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La Fundació 

Fundació Kālida (www.fundaciokalida.org). Constituïda el 2016 a Barcelona amb l'impuls de 

la Fundació Privada Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, Kālida  promou un model d'assistència psicosocial, per a pacients amb càncer, centrat en 

la persona. El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis d'Oncologia 

dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i 

acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus familiars, amics o cuidadors. En 

ells trobaran suport pràctic, emocional i social, un ambient agradable especialment 

dissenyat per a sentir-se acompanyades, informades i compreses. Aquest servei - totalment 

gratuït - té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals i s'inspira en 

el model d'atenció psicosocial de l'ONG escocesa Maggie's, formant part de la seva xarxa 

internacional de centres. El primer centre a inaugurar-serà Kālida Sant Pau, que obrirà les 

portes al juliol de 2018 al recinte de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 

Dades bàsiques de Fundació Privada Kālida 

Direcció: Plaça Europa, 21-23 – 08908 L’Hospitalet del Llobregat 
Web / email: www.fundaciokalida.org / hola@fundaciokalida.org  

Tel. 935 537 930 - CIF: G6685124 
Constitució: 2016 
Registre: Núm. 23.962 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (classificada 
como benèfica de tipus assistencial) per resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya 
Regim fiscal: 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. 
 

Organigrama 

 

Patronat  

 

Els patrons de Kālida són persones voluntàries compromeses amb la missió de 
l’organització i constitueixen el màxim òrgan de la Fundació. Entre d'altres, 
contribueixen a promocionar l'organització, vetllen perquè se'n compleixin els seus objectius, 
marquen les polítiques generals i prenen les decisions estratègiques com també s’encarreguen 

d’aprovar els pressupostos i els comptes anuals. Així mateix, són les persones encarregades 
de garantir que es mantenen els nostres valors així com el bon  govern de l’entitat, assessorant 
i donant suport al Director/a de la Fundació Privada Kālida. A finals de l’any 2017, tots els 
càrrecs del Patronat són gratuïts d'acord amb els Estatuts i la legislació vigent. 
 
Sr. Germán Castejón  
President 

Sr. Miquel Roca i Junyent  
Secretari 
Sr. José Luis Rubiralta  
En representació de la Fundació Nous Cims, entitat Patrona Fundadora 
Tresorer  
 

Vocals 

Dr. Agustí Barnadas  
Director del Servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu 
Dr. Josep Tabernero  
Cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 
Sr. Jordi Bachs  
Gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Sra. Laura Lee 
Chief Executive Officer Maggie’s 
 

http://www.fundaciokalida.org/
mailto:hola@fundaciokalida.org
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Equip Operatiu 

 

L’equip de Kālida està  creixent i desenvolupant-se a mida que s’apropa l’obertura 
del seu primer Centre, Kālida Sant Pau.  Per al seu correcte funcionament, la Fundació 

Kālida necessita combinació de professionals en la gestió i l’administració, experts en l’àmbit 
de l’atenció a les persones que conviuen amb el càncer així com el suport de persones 
voluntàries. A finals de l’any 2017, l’equip operatiu de la Fundació Kālida estava conformat 
per les següents persones:  

Personal Laboral 

Sr. Joan Reventós 
Director 
Sra. Sara García 
Psicooncòloga 
Sra. Rosy Williams  
Project Manager 
  

Col·laboradors externs 
 
Sra. Núria Durán 
Nutricionista  
 
 

 

Activitats principals  

 
L'activitat de la Fundació Kālida durant aquest any 2017 s’ha centrant en tres objectius claus. 
Els dos primers, són una continuïtat dels iniciats l’any 2016, mentre que el tercer és una 
novetat respecte l’any anterior. 
 
El primer és aconseguir construir i obrir el primer Centre Kālida als terrenys adjacents a  

l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cedits per la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau. Aquest Centre, està previst que obri les seves portes a mitjans de l’any 2018, i ha 

d’esdevenir un espai d’acollida i acompanyament des del que s'oferirà un programa assistencial 
destinat als pacient de càncer, les seves famílies, amics i amigues o persones cuidadores que 
complementa els tractaments mèdics hospitalaris. 
 
El segon és, amb caràcter immediat, contribuir a millorar l'atenció psicosocial que s'ofereix als 

pacients de càncer de l’Hospital de Sant Pau iniciant el desplegament, en format pilot, del 
programa assistencial del futur Centre Kālida Sant Pau.  
 
El tercer ha consistit en dimensionar progressivament a la Fundació Kālida, tant a nivell de 
recursos humans, tècnics com financers, per que l’entitat pugui assolir la seva sostenibilitat,  
autonomia i independència. 

