
AJUDA PSICO-SOCIAL PER A LES PERSONES AMB MALALTIES CRÒNIQUES
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A la Fundació Salut Plus, parlem de 
persones, no de malalties. 

ens centrem en orientar, cuidar i 
acompanyar; cada persona és una 

biografia única.

LA NOSTRA 
MISSIÓ La  FUNDACIÓ SALUT PLUS  és una institució privada, 

sense ànim de lucre i ubicada a Sant Cugat del Vallès, 
que neix amb la intenció d’oferir serveis d’atenció 
psicològica i emocional, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida i salut mental en pacients amb malalties 
cròniques.

Juntament amb les finalitats assistencials, també hi 
figuren la promoció de la salut, la prevenció i orientació, 
la formació, l’educació i la docència. L’ansietat i depres-
sió formen part de la resposta emocional en els proces-
sos d’aquests malalts i poden augmentar el risc de com-
plicacions alhora que empitjoren la qualitat de vida.

La  FUNDACIÓ SALUT PLUS  vol donar resposta a les 
necessitats psicosocials amb un abordatge integral del 
pacient.
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CRÒNIQUES

Són processos que amenacen el benestar de la persona i la seva capacitat per realitzar activitats de manera episòdica, 
contínua o progressiva durant molts anys de la seva vida. Aquestes malalties, no tan sols són les principals causants de morts, 
també representen grans i creixents causes de deteriorament i discapacitat per a les persones. L’espectre de problemes 
d’aquest pacient és gran i afecta tant la seva qualitat de vida i benestar, com el de la família i persones properes, i fins i tot pot 
tenir efectes econòmics importants.

L’impacte s’accentua per la seva situació de complexitat i pluripatologia: presència de vàries malalties cròniques a la vegada; 
visites hospitalàries (consultes externes, ingressos, urgències) i polimedicació. El pacient patirà en tot cas una disminució de 
la seva autonomia personal amb tots els efectes que comporta.

Des de la Fundació, creiem que és necessari un abordatge integral de la cronicitat des de tots els agents implicats: institucions 
sanitàries, pacients, entorn sòciofamiliar i la Fundació Salut Plus.
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La pandèmia Covid-19 iniciada al Març de 2020 ha estat present en tot el període d’execució del 2021, requerint diferents 
mesures d’adaptació a la situació d’excepció derivada de l’any anterior. 

 En primer lloc, la pandèmia i les conseqüents mesures de restricció social aplicades han actuat com una font mantingu 
 da de “estrès crònic” amb un impacte molt negatiu en la salut i l’estat emocional de la població, especialment les perso 
 nes afectades per la infecció o en persones molt vulnerables (persones grans i/o persones amb malalties cròniques).

  A més de la incertesa, la por i l’aïllament per la pandèmia, aquest grup de població ha patit les conseqüències directes  
 del col·lapse del sistema sanitari, amb pèrdues massives de seguiments i de contactes amb els serveis de atenció   
 primària, especialitzada, els serveis socials i d’altres recursos.

IMPACTE DE LA 
PANDÈMIA COVID-19 
I adaptació a noves necessitats
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Oferir Atenció integral a les persones que pateixen MALALTIES 
CRÒNIQUES o avançades i a les seves famílies, especialment des 
de la perspectiva psicosocial i de la salut mental. ja sigui de manera 
ambulatòria com a domicili. 

OBJECTIUS

Salut mental
Detecció, prevenció i tractament dels problemes de salut mental 
associats, com els trastorns d’ansietat i la depressió.

Psicoeducació i prevenció
Informació i difusió de les malalties cròniques i els recursos disponi-
bles per reduir el seu impacte.

Apoderament pacients i familiars
Formació i apoderament dels pacients i persones properes o cuida-
dors, per participar en la gestió de les malalties, l’aplicació i difusió 
del Model d’Atenció a la Cronicitat, posant en valor la visió holística 
de la persona que considera els aspectes físics, mentals i sòcio-fami-
liars com un únic procés.

