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Saluda del President
de la Fundació de l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges

Rigor i transparència
Ilm. Sr. Miquel Forns,
Alcalde de la ciutat i President de la Fundació

El mes de juny farà dos anys de la renovació del Patronat
de la Fundació de l’Hospital de Sant Joan Baptista. En
aquest temps, la gestió de Fundació ha protagonitzat
un procés en el què la transparència i, sobretot el rigor,
han esdevingut els seus principals valors.
Com he manifestat en més d’una ocasió, el patrimoni i el
llegat de l’Hospital de Sant Joan, ho és també del poble
de Sitges. Amb aquesta màxima, el nou administrador,
els patrons veïnals i l’equip directiu han treballat per
a que les tres principals vessants de la Fundació, el
patrimoni, el centre residencial i la malvasia, s’adeqüin
a un model que garanteixi la seva continuïtat i cerqui
l’excel·lència en el seu funcionament.
És fonamental que tots els sitgetans i sitgetanes, tinguin
accés a la informació sobre la gestió patrimonial. I és
amb aquest objectiu que ara tothom que ho vulgui
pot accedir a la informació del cost del lloguer o de la
disponibilitat d’immobles propietat de l’Hospital. I aquest
mateix model és el que s’ha seguit per al funcionament
de la part assistencial i els seus procediments, tant de
gestió diària com d’accés al centre residencial
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La malvasia de l’Hospital de Sant Joan mereix
evidentment tota la professionalització possible per
afrontar el reptes que suposa la venda d’un producte
singular en un mercat cada cop més saturat. Apostem
per créixer en la comercialització d’un producte molt
nostre, però sense perdre tot allò que el fa genuí
i, sobretot un producte de qualitat. Així, en aquest
temps han passat coses molt importants, com la
irrupció en un dels llocs més alts, de la varieta
de malvasia seca, a la prestigiosa llista Parker.
El model de gestió d’una fundació que combina
àmbits tant dispars, ha despertat l’interès d’altres
administracions. Així ho demostra la visita del
conseller de justícia de la Generalitat de Catalunya,
Germà Gordó que, el passat mes de novembre va
poder conèixer de primera ma el funcionament
de tota l’activitat de la Fundació. Més enllà d’una
visita institucional, l’acompanyament de les
administracions superiors, ens ha de permetre assolir
el repte d’apropar, com deia a l’inici, el model de rigor
i transparència de la Fundació de l’Hospital de Sant
Joan Baptista.

I mentre tot això passa, la vinculació amb diversos
esdeveniments de la vila, ha fet possible que s’apropi
cada cop més a Sitges. Aquest és el camí per a que
tothom que encara no ho sap, conegui el patrimoni
material i immaterial que neix, viu i creix cada dia
des d’aquesta institució que ha d’afrontar els reptes
de futur, amb la garantia de traslladar el seu llegat
a les properes generacions. Aquesta ha estat i és la
voluntat ferma, no sempre fàcil d’executar, que vaig
assumir a l’inici del meu mandat. Hem construït un
camí sòlid per un present que garanteixi un esdevenir
sense escletxes.
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Saluda de l’Administrador
de la Fundació de l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges

Sr. Fernando Herraiz Philip ,
Administrador de la Fundació

El mes de juny de 2013 vaig tenir l’honor de ser
nomenat administrador de la Fundació Hospital Sant
Joan Baptista de Sitges. En aquest primer exercici,
la meva prioritat ha estat analitzar, amb l’equip directiu
i la resta de patrons, la situació de la Fundació per a
determinar quins havien de ser els objectius
i focus d’actuació del nou patronat, i dissenyar un pla
estratègic per a assolir-los.
Fruit d’aquesta anàlisi, es van identificar una sèrie
d’aspectes que havien de millorar per tal d’establir
una base sòlida sobre la qual seguir construint:
• Millora del clima laboral per aconseguir una major
motivació i implicació dels empleats.
• Garantir l’estabilitat financera, implantant
processos de control que garanteixin la qualitat
de la informació comptable i de gestió, millorant
els resultats de cadascuna de les línies d’activitat
(residència, immobles i celler) per a poder
augmentar les subvencions a residents, i garantint
que la Fundació disposi en tot moment dels fons
necessaris per a finançar el seu funcionament.
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• Aprofundir en la implantació de sistemes de gestió
que garanteixin un funcionament professional
i transparent.
• Assegurar que la Fundació compleix en tot moment
la normativa legal que aplica a totes les seves
activitats.
• Reforçar la connexió de la Fundació amb les famílies
dels residents i amb el poble de Sitges en general,
promocionant el coneixement de la seva activitat.
• Mantenir la qualitat del servei ofert a residents
i familiars.
La memòria que presentem correspon a l’any
2013. Durant aquest primer any s’han posat en
marxa nombroses iniciatives que ens acostaran
al compliment d’aquests objectius. Entre elles cal
destacar la revisió dels sous dels treballadors amb
sous més baixos, l’acord amb el comitè d’empresa
per a la remuneració de festius treballats, la major
transparència en els processos de lloguer
d’immobles i d’accés a la residència, i la millora
dels sistemes d’informació de gestió.