 
Per assolir aquests tres objectius l'activitat de la Fundació s'ha perfilat al voltant de tres eixos: 
 
OBJECTIU 1 - Construcció del Centre Kālida Sant Pau 

 
Durant l'any 2017, i d’acord amb el conveni tripartit signat l’any 2016 per la Fundació Kālida 

amb la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Privada Nus Cims, 
aquestes dues últimes, entitats patrones fundadores de la Fundació Kālida, s’inicia la 
construcció del Centre Kālida Sant Pau. Les principals fites d’aquest objectiu foren: 
 

 Febrer 2017: atorgament de la licitació pública realitzada per part de la Fundació 

Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Licitació per tal d’escometre l’obra de 
construcció del Centre Kālida Sant Pau. La empresa Construcciones Pérez de Villora 
S.L fou la guanyadora del concurs gràcies a que va obtenir la millor puntuació en lña 
memòria tècnica i econòmica.  
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 Abril de 2017: el 6 abril s’organitza l’acte de col·locació de la primera pedra del centre 

Kālida Sant Pau que congregà a vora 200 persones vinculades al projecte i amb els 

parlaments de persones representants de la Fundació Gestió Sanitària de l'Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la 
Fundació privada Nous Cims, l’estudi Enric Miralles Benedetta Tagliabue, l’organització 
escocesa Maggie’s Centres, de la que Kālida forma part de la seva xarxa internacional 
de Centres.  

 Maig de 2017: l’Ajuntament de Barcelona atorga la llicència d’obres per construir el 

Centre Kālida Sant Pau.  
 Juny de 2017: a finals de juny es realitzen els primer moviments de terres al solar 

on finalment s’ubicarà el Centre Kālida Sant Pau, esdevenint el tret de sortida de les 
obres de construcció d’aquest espai i  

 Juliol – Desembre: desenvolupament del procés constructiu segons la planificació 
establerta per l’empresa constructora, amb l’acord de la propietat i entitat promotora, 

és a dir, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Direcció 
Facultativa, l’Estudi Enric Miralles Benedetta Tagliabue. A més, Kālida ha disposat del 
suport del despatx d'arquitectes de Borrell Jover que han fet un seguiment del projecte 
constructiu. 

 
OBJECTIU 2 - Millora de l’atenció Psicosocial de les Persones amb Càncer 
 

Seguint el seus fins fundacionals, la prioritat de l'activitat de Kālida 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 l'any 2017, Kālida ha treballat principalment en base a 

2 àrees de treball principals 
 

Programes/ 
Serveis 

Tipus Descripció 

Suport 
Emocional 

 

Individual 

 Atenció psicològica als pacients del Servei d’Oncologia Mèdica de 
l’Hospital de Sant Pau. Seguint amb les activitats desenvolupades l’any 

2016, la psicooncòloga Sara Garcia ha continuat realitzant assistència 

individual als pacients en tractament oncològic derivats per l’equip 

d’Oncologia Mèdica de l’Hospital seguint els seus criteris de derivació. 

Grupal 

 Desplegament del programa pilot de suport emocional la Fundació 

Kālida: a més del suport emocional individual a l’Hospital de Sant Pau, 

Kālida ha començat a desplegar els primers grups de suport o cursos 

adreçats a persones amb càncer i/o cuidadors principals pacients de 

l’Hospital de Sant Pau com d’altres Hospitals i Centres sanitaris.  

Suport 
Pràctic 

Grupal 
 Primer taller de suport pràctic: mentre el Centre Kālida Sant Pau 

iniciava ales seves obres, s’ha desplegat la primera activitat grupal de 

suport pràctic per a persones amb càncer i el/la cuidador/a principal.  

 

Les principals fites d’aquest objectiu durant el 2017 foren¨: 
 Febrer de 2017: inici el primer curs de Suport Emocional amb la posada en marxa de 

“Viure bé amb estrès”. Un curs de 6 sessions durant 6 setmanes i de 2h per sessió. 
Està pensat per encabir-hi entre 8/10 participants i està adreçat a persones amb 
càncer i el/la cuidador/a principal. Als participants se’ls lliure un material que és una 
traducció i adaptació del recurs “Living Well With Stress” de l’ONG Maggie’s. El curs 
està facilitat per professionals de la Fundació Kālida en l’àmbit de la Psicooncologia.  