La pandèmia i post-pandèmia ha provocat efectes directes a 
gran part de la població per afectació personal o familiar per la infec-
ció, amb situacions de pèrdua i dol, estrès sobrevingut, aïllament, 
por a les conseqüències i malestar psicològic persistent. Com a 
conseqüència hem considerat incloure com a població diana del 
projecte no nomes les persones amb malalties cròniques , sinó 
també les persones afectades directament pel Covid i les seves 
conseqüències. 
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2020 2021 2022

FITES
Principals fites i 
assoliments 
de la nostra entitat

Neix la
Fundació Salut Plus
11 gener 2019

Any assoliment de la
Fundació Salut Plus

Seleccionats
Hewlett-Packard (HP)
Millor entitat “Charity” de l’any

Proclamació
“Dia de les Malalties Cròniques”
Per Ajuntament St. Cugat

Més de 900 actuacions/any
de primeres visites i recurrents

Telèfon 12/7
Resolució dubtes COVID

Col·laboració
Obra Social La Caixa

1er Premi Albert Jovell
Projecte: Vínculos de Resiliencia Post Covid
11 juny 2021

Candidatura 
Premi Obra Social La Caixa

1er Concert Solidari 
Dia de les Malalties Cròniques
Organitzat per la FSP
26 octubre 2021

2019

Col·laboració
Centre Sanitari 
Can Mora
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Atenem persones afectades d’una o vàries malalties 
cròniques amb necessitats explícites d’atenció social 

i psicològica/Emocional

Persones afectades per COVID amb deteriorament físic 
i cognitiu-conductual

Persones en dol

Persones amb problemes de salut mental 
i les seves famílies

Persones amb cronictat afectades post COVID

Edat:
De 16 a 
100 anys

Sexe:
Majoritàriament
femení

Nivell Socio-
econòmic:
Baix

Ubicació:
Sant Cugat i 
Comarques del 
Vallés

EL NOSTRE
PÚBLIC
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EL NOSTRE
PÚBLIC

La població diana inclou principalment les persones residents a 
St.Cugat (tot i que atenem també de Barcelona i tot el Vallès). Son 
persones o bé afectes de malalties cròniques o bé que han patit direc-
ta o indirectament la pandèmia: risc de contagi pel Sars-2 Covid, el 
Covid agut o subagut (persistent).

Les malalties cròniques inclouen malalties mentals, càncer, malalties 
respiratòries i cardiovasculars, fibromiàlgia, malalties neuro degene-
ratives, digestives o d’altres tant pacients com familiars i cuidadors. Es 
poden presentar vàries malalties cròniques a la vegada.

En l’àmbit familiar, l’existència del malalt crònic “obliga” a readap-
tar-se a la resta dels familiars o persones properes, provocant canvi de 
rols i alteracions en la dinàmica i estructura de la família.

L’aspecte de la polimedicació es un factor de risc. Segueix creixent, i 
la freqüència d’efectes adversos o les combinacions inapropiades de 
fàrmacs o interaccions farmacològiques no previsibles. També es 
important promoure la informació i participació entre pacients i 
persones cuidadores per assolir un bon acompliment terapèutic.

Els pacients han accedit el 2021 sobretot directament a la FSP ja 
que el accés on-line, telefònic o presencial no requeria cap altre requi-
sit. En menor proporció han estat derivats des dels Centres d’atenció 
primària, Serveis socials municipals, Unitat de crònics (UFC) , Hospital 
General de Catalunya, Hospital Mútua de Terrassa y Centres mèdics 
privats.
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PERSONES 
AMB MALALTIES CRÒNIQUES
Malalties autoinmunes:
· Trasplantaments
· Cancer
· Ictus
· Malalties Cardiovasculars
· Diabetes
· Malaltia pulmonar obstructiva
· Malalties neuro degeneratives
· Malalties mentals
· Altres

PERSONES 
AFECTADES PEL COVID
· Infecció per Covid
· Covid persistent
· Dol
· Estrés postraumàtic
· Por a la Covid
· Soletat no desitjada
· Estrès crònic
· Malestar psicològic
· Manca d’informació
· Manca d’atenció i suport

EL NOSTRE
PÚBLIC

PACIENT
CRÒNIC

ESPECTRE DE PROBLEMES 
DELS MALALTS CRÒNICS

Problemes 
emocionals

Problemes 
mèdics

Falta comunicació.
Manca intimitat

Problemes 
físics

Problemes 
creences

(por a la mort,
sentit de vida...)