Queda molta feina per fer, però estic convençut
de que caminem en la direcció correcta i que,
amb la participació i implicació de l’equip humà
de la Fundació, assolirem la plena consecució dels
objectius que ens hem fixat.
En aquest sentit vull aprofitar per agrair als treballadors
de l’Hospital la seva dedicació i l’estima que mostren
a diari en el tracte amb els residents. També vull
destacar el treball que realitzen els voluntaris que
acompanyen als nostres residents en les seves
activitats diàries, oferint-los recolzament i companyia.
I finalment m’agradaria agrair als patrons de la
Fundació el seu recolzament, el seu l’interès, i la
professionalitat demostrada en aquest primer any
de gestió. Tots ells (empleats, voluntaris, patrons) fan
que l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges sigui un
lloc molt especial al servei de la gent gran de Sitges.
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700 anys al servei dels altres
L’origen de l’actual Fundació Hospital Sant Joan Baptista es remunta al 1324, any en què el
cavaller Bernat de Fonollar, senyor del castell de Sitges, instituí un hospital destinat a acollir
els més desvalguts: pobres, pelegrins, malalts, etc. Durant segles l’edifici estigué situat on avui
s’aixeca Maricel de Mar, fins que el 1912 s’inaugurà l’edifici projectat per Josep Font i Gumà que
és una de les obres més importants del modernisme arquitectònic a Sitges.
Quan entrà en funcionament l’Hospital Comarcal de Sant Camil, el centre hospitalari sitgetà es
convertí en residència geriàtrica
En la darrera dècada, la institució ha crescut, ha evolucionat i s’ha hagut d’adequar a les
necessitats presents, sense oblidar però aquell desig original del seu fundador.
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Una institució sense ànim de lucre
La Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges és
una institució sense ànim de lucre, registrada des de
l’any 1985 en la Direcció General de Dret d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya. L’article 3r dels Estatuts afirma que la
Fundació té com a finalitats globals:
• L’atenció geriàtrica i a la col·laboració amb els
estaments locals i autonòmics que treballen en
pro d’una millor qualitat de vida de la gent gran.
• La conservació i gestió del patrimoni
que li ha estat llegat.
• El conreu i l’elaboració de la tradicional
Malvasia de Sitges.
Altrament, la Fundació està oberta a altres activitats
socials, assistencials i culturals que comportin un
benefici per als ciutadans de Sitges.

El domicili social és al carrer del Cardenal Vidal i
Barraquer, número 2, de Sitges (08870), en una finca
de quasi 12.000 m2 que inclou:
• La residència geriàtrica, ubicada en dos edificis:
l’edifici modernista (o històric) i l’edifici Deering.
• Un petit celler on s’elabora la malvasia.
• Una capella que allotja un interessant retaule del
segle XVI.
• Un tanatori.
• Una vinya amb 680 ceps de malvasia plantats la
primavera del 2010.
• Una pineda i una gran jardí ple d’arbres i de flors.
Aquesta diversitat d’espais (perfectament integrats
en el conjunt) han convertit la finca en un oasi enmig
del nucli urbà de la vila, un indret excepcional on la
tranquil·litat i la joia de viure es respiren a cada racó.
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El patronat de la Fundació

És el màxim òrgan de govern de la institució i el responsable últim de marcar les polítiques
i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament
els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any.
Està format per vuit patrons amb veu i vot: com a president l’Alcalde de Sitges, com a
vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors del consistori municipal
i quatre veïns de Sitges, un dels quals es l’administrador de la institució. A les Juntes del
Patronat també hi assisteixen el Director de Serveis i el Director de Recursos.
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Junta del Patronat

A nivell institucional, la Fundació en aquesta any 2013 ha experimentat una sèrie de canvis
significatius, que es descriuen tot seguit:
A 26 de març de 2013 deixen vacants els seus càrrecs l’Administrador, Antoni Baqués,
els Patrons Veïnals, Joan Butí, Jordi Ragon i Jordi Matas, i la Secretària del Patronat, Silvia
Parcerisas. En aquesta data de 26 de març, assumeix el càrrec d’Administrador en funcions,
el President de la fundació, el Batlle de Sitges Miquel Forns.
A data 11 de juny de 2013 assumeix el càrrec d’Administrador, Fernando Herraiz.

