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Aquest document mostra l’activitat 
solidària a favor de l’Hospital Clínic 
de Barcelona durant la pandèmia 
de la COVID-19.

És un agraïment a totes les mostres 
de solidaritat rebudes i a totes les 
persones, empreses i institucions 
que ens han donat suport durant 
aquest període. 

Un document coordinat per l’Àrea 
de Mecenatge en col·laboració amb 
l’Àrea de Comunicació.



P E R  F E R - H O  P O S S I B L E

Vull començar aquestes paraules traslladant-vos, en nom meu i de tots els 
professionals del Clínic, el nostre més sincer agraïment i dient que la 
COVID-19, malgrat tot, ens ha mostrat la cara més solidària de la nostra societat.

Aquesta pandèmia ha sacsejat les nostres vides i ens ha obligat a prendre 
mesures excepcionals que han requerit esforços individuals i col·lectius. 
L’Hospital Clínic de Barcelona ha demostrat un excel·lent nivell professional i 
humà, així com la capacitat per adaptar-se a unes condicions noves per a 
tothom que mai abans hauríem pensat i que han suposat tot un repte.

En aquest context, poso molt en valor l’acompanyament durant tot aquest 
any dels centenars d’organitzacions i particulars que amb aportacions econò-
miques, de material o serveis, mobilitzant-vos per arribar encara a més 
empreses i persones o fins i tot amb missatges i aplaudiments, heu demos-
trat, una vegada més, el vostre suport i compromís amb el Clínic.

L’Hospital fa seus els valors de solidaritat, gratitud i generositat que ens heu 
demostrat per, més enllà d’aquestes circumstàncies tan adverses que ens ha 
tocat viure amb la pandèmia, ser mereixedors de la vostra confiança posant 
tot l’esforç en assolir els màxims nivells d’excel·lència i mantenir la qualitat 
assistencial, el benestar del pacient, la capacitat innovadora, l’atenció 
personalitzada i l’eficiència en la utilització dels recursos a favor d’un sistema 
de salut públic i de qualitat.

M’agradaria agrair especialment a tots i totes les professionals del Clínic la 
seva dedicació, compromís i professionalitat. Sense ells no hauria estat possible 
ser on som ara. També a tots vosaltres, particulars i organitzacions,  que ens 
heu fet costat durant tots aquests mesos. Som testimonis que tenim una 
ciutadania empàtica, activa i socialment compromesa de la que podem estar 
ben orgullosos.

Ara i sempre al Clínic estem fermament compromesos amb la sanitat pública 
del nostre país. Som capdavanters en assistència, docència, recerca i també 
ho volem ser en humanitat. L'excel·lència és el nostre objectiu, el pacient la 
nostra raó de ser i els professionals el nostre motor.

Salut per a tothom!

Dr. Josep Maria Campistol



L'Hospital Clínic de Barcelona és un hospital 
públic, centenari, universitari i amb vocació de
recerca. L'assistència, la recerca i la docència 
són la nostra raó de ser i actuen de manera
unívoca, en el marc de l'Hospital, per assolir
l'excel·lència. 

Salut
i innovació 
centrada
en 3 pilars.



Assistència

El Clínic abasta la pràctica totalitat de

les especialitats mèdiques i quirúrgiques

i lidera aliances amb diverses institucions 

sanitàries per oferir una assistència de 

màxima qualitat. L’Hospital Clínic de 

Barcelona se situa a la posició número

39 de tot el món i és el millor hospital 

d’Espanya segons el rànquing de la

revista Newsweek.

Recerca

Té una llarga tradició en investigació

que el situa com a institució de referència, 

tant a nivell nacional com internacional.

La majoria de les activitats de recerca es 

vehiculen a través de l’Institut d’Investiga-

cions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

(IDIBAPS). És el centre amb més producció 

científica d’Espanya i es troba entre els

25 primers a nivell mundial. 

Docència i Formació

Realitza activitats de docència rellevants 

a nivell de grau i postgrau, que inclouen 

la formació de residents i l’organització 

d’activitats de formació continuada a 

través d’Aula Clínic. Les activitats de 

formació universitària estan estretament 

vinculades amb la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut de la Universitat 

de Barcelona.



