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MEMORIA D'ACTIVITATS 2016

1. AcrrvrrAT

DE L'ENTTTAT

1.1. NATURALESA

La Fundació Privada Kàlida va ser constituïda I'any 2OL6 i té el seu domicili social a
Plaza de Europa, no 2l-23, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Està inscrita
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2962,
per resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació té com a objecte fundacional la millora de la qualitat de vida de les
persones afectades de càncer i el seu entorn proper, oferint recolzament emocional,
social i pràctic que complementi I'atenció mèdica.
Dins l'àmbit d'aquests objecte, seran pròpies de la Fundació totes aquelles activitats
que, amb caràcter desinteressat i sense ànim de lucre, siguin ordenades, encara que
sigui indirectament, cap a la finalitatesmentada.
Per a la consecució del fi fundacional, la Fundacié desenvolupa les activitats que el
Patronat considera necessàries directament i/o en col.laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions,

Les activitats relacionades amb el fi fundacional s'han de dur a terme segons les
normes que les regulen específicament, mitjançant I'obtenció, si s'escau, dels
permisos o llicències pertinents.

Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d'acord amb els Estatuts

i la legislació

vigent.

La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert en el Títol II de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
i dels incentius fiscals al mecenatge.
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1.2. ACTIVITATS PRINCIPALS

L'activitat de la Fundació Kàlida durant aquest any 2016 ha estat centrada en dos
objectius claus.
El primer és aconseguir construir i obrir un centre Kàlida als terrenys adjacents a
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquest centre, previst per inicis del 2018,
serà un espai acollidor des del que s'oferirà un programa assistencial destinat als
pacient de càncer i els seus familiars que complementa els tractaments mèdics
hospitalaris.
El segon és, amb caràcter immediat, poder millorar l'atenció psicosocial que s'ofereix

als pacients de càncer del mateix hospital, Per assolir aquests dos

objectius

l'activitat de la Fundació s'ha perfilat al voltant de tres eixos:

OBJECTTU 1

-

CONSTRUCCIó DEL CENTRE KÀLIDA SANT PAU

Durant l'any 2016 la Fundació Kàlida ha establer acords i signats convenis de
col'laboració amb totes les parts implicades per tal de poder fer realitat la
construcció del primer centre d'atenció de la Fundació.
En aquest sentit cal remarcar com a fites principals
a

a

a

Febrer 2016 - Acord amb el despatx d'arquitectes EMBT per al disseny del
primer centre Kàlida.
Març 2016 - Signatura de conveni de col.laboració entre la Fundació Nous
Cims i la Fundació Privada Sant Pau establint els acords per fer possible la
construcció del primer centre Kàlida i la donació de l'espai per al seu ús futur
a la Fundació.

- Signatura d'acord de col.laboració entre la Fundació Kàlida
Maggie's per formalitzar la relació entre les dues entitats.
Maig 2O16

¡

En paral'lel, els arquitectes d'EMBT liderats per la Benedetta Tagliabue han seguit
avançant en la definició del disseny i conceptualització del centre Kàlida amb les
següents fites principals :
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.
o

Juny 2016 - Entrega del Projecte Bàsic del Centre Kàlida.
Novembre 2O16 - Entrega del Projecte Executiu del Centre Kàlida

Gràcies als acords inicials, i als avenços amb el projecte, el dia 1 de desembre es va
procedir a signar i fer realitat el compromís de donació de la Fundació Nous Cims a la
Fundació Privada Sant Pau, i la posterior cessió del centre construït a la Fundació

Kàlida. Aquest punt va marcar l'inici del procés de convocatòria pública per
construir I'edifici al recinte de Sant Pau que es materialitzarà durant l'any 2Ot7.

a

Per a totes aquests funcions Kàlida ha disposat de I'ajuda del despatx d'arquitectes de

Borrell Jover que han fet un seguiment del projecte bàsic i executiu, i han realitzat els
amidaments de les obres.