Membres
Ilm. Sr. Miquel Forns, Alcalde de la ciutat i President de la Fundació
Mn. Josep Pausas, Rector de la Parròquia i vicepresident de la Fundació,
Sr. Antoni Baqués i Alari, Administrador *
Sr. Fernando Herraiz Philip **
Sra. Marc Martínez, Regidor de l’Ajuntament
Sra. Vinyet Lluís, Regidora de l’Ajuntament
Sr. Jordi Ragón i Cardoner, representant veïnal *
Sr. Joan Butí i Ferret, representant veïnal *
Sr. Jordi Matas i Arnalot, representant veïnal *
Sr. Oriol Ripoll i Panyella, representant veïnal ***
Sr. Miquel Marzal i Ortiz, representant veïnal ***
Sra. Neus Gironés i Biarnés, representant veïnal ***
Sr. Antoni Farreras Sabadell, ex administrador, amb veu i sense vot.
Sr. Antoni Corella, ex administrador, amb veu i sense vot,
Sr. Roland Sierra i Farreras, ex administrador, amb veu i sense vot
Sor Maria Eulàlia Freixas, Provincial, amb veu i sense vot.
Sra. Sílvia Parcerisas i Vázquez, secretària *

* Fins el 26 de març de 2013
** A partir de l’11 de juny de 2013
*** A partir del 14 de maig de 2013
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Comissió Permanent

Equip de Gestió

La Comissió Permanent és un òrgan consultiu,
designat pel Patronat de la Fundació, que té la missió
de controlar i orientar la gestió ordinària dels diferents
àmbits de la institució. Es reuneix un cop al mes amb
caràcter ordinari i quan l’administrador o alguns dels
membres ho sol·licita de forma extraordinària.
Està format per cinc persones: l’administrador, els
representants veïnals del Patronat i el secretari de la
Fundació. A les reunions de la Comissió Permanent
hi assisteixen el Director de Serveis, el Director de
Recursos i, a partir de l’11 de juny de 2013, un dels
2 regidors, com a representants institucionals.

L’Equip de Gestió és l’òrgan encarregat de dirigir el
funcionament diari dels diversos àmbits de la Fundació.
Es reuneix, com a mínim, un cop per setmana.
Està format per l’administrador, , el director de Serveis
i el director de Recursos.

Membres
Sr. Antoni Baqués i Alari, Administrador *
Sr. Joan Butí i Ferret, representant veïnal *
Sr. Jordi Ragón i Cardoner, representant veïnal *
Sr. Jordi Matas i Arnalot, representant veïnal *
Sra. Sílvia Parcerisas i Vázquez, secretària *
Sr. Fernando Herraiz Philip **
Sr. Oriol Ripoll i Panyella, representant veïnal ***
Sr. Miquel Marzal i Ortiz, representant veïnal ***
Sra. Neus Gironés i Biarnés, representant veïnal ***

Membres
Sr. Antoni Baqués i Alari, Administrador *
Sr. Fernando Herraiz Philip **
Sr. Josep Manuel Palacios i Salvador,
director de Serveis Gerontològics
Sr. Josep Pascual i Puig, Director de Recursos
de la Fundació

* Fins el 26 de març de 2013
** A partir de l’11 de juny de 2013
*** A partir del 14 de maig de 2013
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Reunions i principals acords
de la Junta del Patronat
Reunió extraordinària de 26 de març
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’última Junta
2. Gestió econòmica: Balanç/tancament de l’exercici
comptable de l’any 2012 i aprovació si s’escau
3. Patronat. Donar compte de la finalització de mandat
de càrrecs de patrons veïnals i secretaria
4. Aprovació de l’encàrrec d’auditoria de procediments
mèdics i gestió patrimonial
5. Informe de l’Administrador
6. Expedient sancionador obert a la RHOS
7. Precs i preguntes
Reunió extraordinària de 14 de maig:
Únic.- Proposta nous Patrons Veïnals
1. Proposta de revocació de poders anteriors
2. Proposta d’atorgament de poders a la Presidència
3. Convalidar els actes d’Administració presos
per la Presidència
Reunió ordinària de 11 de juny :
1. Lectura i aprovació acta de la sessió anterior.
2. Informe trimestral de l’administració
3. Elecció de la nova Administració