 Juny del 2017: inici del primer Grup de Suport Emocional Mama, centrat en oferir 
un espai per a compartir experiències, angoixes i alegries a les persones, principalment 
dones, que estan immerses en un procés de càncer de mamà. El Grup s’organitza de 
forma oberta i està pensat per a com a màxim 10 participants.  L’activitat ha estat  
facilitada en tot moment per professionals de la Fundació Kālida en l’àmbit de la 

Psicooncologia. Fins a novembre de 2017, el grup es reuní un cop al mes, cada dijous 

segon de mes. A partir de novembre el Grup passà a reunir-se dos dijous al més (el 
2on i el 4art de cada mes)  

 Juliol del 2017: inici del Grup de Suport Emocional Global, centrat en oferir un 
espai per a compartir experiències, angoixes i alegries a les persones amb qualsevol 
tipus de càncer així com en qualsevol tipus i estadi (I a estadi IV). El Grup s’organitza 
de forma oberta i està pensat per a com a màxim 10 participants L’activitat ha estat  
facilitada en tot moment per professionals de la Fundació Kālida en l’àmbit de la 

Psicooncologia. Fins a novembre de 2017, el grup es reuní un cop al mes, cada dijous 
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primer de mes. A partir de novembre el Grup passà a reunir-se dos dijous al mes (el 

1er i el 3er de cada mes). 

 Juliol del 2017: inici del Taller de Nutrició “Menjar Sa”, una Activitat grupal de 2 
dues sessions, de 2h per sessió en un grup tancat de com a màxim 8 participants i 
adreçat a persones amb càncer i/o el/la cuidador/a principal. Als participants se’ls lliure 
un material que és una traducció i adaptació del recurs “Eating well” de l’ONG Maggie’s. 
El curs està facilitat per professionals externs de la Fundació Kālida en l’àmbit de la 
Nutrició. Durant l’any 2017 el curs ha estat possible gràcies a la col·laboració de la 

Fundació Enriqueta Villavecchia que ha cedit a la Fundació Kālida la sala de reunions i 
la cuina adjacent a la mateixa  per tal de que durant el taller es puguin fer 
demostracions pràctiques i receptes inspiradores 

 
Per a que aquestes activitats s’hagin pogut desenvolupar, la Fundació Kālida ha hagut 
d’assegurar determinats processos previs que es citen a continuació: 

 
 Juny del 2017: Fundació Kālida signa un acord amb l’Escola de Patologia del 

Llenguatge per a ús de la Sala Rodona de la 3a Planta del Pavelló de Santa Victòria, 
on de forma provisional la Fundació Kālida té les seves oficines al recinte històric de 
Sant Pau. 

 Juny – Desembre del 2017: traducció, adaptació i edició dels diferents materials 
assistencials cedits per l’ONG escocesa Maggie’s.   

 Juliol – Agost del 2017: obres d’adequació de la Sala Rodona de la 3a Planta del 
Pavelló de Santa Victòria per a que estiguin disponibles per a les activitats grupals un 
cop l’equip assistencial torni de les vacances d’estiu  

 Setembre – Desembre del 2017: s’han dut a terme diferents iniciatives per seguir 
desplegant el model assistencial de la Fundació Kālida, concretament: 

o Programada la planificació assistencial de Kālida Sant Pau 2018, tenint en 
compte les dates d’obertura del Centre, per tal de poder seguir desplegant 

d'altres activitats que cobreixin les necessitats de les persones amb càncer en 
àrees socials, pràctiques i emocionals.  

o Iniciat el procés intern/extern de reclutament del/la futur Coordinador/a del 
Centre Kālida Sant Pau, de cara a la seva incorporació a inicis del 2018.  

o Avenços en el disseny del marc estratègic de la Fundació Kālida  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 
 
OBJECTIU 3 – Sostenibilitat de la Fundació Privada Kālida  

 

La posada en marxa d’una iniciativa innovadora, fa necessari abordar aspectes de la gestió i 
administració de l’entitat per tal d’assegurar l’obtenció dels recursos humans, tècnics com 
financers, per que l’entitat pugui assolir la seva sostenibilitat,  autonomia i independència. Les 
principals fites en aquets àmbit són: 
 

 Gener 2017:  
o Inici del disseny i publicació de la landingpage www.fundaciokalida.org amb el 

suport de l’empresa ADD+ 
o Creació dels primers materials comunicació de Kālida: tradució del DVD de 

Maggie's, edició de la primera presentació Kālida basada en la identitat 
corporativa gestada de forma pro-bono per l’empresa Morillas...  

 Febrer del 2017: membres de l’equip de Kālida visita la seu central de Maggie’s a HQ 
Londres per parlar d’aspectes comunicatius, de relacions públiques, premsa i altres 
necessitats de col·laboració.   

