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La Fundació Amics 

de l’Hospital del Mar
la formem professionals de l’Hospital del Mar i 

del Parc de Salut Mar, antics treballadors, 
pacients agraïts, voluntaris, entitats i persones 

de la societat civil compromeses amb la 
millora del benestar físic, emocional i social 

dels pacients i de les seves famílies.
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Missió
Contribuir a l’excel·lència en l’atenció a la salut de les 
persones mitjançant la col·laboració de ciutadans, 
empreses i entitats de la societat civil.
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Visió
Volem crear una xarxa de persones, empreses i 
entitats implicades i compromeses, que impulsi 

projectes socials, solidaris, de  transformació,            
d’innovació i de recerca biomèdica.
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El nostre 2018

73.658,17 €

Recursos econòmics 

aconseguits

Persones beneficiades

6.558

Xarxa de donants

Accions i campanyes 

solidàries

Seguidors a les 

xarxes socials

Voluntaris

Aparicions als mitjans 

de comunicació

34

58

313

1.015

10

130 periòdics
42 % del total de 

donants



6

El nostre 2018

Origen i destinació dels recursos

Evolució de la captació de fons (2013-2018) 

Esdeveniments

49 %Fundacions 

i empreses

42 % 

Assistencials

50 %

Recerca 

12 %

Espais i 

equipaments

32 %

Amics/Amigues

9 % Estructura

6 %

360.024,23 €
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182 
donants

182 
donants

182 
donants

313
donants

58
voluntaris

18
entitats i 

empreses 
col·laboradores

Josep Lloveras

Julio Pascual

Maribel Pérez

Mercedes Ribalta

Aureli Rubio

Antoni Bulbena

Fina Caus

Jordi Carbonell

Aleix Carrió

Juan Carlos Monllau

Julian García 

PATRONAT

President

Vicepresident

Directora

Secretaria

Tresorer

Vocals

La nostra feina ha estat 
possible gràcies a
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1
Aparició en 
televisió

25  
Aparicions
en premsa

Betevé Catalunya Ràdio
RNE
RAC 1
COPE
Cadena Ser (4)

La Vanguardia
La Vanguardia Digital (7)
Diari ARA
Europa Press (3)
El Punt Avui+ 
La Voz de Galicia
Diario Vasco digital
Eco Diario
El confidencial digital
Hoy  digital
La Rioja digital
Directe.cat
Aldia.cat
Saber Vivir
Infosalus (2)
Biotech portal

Xarxes socials i web durant 2018

8
Aparicions
en ràdio

Aparició en mitjans

Enviament de 3 notes de premsa. 

597
Seguidors a 
facebook

4.374 visites 

al post més vist

420
Seguidors de 
twitter

226.254
vistes als tuits

12.854 visites a la web

+ 33,56 %

+ 39,70 %

+ 3,95 %

Al concert
#Humanitzant

la UCI 
(11/7/2018)

Tuit més vist
(2.950 impressions)

Inici del curs de 
Sofrologia per a dones 
amb cáncer de mama 

(17/9/2018)

+110,47% 

+106,22%
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Recerca

Assistencials
Espais, equipaments i 

tecnologia 

Voluntariat

PROGRAMES 
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Assistencials

Un respir al càncer

Curar amb el somriure

Musicoteràpia

 Benestar personal a través de la Sofrologia.
Partners: Unitat Funcional de Patologia Mamaria/Grup Àgata/Institut Mèdic Sofrologia Caycediana.

 Reforç emocional a través del mindfulness per afrontar la 

intervenció quirúrgica. Partners: Servei d’Anestèsia/AMGEN. Iniciat octubre.

 Exercici físic i fisioteràpia per a dones amb càncer de mama. 
Partners: Unitat Funcional de Patologia Mamaria/Roche/Fundació Claror. Iniciat setembre.

 Acompanyament pels nens/es hospitalitzats/es.
Partners: Servei de Pediatria/Pallapupas.

 Suport anímic al pacient renal en diàlisi.
Partners: Servei de Nefrologia/Pallapupas.

 Pacients en el procés final de vida.
Partners: Servei d'Oncologia (Cures pal·liatives)/Mèmora.

69 pacients   756 sessions

880 pacients    3.792 sessions  

83 pacients    367 sessions

Més info

Més info

Més info

Més info

http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/projectes/1/curar-amb-el-somriure
http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/projectes/10/suport-animic-al-pacient-renal-en-dialisi
http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/projectes/9/sofrologia-per-a-dones-ateses-per-cancer-de-mama
http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/noticies/72/la-millor-salut-per-a-dones-afectades-de-cancer-de-mama
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Assistencials

BATEGART

Hort terapèutic

 Creant oportunitats pels pacients de salut mental.
Partners: INAD/Obra Social La Caixa.

Píndoles musicals

 Museu Picasso amb la infància hospitalitzada.
Partners: Servei de Pediatria/Museu Picasso.