Reunió Extraordinària de 2 de juliol
1. Atorgament de poders a l’administrador
i revocació de tots els anteriors
2. Nomenament de la Secretaria
3. Estudi del principi d’acord laboral
Reunió Ordinària de 25 de setembre
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Informe trimestral de l’administració
3. Precs i preguntes
Reunió Extraordinària de 24 d’octubre
1. Resultats de l’Auditoria Immobiliària.
Reunió Ordinària de 12 de desembre
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió interior
2. Informe de l’Administrador
3. Aprovació del Pressupost 2014
4. Precs i preguntes
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Reunions de la
Comissió Permanent

Subvencions i donacions
Les donacions obtingudes durant l’any 2013 deriven de:

Com a mínim aquest equip es reuneix un cop per
mes, on es debaten tots els temes generals de la
gestió, i temes extraordinaris procedents de l’Equip
de Gestió.

Reunions i principals acords
de l’Equip de Gestió
Com a mínim aquest equip es reuneix un cop per
setmana on es debaten tots els temes ordinaris de la
gestió. Quan hi ha algun tema extraordinari o que es
creu que ha de tenir aquest tractament, es passa a la
Comissió Permanent.

• L’aportació monetària de 15.000,00 € realitzada per
una particular en el mes de gener.
• Les donacions immobiliàries de particulars:
Donació del pis del Sr. Francisco Quevedo, resident
de l’Hospital, situat al carrer de l’ Aigua nº 21, 1r.
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Una atenció
gerontològica integral

Objectius generals
del centre

La creixent existència de persones grans en les
quals conflueixen necessitats d’atenció gerontològica
provinents de situacions diverses, fa que els serveis
residencials que prestem des de la residència de
l’Hospital s’hagin adaptat per tal poder-les atendre
globalment, donant una resposta integral a cada
persona.

• Oferir un hàbitat segur, accessible i adaptat a les
necessitats funcionals de les persones usuàries en
un ambient confortable.
• Proporcionar una convivència harmoniosa entre
les persones usuàries en interrelació amb l’entorn
comunitari.
• Millorar la qualitat de vida, el benestar subjectiu i la
satisfacció amb el propi procés de necessitat d’ajut,
afavorint l’autoestima, el desenvolupament personal
i la integració soci-ambiental
• Prestar l’atenció necessària a les persones usuàries
segons les seves necessitats d’ajut.

D’altra banda, la residència funciona com una
plataforma de serveis tant públics com privats,
adreçats a les persones grans i a les seves famílies.
Constituïm un sistema d’allotjament, convivència
i atenció integral, essent el domicili habitual de
persones grans dependents.

Som centre concertat amb la Generalitat de Catalunya
i amb l’Ajuntament de Sitges, per a l’assistència a les
activitats de la vida diària de les persones grans amb
dependència, entenem la residència com a centre
de serveis.
En la prestació d’acolliment residencial, proposem 101
places amb caràcter permanent i 1 de temporal. En
el servei d’acolliment diürn, complementem l’atenció
pròpia de l’entorn familiar amb 25 places amb caràcter
permanent o temporal.
En les 20 places de servei de menjador per a la gent
gran, proporcionem de forma temporal, en el mateix
espai residencial, àpats elaborats per a persones grans
amb necessitats socials que necessiten ajuda per a la
subsistència.
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Àmbit de l’atenció Àmbit de l’atenció
a la salut i la relació al confort i hoteler

Altres serveis

• Atenció a les activitats de la vida
diària i hàbits d’autonomia.
• Atenció mèdica i d’infermeria
prestada per mitjans propis
i /o aliens.
• Fisioteràpia de rehabilitació
i gimnàstica.
• Assistència social adreçada
a afavorir la relació del resident
amb el seu entorn familiar.
• Atenció psicològica
i psicoestimulació.
• Unitat geriàtrica especialitzada
en demències.
• Activitats d’oci i temps lliure.

• Serveis de perruqueria i estètica.
• Servei de podologia.
• Servei d’acompanyament
a visites concertades.
• Suport d’assessoria orientat
a facilitar gestions personals a la
gent gran (tràmits administratius,
ajuts tècnics, etc.).
• Servei d’Estades Temporals.
• Menjador per a la gent gran.