 Març del 2017:  
o Configuració de l’equip extern de suport a nivell comunicatiu de la Fundació 

Kālida  (previ a l’acte de la Primera Pedra): McCann, Atelier, Victòries..  
o EMBT socialitza el primer render / imatge Centre Kālida Sant Pau. 
o Activitats de comunicació i difusió davant de part de l’equip d’infermeria de 

l’Hospital de Sant Pau, 

 Abril del 2017 
o El 6 abril s’organitza l’acte de col·locació de la primera pedra del centre Kālida 

Sant Pau que congregà a vora 200 persones vinculades al projecte i amb els 
parlaments de persones representants de la Fundació Gestió Sanitària de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, la Fundació privada Nous Cims, l’estudi Enric Miralles 

http://www.fundaciokalida.org/
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Benedetta Tagliabue, l’organització escocesa Maggie’s Centres, de la que 

Kālida forma part de la seva xarxa internacional de Centres.  

o El 22 d’abril l’equip de Kālida participa a la Jornada “Entre Nosaltres” sobre 
el càncer organitzada per la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. 

o Inici del procés de reclutament del/ de la Director/a de la Fundació Kālida.   
 Maig del 2017 

o Inici dels tràmits per tancar  la delegació de Maggie’s a Barcelona, fent la 

sol·licitud al Protectorat. 
 Juliol del 2017 

o El 25 de juliol s’incorpora el Director de la Fundació Kālida.  
 Agost del 2017 

o El 28 d’agost el Protectorat de Fundacions acorda el tancament i liquidació de 
la Delegació de Maggie’s a Barcelona. 

 Setembre del 2017 
o Reactivació de relacions i converses prèviament establertes amb diferents 

proveïdors / empreses / industrials per rebre donacions en espècies o grans 
descomptes. 

o Primeres converses amb la dissenyadora d’interiors Patricia Urquiola per a que 

se sumi de forma pro-bono al projecte 
 Setembre de  2017 

o Reactivació de relacions i converses prèviament establertes amb diferents 
proveïdors / empreses / industrials per rebre donacions en espècies o grans 
descomptes. 

o Primeres converses amb la dissenyadora d’interiors Patricia Urquiola per a que 
se sumi de forma pro-bono al projecte 

 Octubre del 2017 
o Reactivació de relacions amb empreses externes per a l’àmbit de la 

comunicació: McCann, Atelier, Victorias Comunicación,  
o Dia Mundial Càncer de Mama (18 d’octubre): participació a la Jornada “Per a 

vosaltres” organitzada per pacients de l’Hospital de Sant Pau i la Fundació 
Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 Novembre del 2017 
o Reactivació de xarxes socials de la Fundació Kālida i llançament de les primers 

notes de premsa després de l’acte de la primera pedra.  
o 17 de Novembre, Dia Mundial Càncer de Pulmó, Boheringer Ingelheim anuncia 

l’atorgament d’una beca de 7.000 € a favor de Kālida per a un projecte de 
realitat virtual i pacients de pulmó. 

o S’inicien les primeres presentacions per a potencials donants de la Fundació 
Kālida amb el compromís proactiu de la Presidència de la Fundació.  

 Desembre del 2017 

o Kālida rep els primers donatius corporatius i de persones individuals. 
o Es contracten els serveis de Zohar Consultoria per l’elaboració de la Pla de 

Captació de Fons de Kālida.  
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Resum Beneficiaris 

 
Kālida ha tancat l'any 2017 havent pogut donar assistència a: 

 

Programes/Serveis Visites 
Persones 

ateses 
Activitats/ 
Sessions 

Suport emocional 809 225 459 
Individual (Hospital de St. Pau) 440 150 440 

Grupal 369 75 19 

Suport Pràctic (Grupal) 87 44 10 

Total 896 269 469 

 

Programes/ 
Serveis 

Tipus Detall activitats 

Suport 
Emocional 

 

Individual 

Nombre de visites a pacients al Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Sant 

Pau): 

 440 visites; de les que 88  foren primers visites i 352 foren de 

seguiment.  

 150 persones úniques ateses. 

Grupal 

Nombre de cursos, activitats, sessions, visites i persones ateses 
 7 sessions del Grup de Suport Emocional Global, amb 83 visites i 

28 persones ateses 

 7 sessions del Grup de Suport Emocional Global Mama, amb 106 

visites i 16 persones ateses 

 5 cursos de 6 sessions cada 1 de “Viure bé amb estrès” amb 181 

visites i 31 persones ateses 

Suport 
Pràctic 

Grupal 
Nombre de tallers, activitats, sessions, visites i persones ateses 

 5 tallers de 2 sessions cada un (10 sessions) de “Menjar sa” amb 87 

visites i 44 persones ateses. 

 

   