OBJECTIU 2

-

MILLORA ATENCIó PSICOSOCIAL DE LES PERSONES AMB CÀruCTN

Seguint el seus fins fundacionals, la prioritat de l'activitat de Kàlida es centra en
l'atenció psicosocial i millora de la qualitat de vida de les persones amb càncer i els
seus familiars i entorn proper.

Per aconseguir aquest objectiu durant I'any
principalment en base a 3 eixos principals:

20t6, Kàlida ha treballat

PRIMER EIX.- Atenció psicològica als pacients de I'Hospital de Sant Pau

El dia 1 d'abril la Fundació va incorporar la psicooncòloga Sara Garcia. La Sara
treballava anteriorment dins l'equip de l'Hospital de Sant Pau, i la seva incorporació
es va realitzar de tal manera que pogués començar a dissenyar el model d'atenció
assistencial futur de Kàlida però mantenint durant una part de la seva jornada les
visites a pacients de l'Hospital,
Aquesta atenció suposa tant visites individualitzades programades, com atenció
directe a planta. Des del mes d'abril de 2O16 fins a final d'any s'han realitzat
44O visites. La derivació dels malalts que han rebut aquesta atenció ha estat
realitzada pel mateix hospital sota criteris de necessitat del servei.

SEGON EIX- Programació

i inici del desplegament del programa específic Kàlida

L'equip de Kàlida ha treballat per a definir el programa específic d'atenció que
s'oferirà dintre del centre Kàlida un cop aquest estigui obert.
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Aquesta tasca ha requerit de visites de formació al Regne Unit seguint el acords
establerts amb Maggie's i als centres d'aquesta entitat que són de referència del
model, així com la investigació i recerca sobre la realitat de I'oferta assistencial al
nostre territori.
Com a resultat d'aquesta tasca d'investigació s'ha dissenyat un programa d'atenció
estructurat en dues fases:

a

1a FASE " PILOT - Desplegable sense necessitat de que l'edifici estigui construit i
dissenyada per donar atenció immediata als pacients de Sant Pau. Els passos
principals que s'han seguit en aquesta fase són:

o
o
o
o

Juny 2016
- 1a visita de formació al Regne Unit
Setembre 2O16 - Fase de disseny del programa
Novembre 2O16 - Implementació del primer taller assistencial
Desembre 2O16 - Inici de formacions a personal interí de l'Hospital

El primer taller assistencial va consistir en un Taller psico-educatiu dirigit a
persones amb càncer de pulmó, i va estar format per 4 sessions grupals
enfocades a donar solució a aspectes pràctics i emocionals de les persones
assistents.

La primera formació interina de personal de l'Hospital Sant Pau va anar
dirigida a membres de l'equip assistencial interessats a rebre eines i formació
en aspectes emocionals d'atenció a les persones malaltes.
Per últim s'han planificat l'any 20L7 per tal de poder seguir desplegant d'altres
tallers que cobreixin les necessitats de les persones amb càncer en àrees

socials, pràctiques i emocionals.
Els

a

beneficiaris d'aquesta Fase Pilot han estat 15 persones.

2a FASE - DESPLEGAMENT 2OL7 - Disseny del Pla Assistencial 2OL7 per tal de
poder seguir desplegant d'altres tallers que cobreixin les necessitats de les
persones amb càncer en àrees socials, pràctiques i emocionals.
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TERCER EIX- Preparació de

I'aoertura del centre Kàlida

L'últim eix de treball principal ha consistit en I'avenç en el disseny del model definitiu
de Kàlida per quan s'obri el Centre al recinte de Sant Pau, i l'avenç també en el model
organitzatiu i funcional que facilitarà la plena assistència i bon funcionament de la
Fundació.

2.

RESUM DE BENEFICIARIS

Kàlida ha tancat l'any 2016 havent pogut donar assistència a:

visites a pacients
I'Hospital Sant Pau:
No

No

440 visites entre 1r i 2n visites

a

pla nta

tallers de Kàlida:

No beneficiaris dels tallers de

1

Kàlida:

5

taller i 2 formacions interines

15 persones

i