• Allotjament.
• Cuina pròpia, amb menús
i dietes facultatives.
• Servei propi de neteja bugaderia
i repàs de roba.
• Servei religiós opcional.
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Principis orientadors
del centre

Principi d’ètica: Tota persona, per la seva condició
humana, independentment de la situació personal,
té el màxim valor per si mateixa. Té dret al respecte
de la diferència i al de la seva pròpia dignitat. Els
valors ètics han d’estar sempre presents en les cures i
intervencions professionals; la practica s’ha d’impregnar
d’un profund respecte als drets humans defensant la
privacitat, la intimitat, la dignitat i a la llibertat personal.

Principi de participació: La persona com a individu
té dret a estar present en la presa de decisions que
afectin al desenvolupament de la seva vida, promovent
la participació de la persona amb situació de
dependència, la família i els professionals en la vida del
centre. S’ha de garantir la participació dels usuaris als
que van dirigits els respectius plans de cures tant en
el disseny com en l’acceptació.

Principi de competència i autonomia: Cadascú te
les pròpies capacitats, amb independència dels ajuts
que necessiti. Les persones usuàries han de ser agents
actius en els processos d’intervenció i, per tant, s’han
de promocionar els comportaments autònoms.

Principi d’integralitat: La persona és un ésser
multidimensional; per tant, la intervenció la donem
des d’un enfocament global i interdisciplinari, procurant
intervencions coordinades entre els diferents recursos
de la comunitat i garantint la continuïtat de l’atenció.
Principi d’individualitat: La intervenció des del
centre es porta endavant amb un criteri d’atenció
flexible i personalitzat.
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Compromís + Misió

Usuaris i beneficiaris
de l’activitat

El compromís
Volem fer possible que els sitgetans tinguin els seus
pares, familiars o amics en un lloc de confiança on es
trobin ben atesos. L’opinió i la participació dels resident
i els seus familiars són elements centrals en la manera
de fer.

D’acord amb la normativa vigent, l’edat mínima
per a esdevenir usuari s’estableix en 60 anys.
Excepcionalment, seran admeses persones menors de
60 anys, quan l’informe mèdic i social manifesti que la
situació sociosanitària d’aquestes persones permet l’ús
d’un centre gerontològic i no existeixi un altre recurs
més adequat per atendre’ls.

La nostra missió
És atendre les persones grans dependents i donar
suport a les famílies sitgetanes.
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La Malvasia de Sitges,
un dolç llegat que cal preservar
Diu la llegenda que els primers sarments de malvasia arribaren a Sitges de la mà d’un
almogàver que al començament del segle XIV anà a lluitar a la Mediterrània oriental sota les
ordres de Roger de Flor.
Al principi del segle XVIII, els ceps de malvasia ocupaven una quarta part de la terra que es
cultivava al terme municipal. Durant aquella centúria i la següent, la malvasia s’exportà arreu
d’Europa i també a les colònies d’ultramar, convertint-se així en un dels vins catalans més
apreciats fora de les nostres fronteres. L’arribada de la fil·loxera i l’aparició del xampany, el darrer
quart del segle XIX, marcaren l’inici de la decadència de la malvasia.
Conscient que la malvasia acabaria desapareixent del tot, poc abans de morir, el diplomàtic
sitgetà Manuel Llopis i de Casades (1885-1935) va voler evitar-ho llegant a l’Hospital de
Sant Joan Baptista una vinya situada a Aiguadolç i també el negoci familiar d’elaboració de
malvasia. És, doncs, gràcies a aquest llegat que avui dia Sitges, a través de la Fundació Hospital
Sant Joan Baptista, continua gaudint d’aquest producte, el qual, ara per ara, és el més genuí
que podem oferir als nostres visitants.
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Manuel Llopis i el llegat de la Malvasia

Nascut a Barcelona el 1885, era el fill
primogènit de l’advocat i terratinent Manuel
Llopis i Bofill, del qual heretà la Casa Llopisi
altres propietats, i de Josepa de Casades i Doria.
Després de cursar el batxillerat (1902), estudià
la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona
i, un cop acabada (1907), ingressà en el cos
diplomàtic. Membre numerari de l’Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de Barcelona
des de 1913, durant la Primera Guerra Mundial
fou vicecònsol d’Espanya a Lyon.

dels anys en què exercí la seva professió fou
distingit amb diferents condecoracions, entre
altres les de Comanador dels ordes
del Sant Crist de Portugal i de Sant Sabas
de Iugoslàvia.