 Entreteniment i millora de l’estat anímic de pacients i familiars.
Partners: Servei d’Atenció al Ciutadà/Taller de Músics.

38 pacients i 9 professionals

Més de 200 pacients i professionals 

Suspés temporalment.

http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/noticies/79/ja-en-marxa-el-primer-hort-terapeutic
http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/noticies/78/pindoles-musicals-noves-actuacions-als-centres-del-psmar
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Espais, 

equipaments 

i tecnologia Jardí Terapèutic

Adequació d'espais d'atenció 

pediàtrica urgent 

 Adequació d’un espai exterior a pediatria.
Partners: Servei de Pediatria/Fundació Nou Mil·lenni.

 Benestar i entreteniment dels nens i de les nenes.
Partners: Servei d’Urgències, Servei de Pediatria, Fundació MAR.

5.146 nens i nenes hi van ser atesos 
(setembre a desembre 2018) 

196 nens i nenes ingressats 
(de més de 2 anys, des de juliol 2018)
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Pati de Pediatria, abans

Jardí Terapèutic, desprès
Espais, 

equipaments 

i tecnologia
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Activitats solidàries coorganitzades 

PSMAR / Fundació Amics del Hospital del Mar

Festa de Nadal de l’Hospital del Mar Més de 1.300 

treballadors/ores van 

assistir a la festa de 

l’Hospital. 14.696,25 €

Marxa Nòrdica de l’Hospital del Mar
Més de 140 participants 

a la 4ª marxa nòrdica de 

l’Hospital del Mar, en favor 

del programa Un respir al 

càncer. 
1.675,00 €

Assistencials

http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/noticies/73/4%C2%AA-edicio-de-la-marxa-nordica-del-psmar
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Superem el silenci, lluitem contra el càncer d’ovari

 Recerca Biomèdica per augmentar la supervivència. 
Partners: Unitat Funcional del tumors ginecològics/Club Natació Atlètic-Barceloneta i Fundació DIR..

#1000Raons

 Recerca contra el càncer de mama.
Partners: Unitat Funcional de Patologia Mamaria/Associació Front Marítim Barceloneta.

7.838,00 € (*)

3.496,57 €

Ioga per al 

càncer d’ovari

Més de 80 assistents a la Masterclass de Ioga, amb la col·laboració del 

Club Natació Atlètic Barceloneta.

Més de 3.000 assistents a les activitats organitzades per l’Assoc. Front Marítim Barceloneta.

Activitats solidàries 
coorganitzades amb tercers

#GivingTuesday Moviment mundial per fomentar les donacions, en aquesta ocasió inclou 

l’activitat “Remada Solidària” promoguda per una empresa amiga (veure 

pàgina següent).

(*) Inclou la recaptació de campanyes organitzades per tercers en favor d’aquest projecte.

Recerca

http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/projectes/19/lluitem-contra-el-cancer-dovari
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Activitats solidàries 

Organitzades per tercers

Concert Solidari I Commemoratiu - Manel Cobarsi

2.200,00 €

Manel Cobarsi, pacient del Servei de Digestiu.

1er bany de l’any per la recerca en càncer d’ovari

Club Natació Atlètic- Barceloneta

7.146,00 €
Més de 700 persones van participar d’aquesta activitat organitzada pel Club Natació 

Atlètic Barceloneta i amb la col·laboració de l’Obra Social “La Caixa”.
Recerca

Remada solidària de Nadal per la recerca en càncer d’ovari 

Molokai Sup center

Per 4rt any consecutiu desenes de Pares Noels van participar de la remada 

solidària, en aquesta ocasió ho van fer en favor de la recerca en càncer d’ovari.

http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/noticies/71/concert-solidari-i-commemoratiu-manel-cobarsi
http://www.cnab.cat/ca/primer-bano-del-ano-solidario/
http://www.cnab.cat/ca/primer-bano-del-ano-solidario/
http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/noticies/84/4%C2%AA-remada-solidaria-per-la-recerca-en-cancer-dovari
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Activitats solidàries 

Organitzades per tercers

Sopar Solidari – The Paella Club

Activitat solidària recordant la tragèdia del 17A i en agraïment als professionals que

aquells dies van atendre a les víctimes.

El 152,00 € (25% del cost del sopar) es van destinar a la Fund. Amics de l’Hospital

del Mar.

Recaptació Loteria Nadal - Penya Blanca i Blava del Poblenou

1.221,00 €

Destinats al programa Un respir al càncer.
Assistencials

http://www.amicsdelhospitaldelmar.org/noticies/81/gracies-a-the-paella-club-pel-seu-suport


18

Voluntariat de suport

Gràcies a la dedicació i l’entrega dels voluntaris aconseguim ser una entitat 

més viva. Els voluntaris fan companyia a pacients i també fan possible 

posar en marxa activitats benèfiques com la Marxa Nòrdica, les Píndoles 

Musicals o la Remada Solidària.

Voluntariat
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Moltes gràcies


