges-
tió de la qualitat. A continuació es detallen totes les accions que hem desplegat 
i amb les que seguim treballant:

• Seguiment del Pla Estratègic del 
 Grup Sant Pere Claver 2016-2019  
mitjançant les línies estratègiques   
i definint i avaluant els Plans Anuals 
Operatius (PAO) dels responsables de 
serveis assistencials i serveis centrals.

• Obtenció del segell +400 del Model 
EFQM 

• Assoliment de la certificació en base 
a la Norma ISO 9001:2008 de les tres 
fundacions del Grup Sant Pere Claver 
(Sant Pere Claver- Fundació Sanitària, 
Sant Pere Claver- Fundació Serveis 
Socials i Fundació Lluís Artigues).

• Realització de l'Auditoria de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades 
(LOPD) a les tres fundacions.

• Comitè d'Ètica Assistencial del Grup 
Sant Pere Claver. Aquest és un òrgan 
consultiu creat pel Grup Sant Pere 
Claver, per analitzar i assessorar en la 
resolució dels possibles conflictes amb 
implicacions ètiques  
i deontològiques derivades de la labor 
assistencial.

• Realització de dos cursos de 
d’Introducció a la Bioètica per a tots 
els professionals de la institució.

Pla Estratègic
2016-2019
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Responsabilitat  
Social Corporativa

La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió
multidisciplinar que integra professionals de diferents disciplines 
i s'estructura en tres àmbits: Corporatiu, Social i Mediambiental. 
Tots aquests àmbits comprenen accions tant a nivell intern com 
a extern pensades i dirigides als diferents grups d'interès.

Corporatiu

Durant el 2016, dins de l'àmbit Corporatiu hem desplegat 
millores socials per a tots els professionals del GRUP, així com 
noves aliances de col·laboració i acords amb entitats per oferir 
als professionals, usuaris i familiars avantatges socials.

- Dies de lliure disposició si tens fills menors de 12 anys quan 
tenen festa a l'escola.

- Professionals majors de 60 anys i amb més de 10 anys de tra-
jectòria  a l'entitat podran gaudir d'un dia de lliure disposició. 

- Dia de lliure disposició en motiu de l'aniversari del professional. 

- Ajudes a la conciliació familiar allargant el permís de maternitat  
a 16 setmanes i 20 dies naturals per a permisos de paternitat.  

- Possibilitat de col·laborar amb el projecte Nòmina Solidària  
destinant una part del salari a un projecte social de proximitat.

- Permisos per a fer acompanyaments mèdics a familiars fins a 
segon grau 

- Preus subvencionats pels tíquets-menjador.

- Descomptes en activitats d'oci, benestar, salut, cosmètica, 
farmàcia clínica dental.

Social

Dins de l'àmbit Social hem participat activament en diversos 
espais de trobada en el barri.

Col·laboració amb la Coordinadora d’Entitats del Poble- Séc:

- Suport i col·laboració en l’Espai Infància, el Pla Comunitari, els 
sopars d’opinió, l’Assemblea General i els sopars de Nadal de 
la Coordinadora. 

-  Organització del cicle de Conferències d'Actualitat 
(Converses), xerrades divulgatives i gratuïtes adreçades 
als veïns/es del Poble-Sec (es pot ampliar aquest apartat 
consultant la memòria d’Institut Docent).

-  També hem organitzat i col·laborat en fer realitat per tercer 
any consecutiu el Conciertem (19 de març), un concert d’oci 
inclusiu organitzat al Centre Cultural Albareda amb el liderat-
ge del Centre de Dia Tres Pins

- Des de la fundació donem també suport a les Jornades Co-
operasec (30 abril) per impulsar l’Economia Social i Solidària al 
Poble Sec.

- Mostra d’Entitats Poble-Séc (4 juny). Estand corporatiu a Av. 
Paral·lel amb la “Campanya bufa i fes bombolles per la salut 
mental”. També es venen productes fets a mà pels usuaris de 
l’Hospital de Dia per a Adolescents i  del Centre de Dia i Resi-
dència Tres Pins (Cal Muns). Es regalen Juanoles, productes 
Santiveri… i es pren la tensió arterial gratuïtament. Hi partici-
pen 15 professionals, 6 usuari i 4 voluntaris. 

Model de gestió
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Responsabilitat  
Social Corporativa

Social

Implicació i participació en el Barri Sants- La Bordeta: 

- Els Vermut Coop (abril a juliol) i hem col·laborat amb Impuls 
Coop perquè es celebrin aquests vermuts de cooperatives a la 
Plaça de Cal Muns.

-Ens reunim periòdicament i en col·laboració amb els agents 
socials del barri amb l’objectiu d’informar i traslladar com 
avança la posada en marxa de la nova Residència Cal Muns 
per a persones vulnerables. Aquestes trobades també es com-
plementen amb reunions més formals a nivell de barri. 