Poques setmanes abans de morir, en
testament atorgat a la capital búlgara, va
llegar a la Generalitat de Catalunya la mansió
familiar de Sitges, amb tot el que hi havia
dins, i així mateix un gran nombre d’objectes
-adquirits en els seus viatges per Europa i
A partir de 1921 va estar destinat a l’alta
Àfrica- que es trobaven en setze grans caixes
comissaria del Marroc a Tetuan, on va intervenir custodiades a l’ambaixada d’Espanya a Lisboa,
decisivament en el rescat de presoners després amb la finalitat que l’immoble fos destinat a
dels desastres d’Annual i Monte-Arruit. D’allà
Museu Romàntic (llevat de la segona planta,
fou traslladat a Madrid, al Ministeri d’Estat,
reservada en usdefruit vitalici per a la seva
i més tard exercí de secretari a les ambaixades germana i hereva, Mercè Llopis).
espanyoles de Berna i Lisboa.
La guerra civil va interrompre el procés,
El novembre de 1933 esdevingué encarregat
però el febrer de 1943 Frederic Camp i Llopis
de negocis del consolat de Sofia (Bulgària),
i Trinitat de Fontcuberta i de Dalmases,
ciutat on va morir l’11 de març de 1935. Al llarg marmessors del diplomàtic, oferiren el llegat
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a la Diputació de Barcelona, que l’acceptà el
mes següent. Fetes una sèrie de reformes i
millores a l’edifici (1946-1948), el 12 de març
de 1949 tingué lloc la inauguració del Museu
amb l’obertura al públic de la planta noble.
Posteriorment s’obriren les dues sales de
diorames i la de moda del segle XIX (1950), el
jardí i la bodega (1952) i, finalment, la biblioteca
vuitcentista (1957). A partir de 1972 el Museu
acollí la col×lecció de nines de Lola Anglada.

D’altra banda, Llopis llegà a l’Hospital de Sant
Joan la resta de cases i terres que posseïa a la
vila, amb el compromís, mantingut encara avui
en dia, que la institució continués elaborant
la malvasia de Sitges amb la qualitat que l’ha
caracteritzada tradicionalment des de l’època
moderna. Per aquest motiu, el 27 de juny de
1943 se li va retre un homenatge pòstum en el
decurs del qual fou penjat el seu retrat al saló
de juntes de l’Hospital.
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Els productes del celler
1
1

2

3

1 — Malvasia dolça
Vi licorós de malvasia de Sitges, envellit en bóta de
castanyer. De color ocre, amb tons ataronjats i torrats
suaus. Complex en aromes, amb notes de fruits secs
torrats, herbes aromàtiques mediterrànies i fruites
madures. Pas de boca molt llaminer, però alhora fresc
i àcid.

2 — Malvasia seca
Vi Sec. 100% Malvasia de Sitges. Fermentat i envellit
en bóta de castanyer. De color ocre, amb tons ataronjats
i torrats suaus. Complex en aromes, molt marcats
d’herbes aromàtiques mediterrànies, notes de prunes,
figues i fruits secs torrats. Pas de boca sec, però alhora
suau, agradable i sedós. Mineral, fresc i àcid al paladar.

3 — Moscatell
Vi licorós de moscatell, envellit en bóta de castanyer.
De color ocre, amb un to torrat mitjà. Aromes molt
característics de la varietat, amb notes de fruits secs torrats
i fruites madures. Pas de boca molt llaminer i voluminós.

4 — Blanc Subur
Vi blanc sec. 100% malvasia de Sitges. De color daurat
pàl·lid i quadre aromàtic molt ampli, amb notes de
fruites i de flors mediterrànies. Agradable i voluminós en
boca, on l’acidesa el fa fresc i amable.

5 — Monembasia
Vi escumós obtingut per segona fermentació en
ampolla del vi base de Malvasia de Sitges, segons
el Mètode Tradicional o “Champenoise”. Criança en
botella durant 18-20 mesos. De color daurat amb tons
lleugerament torrats, brillant a la vista. Carbònic ben
integrat. Bombolla fina i persistent.
4

5
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Producció

Vinya

Enguany s’ha potenciat el Blanc Subur sobre la
Malvasia Dolça, reduint la producció de dolça i
augmentant la de Blanc Subur en uns 7.500 litres
(unes 9.000 ampolles) respecte l’anyada anterior.
És a dir, que s’ha doblat la producció, ja que la demanda
de Blanc Subur està essent molt alta i aquest producte
s’està convertint en el veritable suport del celler.
Per contra, la Malvasia Dolça és de molt més difícil
introducció per a nous mercats. Aquesta augment ha
vingut donat també, i principalment, però, per que han
entrat en producció 3 Ha. més de vinya, propietat del
nostre proveïdor Isidre Pagès, que ens han proporcionat
un total d’uns 25.000 Kg. de raïm, i als que hem hagut
de donar sortida d’aquesta manera.