760
llits

5.389
professionals

45.527
altes

19.816
intervencions
quirúrgiques

105
estudiants residents

108
grups de recerca
a l’IDIBAPS

1.805
articles científics
publicats

Xifres
corresponents
a l’activitat
del 2020.

El
Clínic
en
xifres



El 31 de desembre de 2019, la Comissió Municipal 
de Salut i Sanitat de Wuhan (província de Hubei, 
Xina) va informar sobre un grup de 27 casos de 
pneumònia d'origen desconegut. L'inici dels
símptomes del primer cas va ser el 8 de desembre 
de 2019. 

El 25 de febrer de 2020 es va diagnosticar el 
primer cas d’una pacient positiva de COVID-19
de la península a l’Hospital Clínic de Barcelona.
L’11 de març, l'Organització Mundial de la Salut
va declarar la pandèmia mundial. Des de l'inici,
a Espanya s’han comptabilitzat més de 3 milions
i mig de contagis i més de 78.000 defuncions.

Una
pandèmia 
que ha
canviat
les nostres 
vides.



“Aquesta ha estat una pandèmia de 
valors. L’esforç, el coneixement i la 

tenacitat de tots els professionals de 
l’Hospital Clínic, cadascun en el seu 
àmbit de treball, han ajudat a donar 

una resposta serena i eficaç a aquesta 
situació”.

Dr. Antoni Castells
Director mèdic

“El personal mèdic, infermer i de 
suport que van estar a primera línia 

des del començament van
ser els primers en fer front a la situació 
i han sabut transmetre el coneixement 
adquirit a la resta de professionals per 

millorar la resposta i la presa de 
decisions enfront la pandèmia”.

“Aquesta pandèmia ens ha posat
a prova a uns nivells inimaginables.

En l’àmbit laboral hem pogut viure com 
la nostra institució es feia més gran

i més compacta. Hem demostrat que 
tots junts som un, i que el nostre 

sentiment de pertinença i compromís 
institucional ens ha fet disposar de 
tota la força per seguir endavant”.

Gemma Martínez
Directora infermeria

Dra. Pilar Varela
Direcció per a les persones

Els mesos 
més difícils
A l’inici de la pandèmia l’Hospital 
Clínic de Barcelona era l’hospital
de referència a Catalunya per
al diagnòstic i l’atenció dels casos 
sospitosos de COVID-19.

Els professionals i les estructures
de l’hospital es van adaptar a la nova 
situació i als nous protocols per donar 
resposta a les necessitats que anaven 
sorgint. Es van duplicar els llits d’UCI, 
obrir noves sales d’hospitalització i,
el 25 de març, es va obrir l’Hotel Salut 
a l’Hotel Catalonia Plaza; un hotel 
medicalitzat que es va convertir
en una extensió de l’hospital per
a pacients lleus amb la COVID-19.
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Altres xifres

Persones 
ingressades 

Persones
a UCI

Persones
ateses

Projectes
de recerca

Ventiladors
d’emergència
desenvolupats

Donacions
materials

De més
de 20.000
donacions

Hores de 
voluntariat

7.002 
pacients

4.432 
pacients

613
 pacients

+7M€

1 any de
COVID-19
al Clínic

Noves unitats de crítics
i semicrítics (93 llits) 8

3 266 771

Unitats ocupades per pacients
COVID-19 de les 43 unitats
disponibles (74%)

32

Llits Hotel Salut. 5 plantes
de 40 habitacions cadascuna

D’increment de la capacitat.
HDOM (Hospitalització a domicili)
23 pacients més dels habituals

50%

200
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202.826
PCR

32.329
Serologies

27.531
Test d’antígens

+23Mil

El 25 de febrer es diagnostica el primer
cas de COVID-19 de Catalunya al Clínic. 
Es va arribar al pic de la primera onada el 4 d’abril.



Dr. Elías Campo
Director de l’IDIBAPS
i de la Fundació Clínic
per a la Recerca Biomèdica

“És admirable el paper que 
ha jugat bona part de la 
societat en la pandèmia.
No només ha entès que la 
investigació en tots els àmbits 
de la malaltia és el camí a 
seguir per lluitar-hi, sinó que 
ha estat un agent actiu que, 
amb la seva col·laboració, 
ha facilitat i promogut 
aquesta recerca”.