Problemes 
familiars

(rol familiarcanvia,
incertesa al futur...)

Problemes 
estrès social,
estrès laboral
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PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
AMB PROBLEMES DERIVATS DE LA COVID (2021)
El programa va néixer com una resposta de l’equip i voluntaris de 
la Fundació a les limitacions y efectes de la pandèmia ja perce-
buts al març de 2020 i mantingudes fins el 2021, oferint un 
servei telemàtic directe y fàcil així com una atenció psicològica i 

social immediata que donés resposta a les necessitats.

Es va organitzar una línia telefònica calenta d’accés continuat 12 
hores/dia x 7 dies a la setmana atesa per professionals de la Fun-
dació (psicòloga) que va continuar el 2021, del gener al 31 

desembre 2021.

Es van atendre un total de 116 persones. El 58 % de les consultes 
han estat relacionades amb la necessitat de suport emocional 
amb els següents motius: dol per pèrdua de familiars (23), por i 
fòbies relacionades (26) i soledat no desitjada (17). El 42% 
estava directament relacionat amb l’afectació personal o familiar 
pel Covid  (símptomes, gestions sanitàries, informació i altres). La 
intervenció oferia suport emocional directe, informació sobre el 

Covid i sobre altres recursos.

EL NOSTRE
PÚBLIC

Tipus d’atenció Pacients Consultes Telefòniques Videoconsultes Total

77

39

116

39

46

85

56

14

70

95

60

155

Suport Emocional

Atenció Covid-19

TOTAL
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Assentència 
presencial 

Assentència 
on-lineSessionsDurada

Grups 
terapèutics

Total

TOTAL

Psico educació

Ioga

Audició Musical

Cine Forum

Flow  (fluir)

Mindfulness

Microrelats

Lectura

Biodança

Arteràpia

ACTIVITAT GRUPAL

Noves activitats:  Tai-Xi, Tertulies, “Se hace camino al andar”

EL NOSTRE
PÚBLIC
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26

23

18

15

10

42

20

11

22

30

120

54

26

32

14

_

20

11

-

54

140

84

101

96

110

42

_

_

22

84

260

138

127

128

124

42

20

11

22

956



Tot Sant Cugat: La Fundació i la seva directora 
ha aparegut diverses vegades en 2 anys.

El Cugatenc: Entrevista al 2019.

TV Sant Cugat: La Fundació i la seva directora 
ha aparegut diverses vegades 2020-2021.

CCMA: Entrevista “La nit dels Ignorants” 
de CatRàdio. 2021.

Seguidors de xarxes socials:
Instagram: 1.394  

Ajuntament de Sant Cugat: hem aconseguit 
la proclamació del Dia Mundial de les Malalties 
Cròniques per l’Ajuntament. Dia 26 octubre.

Gran Concert de caràcter anual amb 
600 espectadors. Dia 26 octubre.

Premi Obra Social La Caixa.

Premi Albert Juvell pel projecte 
“Vínculos de resiliencia post Covid”

VISIBILITAT  
EXTERNA 
DE LA 
FUNDACIÓ
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VISIBILITAT  
INTERNA
DE LA 
FUNDACIÓ

Total actuacions:
sobre pacients i llurs famílies: 1.921

Total membres en l'entitat: 
4 membres patrons i secretària

 Total associats Fundació: 70 persones

 Mitjans de comunicació interns: No.