A l’any 2013 han començat a rendir tres noves Ha.
de plantació de Malvasia de Sitges, propietat d’Isidre
pagès, i situades a la Zona de “La Masieta” a Sant Pere de
Ribes. Degut a això s’ha augmentat la quantitat total de
producte obtingut, ja que la reducció de collita que es
va donar a les 3 Ha. de “Can Planas” respecte altres anys,
degut a l’acció destructiva dels senglars ha estat molt
gran, obtenint-ne tant sols un total de 1.500 Kg de raïm.
La collita 2013, després d’uns inicis de temporada força
complicats, ha assolit una bona maduració. En general,
s’ha obtingut una collita sana i de bona qualitat.
El porcs senglars segueixen produint importants
mermes a la collita, que s’han xifrat aquest any en un
20% a Aiguadolç i en un 80% a Can Planas.

20%

80%
LITRES DE MOST OBTINGUTS A LA COLLITA 2013
Blanc Subur

Malvasia dolça
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Comercialització

Promoció

L’any 2013 ha estat bo a nivell de vendes.
La facturació final ha estat un 5% superior que en
l’exercici 2012. Amb una venda total al voltant de
12.800 ampolles de les 6 línies de productes
comercialitzades, essent l’augment més significatiu
el del Blanc Subur, que augmenta les vendes respecte
l’any 2012 al voltant d’un 40%.

Blanc Subur 2013 al Palau de la Generalitat
El dilluns, 18 de Novembre el Blanc Subur 2013
va ser present a l’acte de la Diada del Vi novell de
Catalunya, presidit per l’Honorable Conseller de la
Generalitat Josep Mª Pelegrí, com a representant dels
vins de la D.O. Catalunya.
Aquest acte també va tenir un fort ressò en els mitjans
de comunicació locals i comarcals, el que va ajudar
a donar a conèixer la nova anyada del Blanc Subur,
i sobretot a posicionar-lo en un nivell alt del mercat.
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Patrimoni
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Utilitat
Al llarg dels darrers dos segles, La Fundació Hospital
Sant Joan Baptista ha rebut força llegats i donacions
de diferents benefactors i benefactores (la majoria d’ells
ciutadans de Sitges, encara que no exclusivament).
Gràcies a això, actualment la institució posseeix un
important patrimoni immobiliari en forma de pisos,
cases i locals comercials. La Fundació destina bona
part de les rendes obtingudes amb el lloguer d’aquests
immobles a subvencionar l’estada residencial de les
persones que no disposen de prou recursos propis.

D’altra banda, un dels dos edificis que inclou la
residència geriàtrica és una de les mostres més
significatives de l’arquitectura modernista sitgetana.
Construït entre 1910 i 1912 segons el projecte de Josep
Font i Gumà, consta de dos cossos laterals simètrics i un
de central més sobresortint damunt del qual s’aixeca
una cúpula que ha esdevingut el símbol de la Fundació.
Annexa a l’edifici, es troba una capella que en el seu
interior allotja un interessantíssim retaule del segle XVI.

Rendibilitat

Manteniment

Els ingressos per lloguers ens han pujat en un
percentatge d’un 1,5% respecte el període 2012.
L’actual situació econòmica i social que està vivint el
nostre país, i la tendència que ens estem trobant, cada
dia més, és que els nostres llogaters es dirigeixin a la
Fundació per reclamar una baixada de les rendes de
lloguer que estan pagant no ens permeten rendabilitzar
molt més els nostres immobles, encara que, malgrat
això, considerem que s’ha aconseguit, pràcticament
mantenir el nivell d’ingressos per aquest concepte.
L’ocupació mitja de les propietats de la fundació en
aquest període 2013 ha estat del 98%.