-Col·laborem amb Farmàcia Cormanas, un nou proveïdor de 
proximitat amb l’equipament de Cal Muns.

Accions de màrqueting i proximitat en el territori:
 
- Estand de Sant Jordi a Cal Muns i la seu de la Fundació 
(22 abril). Acció de visibilitat i captació de fons a partir de 
l’elaboració de regals solidaris handmade fets pels usuaris de 
l’Hospital de Dia per a Adolescents. Aquesta acció va comptar 
amb la participació de diversos professionals, usuaris i volunta-
ris implicats amb una mateixa causa: lluitar contra l’estigma.

- FirEntitats de Sants (28 maig). Estand corporatiu al carrer de 
Sants amb la “Campanya bufa i fes bombolles” per la salut men-
tal” per fer sensibilització sobre la detecció precoç dels trastorns 
mentals que apareixen durant la infància i l’adolescència. L’estand 
està patrocinat per Juanoles, Santiveri.

- Mentalitza’t - Dia Mundial de la Salut Mental (7 octubre) 
Sant Pere Claver prepara diverses activitats a Cal Muns i Can 
Batlló dedicades a la salut mental de la família.  
Hi participen 15 professionals activament. 

-Dia Mundial Discapacitat Intel·lectual (25 novembre)  
En motiu d’aquest dia, 15 usuaris/es de la Residència i Centre de 
Dia Tres Pins col·laboren com a voluntaris en el “Gran Recapte 
del Banc dels Aliments” a un supermercat del Centre Comercial 
Arenas de Barcelona.

Campanyes internes de sensibilització a favor de les perso-
nes vulnerables que atén la fundació:

- Canvi d’Armari: Campanya interna de captació de roba en 
bonestat per poder cobrir les necessitats de vestuari dels 
usuaris/es de la Residència Cal Muns (Oct-Des 2016). En 
aquestes mesos, els professionals del Grup Sant Pere Claver 
han aconseguit recollir i distribuir entre els usuaris/es més de 
100 kg de roba.

- Nòmina Solidària: Projecte de comunicació de teaming on els 
professionals donen voluntàriament una part del seu salari a 
un projecte social. En aquest cas fou a la Campanya #Ajudal-
saSomriure de Creu Roja i Sant Pere Claver.

- Conferència Diada Sant Pere Claver (9 setembre). Aprofitant 
la diada de Sant Pere Claver s’organitza un acte intern de me-
mòria i commemoració als orígens de la Fundació a la Casa del 
Mar amb en Jordi Font i el Director Mèdic, Alfred Moreno.



31

Memòria 2016

Patrocini i mecenatge

Des de fa alguns anys, la fundació compta amb el suport i al
col·laboració de cada vegada més empreses que per la seva po-
lítica de RSC ens ajuden a fer possible els projectes socials que 
impulsem des de la nostra entitat. Les més significatives durant 
el 2016 han estat: Juanola (Angelini Farma) amb la donació de 
materials, productes i el patrocini dels 4 converses que organit-
za l’Institut Docent. 

Santiveri, una empresa que ens ofereix materials de forma 
puntual en actes i esdeveniments institucionals i, finalment, 
moltes persones que, de forma anònima, fan possible amb 
els seus donatius mensuals o puntuals siguin un suport vital en 
el desenvolupament dels projectes que s’impulsen des de la 
nostraorganització.  

En aquest sentint, a nivell extern, s’han impulsat diverses
accions online des de plataformes de crowdfunding orientades
a la cerca de la solidaritat i la col·laboració a nivell individual
i de la xarxa. Com es pot ampliar en aquesta memòria, la
recaptació del total de donacions durant el 2016 ha estat de
10.568€ (veure pàg. Rendició de comptes). Campanyes de
crowdfunding des del portal migranodearena:  

- Campanya #UnaVidaIndependent (març a juny, 2016).  
Acció a favor de millorar i promoure suport en els habitatges 
de persones vulnerables.

- Campanya #AjudalsaSomriure (juliol 2016- 2017). Campanya 
de la Clínica dental Sant Pere Claver i Creu Roja amb l’objectiu 
de recaptar fons per a nens i nenes que es troben en situació 
de vulnerabilitat econòmica i exclusió social i que necessiten 
un tractament dental. Juntament amb l’acció de la jornada del 
#GivingTuesday (dia Mundial per a donar - 29 novembre). 

- Campanya de recollida de material. La Fundació Lluís Artigues 
ha realitzat demandes de material en aquest portal per als 
seus usuaris/es: ulleres, coixí per a cadira de rodes, colònies i 
productes d’higiene.

