


La nostra visió 

Volem crear una xarxa de persones, empreses i entitats implicades i 
compromeses que impulsi projectes socials, solidaris,  

de transformació i d’innovació a l’Hospital del Mar. 

EL PROJECTE AMICS DE L’HOSPITAL DEL MAR 
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Amb aquesta voluntat i amb l’impuls d’un grup de persones: 
 
  Josep Aumatell 
  Jordi Carbonell 
  Aleix Carrió 
  Fina Caus 
  Maite Forner 
  Josep Lloveras 
  Antoni Miquel 
  Maribel Pérez 
  Mercedes Ribalta 
   
    

  Neix…… 
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La nostra MISSIÓ: 
 
 
 
 
Aconseguir la col·laboració de ciutadans, empreses i entitats 
de la societat civil, per tal de contribuir a l’excel·lència en 
l’atenció a la salut de les persones. 
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Els AMICS estan en marxa per: 

I per l’aportació de 
l’HOSPITAL DEL MAR/PSMAR: 

Direcció de l’associació: 
Maribel Pérez 
 
Dedicació d’hores de 
diferents equips 
d’administració, 
comunicació... etc 
 
Cessió d’espais i recursos 

La dedicació de TEMPS i IL·LUSIÓ de 
la Junta: 
 
President: Jordi Carbonell 
Secretaria: Mercedes Ribalta 
Tresorer: Josep Aumatell 
 
Vocals: 
Aleix Carrió 
Fina Caus 
Maite Forner 
Josep Lloveras 
Antoni Miquel 
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Al llarg del 2013 hem treballat de valent per arribar fins aquí: 

12 reunions de junta directiva 
Més de 15 sessions de treball 
Més de 35 sessions de presentació als serveis clínics i als comandaments 
d’infermeria 
 
Hem aconseguit: 
 Constituir l’associació 
 Realitzar una imatge i identitat gràfica (logotips i aplicacions bàsiques) 
 Elaborar:  

 4 dossiers de presentació 
 4 protocols de funcionament  

 Identificar 6 projectes per recolzar 
 Contactar amb empreses per a la seva col·laboració 
 Recaptar 42.000 € d’empreses privades i donants particulars 
 
Però el més important... 
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S’han aconseguit moments com aquests,  
que inspiren la nostra missió 
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Més de 2000 nens i nenes  atesos a l’Hospital durant 2013, han pogut 
somriure, malgrat la malaltia, gràcies a la presència de Pallapupas. 

PROGRAMA PALLAPUPAS 
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La música, el so i el moviment aconsegueixen millorar el benestar i 
alleujar el patiment dels pacients ingressats en la Unitat de Cures 
Pal·liatives. 

Durant l’any 2013 s’han beneficiat 
d’aquest programa 61 pacients, en les 
més de 200 sessions de musicoteràpia. 

PROGRAMA DE MUSICOTERÀPIA 
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Els familiars dels pacients 
atesos a l’hospital estan 
molt agraïts. No només 
del treball professional 
sinó també del tracte 
familiar i humà.  
 
Una família agraïda ha 
fet una donació per 
contribuir a la millora del 
diagnòstic del càncer de 
fetge.   

DONACIONS DE 
PARTICULARS 
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AMICS I SOLIDARIS 
 
Hi ha persones malaltes que estan soles, 
que no tenen a ningú.  
 
La presència dels voluntaris que els fan 
companyia els torna la il·lusió de ser 
algú per algú. 
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Aquestes són algunes de les històries en les que volem i podem 
contribuir des dels AMICS 
 

Però n’hi ha moltes més i ens hi volem sumar 
 
Per exemple: 

 
Renovar l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital del Mar 
Col·laborar  en la Investigació Clínica amb Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual i Malalties Minoritàries 
Donar suport al programa d’acompanyament terapeutic als nens 
ingressats i visitats a l’Hospital (Pallapupas) 
Facilitar un programa d’Exercici Terapèutic per a pacients amb dolor 
generalitzat 
Habilitar l’ AULA 2.0 per als nens i nenes hospitalitzats 
Oferir programes de Musicoteràpia i Teràpies de Relaxació per a 
malats oncològics 



Estem començant.... 
 
Aquest és el nostre full de ruta: 

Sembrar 

• 1 FASE 

Brotar 

• 2 FASE 

Cultivar 

• 3 FASE 

gener-abril maig-juny juny- des. 

Estratègia: 
involucració 

Estratègia: 
visibilitat 

Estratègia: 
creixement 
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Estem començant, 
 
ens queda molta feina per endavant: 
 
per integrar col·lectius amb necessitats especials, 
 
per conquistar i sumar voluntats, 
 
per generar molta credibilitat i confiança... 
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Et necessitem… 

Què pots fer? 

Fes d’ambaixador dels AMICS 
 
Explica i dóna a conèixer aquesta iniciativa.  
Quants més ho coneguem i més ens hi sumem, millors resultats 
aconseguirem.  
 
 
 

Però sobretot…… 
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Fes-te AMIC de l’Hospital del Mar 
 
La teva aportació és molt important. 
Necessitem sumar les voluntats de moltes persones.  
Hem de començar pels que estem més a prop.  
Si nosaltres creiem que és possible, segur que aconseguirem 
que moltes persones més s’hi uneixin.   

 
Fes una aportació, per petita que et sembli. 
La teva contribució és molt important. 
 
Només amb 10 € al mes, per exemple, aconseguiràs el somriure 
d’un nen hospitalitzat. 
 
Per fer-ho, omple la butlleta que et lliurem.  

 
No esperis a demà. Fes-ho ara mateix. 
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MOLTES GRÀCIES 
Gràcies a tu persones com la Dolors, l’Enric, la Fathia … 
Nens i nenes com el Biel, la Sandra i la Vanessa poden tenir una 
estància més agradable a l’hospital i qui sap...  
algun dia la seva malaltia podrà ser curada gràcies als nous 
tractaments i a la investigació. 
 
I tu, a més a més de la teva contribució, hauràs posat el teu petit 
gra de sorra en fer-ho possible. 
 

Tots ells t’agraeixen el teu gest 
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