Total de voluntaris FSP: 34 voluntaris

P
at

ro
ci

n
i_

1
2



P
at

ro
ci

n
i_

1
3

1
2
3
4
5
6

Tenir cura i atenció especialitzada no només a un grup o enfermetat en 
concret, si no a totes les malalties dins de la cronicitat. L’espectre de 
problemes dels pacients que les pateixen és gran i afecta tant la seva qua-
litat de vida i benestar, com els de família i persones properes, i fins i tot 
pot tenir efectes econòmics importants.

RAONS PER
PATROCINAR
LA FSP

És necessari un abordatge integral de la cronicitat des de tots els agents 
implicats: institucions sanitàries, pacients, entorn sòciofamiliar i la FSP.

Els nostres Valors: Ètica, Dignitat, Esforç, Il·lusió, Integritat, Flexibilitat, 
Respecte, Compromís Social, Responsabilitat, i Facilitar respostes 
personalitzades.  https://www.fundaciosalutplus.cat/la-fundacio/#valors

Gestionar i ajudar a millorar la salut mental post-covid de la societat.

Col.laboració en l’ajut a les persones grans que tots acabarem sent: sole-
dat , aïllament, pors, comunitat.

Temps dedicat en exclusiva per a la gestió emocional dels treballadors de 
la seva empresa. Humanització de l’empresa compartint valors.
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NIVELLS DE
COL·LABORACIÓ

PATROCINADOR

Des de 10.000€ 
Consulta les fórmules 

en la següent diapositiva.

COL·LABORADOR 
PUNTUAL

Des de 10.000€
A la nostra entitat oferim 
col·laboració/patrocini a 

espais i
esdeveniments

ASSOCIAT 
ANUAL

Fes-te soci de la nostra 
entitat per una quota anual 

de 10.000€ i surt en les 
nostres comunicacions 

externes, físiques i virtuals.

AMIC DE
 L'ENTITAT

Fes una donació puntual 
econòmica de la quantitat 

que prefereixis.
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FÓRMULES
DE PATROCINI

PATROCINADOR
EXCLUSIU

Des de 60.000€ 
El patrocinador exclusiu 

obtindrà la visibilitat total de 
la seva Marca en tots els 

nostres espais i actes, físics i 
virtuals. 

Especial menció a mitjans de 
comunicació i comunicació 
externa en general. Inclou 

presència de marca a tots els 
espais del Gran Concert 

Anual al Teatre Auditori de 
Sant Cugat.

PATROCINADOR
GRAN CONCERT

ANUAL

Des de 15.000€
Patrocinarà el

Gran Concert Anual al 
Teatre Auditori de Sant 

Cugat. 
Visibilitat de marca a 
tots els espais, des de 
l’entrada fins el propi 

escenari.

PATROCINADOR

Des de 10.000€
Visibilitat total de 

marca a tots els 
documents, xarxes 
socials i peces de 
comunicació que 

generi la Fundació.

PATROCINADOR
 ESPAI

Des de 10.000€
Obtindrà el naming-rights dels 
espais on es duen a terme les 
nostres activitats, excepte al 

gran Concert Anual. 
Espais: Seu de l’entitat, espai 

de Fira de tardor i Fira de 
Nadal, Festa d’hivern i Festa 

d’estiu, així com a tots els 
espais on la Fundació sigui 

present físicament.
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MANTENIM
AL DIA

CADA TRIMESTRE ELABORAREM 
PER A TU UN INFORME ON ET 
PROPORCIONAREM DADES 
D'ABAST I IMPACTE.

Informe trimestral:

· Total usuaris

· Total de voluntaris

· Total d'associats

· Total d'esdeveniments

· Públic impactat

· Aparicions en mitjans de comunicació

· Dades de xarxes socials 
  (número seguidors totals), etc

· Memòria anual
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7PATROCI-

NADORS 
ACTUALS

GLÒRIA SOLSONA MARTÍ
Advocat
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COMENCEM?
· Isabel Gámez
  617 700 943 
  igamezcortes@gmail.com

· Clàudia Massé 
  629 735 313
  claudia.masse@fundaciosalutplus.cat
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