S’ha augmentat un 5% la despesa en manteniment
i conservació dels immobles, ja que molts d’ells són
edificacions antigues que van requerint inversió
per a la seva conservació. S’han realitzat reformes i
manteniments en els edificis procedents de donacions
per habilitar-los adequadament per al seu lloguer, com
en el pis del carrer de l’Aigua 21, 1r, i el del carrer
de Tarragona 1, 2n 2a.
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Activitats
i events
Centenari de l’Edifici de l’Hospital de San Joan Baptista
Per a la celebració del centenari es va crear una
Comissió de persones properes a l’Hospital, residents,
familiars, veïns i amics, que, des dels coneixements,
professions, sensibilitats i capacitats de cadascun, van
proposar i desenvolupar tot un seguit d’activitats per
enfocar l’esdeveniment des de diferents punts de vista:
arquitectònic, històric, social, cultural... el que va fer que
fos un projecte divers i complet, amb molt bona acollida
i participació per part de residents, col·laboradors i
vilatans.
Aquesta Comissió va ser formada per: Nuria Amigó,
Francesc Andreu, Toni Baqués, Llorenç Baqués, Sara
Camps. Alicia Escobosa, Kariang Garvin, Sebas Giménez,
Anna Grimau, Pilar Hernansáez, Tea Hill, Xavier Miret,
Anna Monzó, Josep Navarro, Manel Palacios, Josep
Pascual, Vinyet Parés, Josep Soler JR, Joan Yll.
Les activitats programades per a aquest any del
centenari van ser:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentació programació Actes del Centenari
Inauguració Mostra Fotogràfica “Un matí a l’Hospital”
Trobada-Concert de Corals, Homenatge al sr. Joan Martos
Presentació Monembasia edició centenari
“Dia de la Família” portes obertes
Exposició de manualitats elaborades pels residents
i els familiars
Celebració Centenari el 25 d’agost de 2012
Trobada de Residències
Exposició de miniatures folklòriques
Graellada a la pineda amb Tast d’allioli
Gravació CD Nadales de la Coral de l’Hospital
Setmana de la Malvasia
Dia del Voluntariat
Agermanament Licor de Taronja de la missió de
Colòmbia
Pessebre i postals de Nadal
Cicle conferències “Malvasia i altres sucs”
Lectura teatralitzada de l’obra: “La Malvasia de Sitges”
Exposició pictòrica a la Biblioteca Santiago Rusiñol
Catifa de Corpus del Cap de la Vila
Primavera Musical
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• Acte de Cloenda del Centenari
• Publicació “Cúpula Centenària”
• Articles i activitats comunicatives del Centenar

Cal destacar la bona resposta per part de les escoles al
desenvolupament del projecte, a nivell general també és
remarcable la implicació i il·lusió de particulars, empreses
i organitzacions locals.

Dins de les Activitats Escolars es va fer una proposta per a tots
els cicles formatius de les escoles. Aquestes activitats són:

Per al desenvolupament de les activitats, la Comissió
va comptar amb la col·laboració, entre d’altres, de:
Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, Amics
del Garraf, Biblioteca Santiago Rusiñol, Gent de Teatre
de Sitges, Gremi d’Hosteleria de Sitges, Sonoritzacions
Albert Vadell, Consorci del Patrimoni de Sitges, Patronat
de Turisme de Sitges i La Congregació de les Missioneres
de la Inmaculada Concepció.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estimem els avis
Pati a l’Hospital
Com veiem els nostres avis?
Visita al Celler
“El meu avi/a és...”
Manualitats pels avis
Taller Fil i Botó
Una carta per l’avi
L’Hospital com a organització empresarial,
perfils professionals.
Visita comentada a l’Hospital
Projecte de Recerca
Treball de recerca
Històries de Vida
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Balanç. Exercici 2013
ACTIU
A Actiu no corrent
I. Immobles
II. Altres Actius

2013

2012

12.287.089,30€
12.090.143,49€
196.945,81€

12.262.368,82€
12.091.596,25€
170.772,57€

I. Existències
II. Comptes a cobrar
III. Efectiu

657.867,96€
149.346,53€
210.271,41€
298.250,02€

717.318,01€
119.250,67€
359.699,64€
238.367,70€

Total Actiu (A+B)

12.944.957,26€

12.979.686,83€

B. Actiu corrent

		

PATRIMONI NET I PASSIU

2013

2012

A. Patrimoni net

9.183.812,64€

9.110.044,58€

B. Passiu

3.761.144,62€
3.394.603,03€
366.541,59€

3.869.642,25€
3.498.204,88€
371.437,37€

12.944.957,26€

12.979.686,83€

I. Deute amb entitats de crèdit
II. Altres Passius

Total Patrimoni net i passiu (A+B)

INGRESSOS
Ingressos per les activitats
A.
B.
C.
D.
E.

Vendes celler
Residents
ICASS
Arrendamets
Altres

2013

2012

2.460.335,24€

2.444.970,81€

37.852,81€
1.075.083,55€
692.464,26€
572.201,86€
82.732,76€

32.412,56€
987.111,58€
792.180,71€
579.845,86€
53.420,10€
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La Residència
MITJANA D’OCUPACIÓ			
2013
2012

Nº RESIDENTS

CONCERTATS

97
94

59
58

PRIVATS
38
36

EL MENJADOR SOCIAL. ÀPATS SERVITS
AL MENJADOR

2013

3214

A DOMICILI
5194

TOTAL
8408