Finalment, a nivell de publicat la fundació ha apostat per am-
pliar l’abast de la seva difusió amb accions puntuals de publici-
tat en diversos mitjans, especialment locals, i molt propers 
a la zona i territori de referència. Entre ells, destaquem:
el Diari Zona Séc i diverses falques radiofòniques a Sants3Ra-
dio. També aprofitant espais presencials i punt d’informació
corporativa com són les sales d’espera dels equipaments i les
pantalles d’informació a Cal Muns per compartir i difondre
novetats i activitats. 

Medioambiental

L'any 2011 es va constituir el Comitè Ambiental i es va fer 
l’avaluació inicial del sistema de gestió ambiental (SGA) dins 
de l’estratègia de “Responsabilitat social corporativa i de 
gestió sostenible”. Un any més tard es va implantar i certificar 
un SGA basat en ISO 14001 i Reglament EMAS a l’edifici de 
la seu central. Es compta amb l’assessorament extern d’una 
consultoria especialitzada en gestió ambiental.  
Hem aconseguit:

- Constitució de la Comissió de Seguiment del Sistema de 
Gestió Ambiental de l'EMAS que es reuneix bianualment amb 
finalitat d'establir i fer el seguiment dels objectius anuals de la 
nova política ambiental.

- Durant l'any 2016, s'ha obtingut la Certificació de medi 
ambient EMAS de l'equipament de Vila i Vilà 16, seu central 
de les tres fundacions.

- Obtenció de la Certificació ISO 14001:2008.

- S'ha presentat la segona Declaració Ambiental de l'any 2015.

- Campanya de sensibilització en els espais interns del centre 
per fomentar l’ús de les escales i promoure una bona salut. 

- Plantada simbòlica d’arbres (8 abril) a la Residència Tres Pins 
per compensar les emissions de CO2.

Model de gestió
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Aliances, Col·laboracions  
i Patrocinis

Aliances

Col·laboracions

Plataformes

Patrocini Publicitat

El Grup SPC estableix els acords  amb els seus col·laboradors amb el 
propòsit què l’ajudin a acomplir la seva missió per a desenvolupar la 
seva estratègia. A continuació es detallen les principals.
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Mirant el futur,
70 anys al teu costat

Més informació Memòria 2016

El desplegament del recentment aprovat Pla Estratègic 2016-
19, ens ha de permetre garantir serveis de qualitat, i una cartera 
amplia i creixent de serveis pels nostres usuaris i familiars. 
 
Les desigualtats econòmiques creixents a la nostra societat 
impacten directament en el nostre territori principal de 
referència fent necessari que prioritzem els recursos 
assistencials envers aquests barris i col·lectius més desafavorits, 
potenciant a la vegada la prevenció, detecció i l’atenció 
precoç. Per aquest repte ens caldrà articular noves aliances 
i col·laboracions amb d’altres proveïdors i agents del territori, 
potenciant el treball en xarxa i multidisciplinar.
 
En clau interna, serà cabdal seguir apostant per un model 
de gestió i funcionament en el que els professionals disposin 

dels màxims instruments possibles per sentir-se acompanyats 
en la seva tasca diària sotmesa a grans tensions i dificultats. 
Tenir cura del cuidador és la clau de la qualitat dels serveis 
que oferim.
 
Els actes de celebració dels 70è aniversari ens oferiran una 
possibilitat magnífica per revisar i, actualitzar i difondre els 
nostres valors institucionals, recordant els orígens, i a la 
vegada vertebrar i potenciar el compromís institucional. 
També serà una celebració per retornar i agrair a la societat 
(usuaris, familiars, administració pública….) la confiança que 
ens ha dipositat durant tots aquests anys.
 
Encarem, doncs, els propers anys amb grans reptes que 
confiem compartir amb tots vosaltres!
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Canals de Comunicació

Grup Sant Pere Claver
www.santpereclaver.org

Espai de comunicació interna dirigida a tots 
els professionals que formen part del Grup 
Sant Pere Claver. Aquesta eina té com a 
finalitat facilitar informació interna amb un 
calendari d’activitats i actes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundació Tutelar
www.fla.cat

Espai d’informació institucional que serveix per 
conèixer globalment la fundació; la seva missió, 
visió, valors, la seva estructura organitzativa i la 
cartera de serveis que presta.

Butlletí Sentits
www.santpereclaver.org/butlleti

El Butlletí electrònic ‘Sentits’ de periodicitat 
quadrimestral i en català, publica la seva 
primera edició al gener de 2010. Mitjançant 
el correu electrònic arribem als subscrip-
tors. L’objectiu és potenciar la comunicació 
externa.

Fundació Sanitària
www.spcsalut.org

Espai d’informació institucional que serveix per 
conèixer globalment la fundació; la seva missió, 
visió, valors, la seva estructura organitzativa i la 
cartera de serveis que presta.

Web de Notícies del Grup SPC
www.santpereclaver.org/noticies

Plataforma de notícies que inclou informació 
de totes fundacions que integren el Grup 
Sant Pere Claver.

Web Museu d’Art Brut
www.museuartbrut.com

Web del Museu d’Art Brut, iniciativa de Sant 
Pere Claver - Fundació Serveis Socials que 
persegueix amb aquesta iniciativa aconseguir 
la inserció social de persones amb problemes 
de salut mental. 

Fundació Serveis Socials
www.spcsocial.org

Espai d’informació institucional que serveix 
per conèixer globalment la fundació; la seva 
missió, visió, valors, la seva estructura orga-
nitzativa i la cartera de serveis que presta. 

Cal Muns
www.calmuns.org

Web informativa dels serveis de l’edifici  
de Cal Muns.

Mi grano de arena
www.migranodearena.org

Gràcies a l’acord de col.laboració, qualsevol 
persona pot crear-se el seu espai web, de 
forma gratuïta, amb l’objectiu de captar fons 
per a la institució.

El Grup Sant Pere Claver

Ens acompanyes?
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Sant Pere Claver  
Linkedin  

El Grup Sant Pere Claver es troba també 
present a la xarxa social professional  
Linkedin. Una plataforma virtual que permet 
estar en contacte amb diferents persones  
i institucions per tal d’enriquir i fomentar  
el networking.

Sant Pere Claver 
Facebook

Des de setembre de 2010 la institució inicia 
els seus primers passos per endinsar-se en les 
xarxes socials. És una pàgina on informem de 
notícies, activitats, fem referència a articles 
d’interès, difusió de campanyes pròpies o 
d’altres organitzacions per crear una comuni-
tat virtual i guanyar posicionament.

Sant Pere Claver
Twitter

Xarxa d’informació que permet enviar missat-
ges de només 140 caràcters per fer difusió de 
tot el que fem a la fundació o a d’altres orga-
nitzacions. L’objectiu és crear una comunitat 
virtual a nivell professional per aconseguir 
imatge de marca i seguir tant a individus com 
a institucions i/o viceversa.

Sant Pere Claver  
Flickr

Xarxa social que utilitzem com canal 
de comunicació extern per publicar tots els 
àlbums fotogràfics amb accés lliure i públic 
des d’internet per compartir imatges d’actes, 
campanyes o promocions que organitza la 
institució.

Sant Pere Claver
Youtube

Canal de comunicació extern en el qual hi 
dipositem tots els formats audiovisuals que 
edita la institució per donar a conèixer els 
seus serveis assistencials (vídeos), així com 
exposicions o actes públics que interessa fer 
ressò.

Sant Pere Claver
Instagram

Instagram és una xarxa social que serveix  
per editar i publicar fotos i vídeos. Els usuaris 
d’aquesta xarxa poden editar i introduir 
efectes fotogràfics  com filtres, tons i marcs.

Més informació Memòria 2016
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2. Cal Muns

  
C. Gavà, 70-72 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / Fax 93 442 74 31
info@santpereclaver.org 
www.calmuns.org

4. Tres Pins

Residència i Centre de Dia Tres Pins
C. Dr. Font Quer, 9-11 Barcelona
Tel. 93 423 57 93
residencia3p@fhspereclaver.org 
www.spcsocial.org

3. Hospital de Dia

 

Hospital de Dia per a Adolescents  
i Club Social Ments Obertes
C. Mare de Deu de Port, 344 Barcelona
Tel. 93 431 71 62 
hddia@fhspereclaver.org 
club@fhspereclaver.org 
 

 
 
 
 
5. MyLife

Centre de Capacitació MyLife  
C. Mineria, 58-60 esc.B 1er 2a.  
08038 Barcelona  
Tel. 93 298 00 22 
mylife@spcsocial.org

On estem

1. Seu central

SPC. Fundació Sanitària
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 442 39 03 / Fax 93 442 74 31
info@spcsalut.org / www.spcsalut.org

Lluís Artigues Fundació Tutelar
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 / Fax 93 442 74 31
fla@fla.cat / www.fla.cat

SPC. Fundació Serveis Socials
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 / Fax 93 442 74 31
info@spcsocial.org / www.spcsocial.org

SPC. Institut Docent i Recerca
C. Vila i Vilà 16, 08004 Barcelona
Tel. 93 443 39 50 
info@spcdocent.org / www.spcdocent.com

El Grup Sant Pere Claver
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atVolem aprofitar per expressar el nostre agraïment als 
usuaris, familiars, professionals, voluntaris i amics. 

També a totes les institucions i empreses, que amb 
el seu suport i acompanyament, han contribuït a fer 
realitat els nostres projectes.

Moltes gràcies!
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