La recerca
és la clau

Des de l’inici de la pandèmia, els 
professionals assistencials i els equips 
de recerca de l’Hospital Clínic-IDIBAPS 
han treballat de manera intensiva per 
obtenir respostes que ajudin a 
entendre millor el virus SARS-CoV-2
i com es comporta.

Avançar en la recerca és l’única 
solució per abordar i controlar la 
COVID-19 de manera definitiva. Per 
fer-ho, els investigadors han impulsat 
nombrosos projectes de recerca. 

En l’actualitat es desenvolupen 266 
projectes de recerca centrats en el 
diagnòstic, tractament i seguiment dels 
pacients amb COVID-19. També s’està 
desenvolupant una vacuna enfront del 
SARS-CoV-2 que indueixi respostes
del sistema immunitari contra el virus.

Coneix aquí tots els
projectes de recerca

“Per a nosaltres és una 
satisfacció col·laborar amb
el COVIDBANK. Creiem que
la investigació millora el 
coneixement col·lectiu i té el 
poder de canviar la realitat. 
Agraïm a l'Hospital Clínic de 
Barcelona i a l'IDIBAPS el seu 
compromís. En aquest moment 
d'emergència sanitària sense 
precedents, continuar amb la 
col·laboració i coordinació 
publicoprivada és més 
necessàri que mai”.

Silvia Noguer
Directora de la
Fundació Glòria Soler
Entitat col·laboradora



Des del primer moment tot l'Hospital 
es va mobilitzar liderant accions per 
fer front a la pandèmia.

El Clínic es
transforma
en un
hospital
COVID-19

El Clínic habilita
el Bloc quirúrgic 
com a UCI per a 

pacients COVID-19

Comité
de crisi

A finals de febrer es va posar en marxa

un comitè de crisi que es va reunir cada matí 

a les 8h per prendre les decisions estratègi-

ques necessàries per fer front a la pandèmia 

de la COVID-19 al Clínic. El Comitè està 

presidit pel Dr. Antoni Castells, director 

mèdic de l’Hospital.

Transformació
dels espais

L’Hospital ha hagut d’adaptar espais 

assistencials per fer front al gran nombre

de pacients amb la COVID-19. Per exemple, 

es va haver d’adaptar gran part de l’àrea 

quirúrgica i espais de Cirurgia Major 

Ambulatòria com a UCIs COVID-19.

Dr. Antoni Trilla
Cap del Servei de medicina preventiva
i epidemiologia i membre del comitè de crisi

“El Comitè de Crisi ha servit per prendre 
decisions ràpides i que s’havien d’adaptar 
a la realitat canviant de la nostra resposta 
a la pandèmia. Un exemple de treball en 
equip, com molts d’altres a l’Hospital”.

Núria Ruiz
Direcció d’Infraestructures
i Enginyeria Biomèdica

“El gran nombre de pacients que vam 
atendre també va suposar, en pocs dies, 
augmentar el mobiliari clínic i l’equipament 
sense oblidar el confort dels pacients i que 
els professionals poguessin fer bé la seva 
feina”.



L’Hotel
Salut

El 25 de març el Clínic va ampliar l’assistèn-

cia als pacients amb COVID-19 a l’Hotel 

Catalonia Plaza. L’hotel estava medicalitzat

i tenia capacitat per acollir un màxim de

500 pacients. La posada en marxa del 

dispositiu es va fer de manera coordinada 

amb el consorci Sanitari de Barcelona.

El Clínic amplia a
l'Hotel Catalonia Plaza
l'atenció als pacients

amb COVID-19

COVID
Bank

El mes d’abril de 2020, l’IDIBAPS i l’Hospital 

Clínic van habilitar els circuits per recollir 

mostres dels pacients de COVID-19 

ingressats a l’Hospital i processar-les

i emmagatzemar-les convenientment

a través del seu biobanc, per poder-les

emprar tota la comunitat científica en la 

investigació de la malaltia. Després d’un any, 

s’han recollit 43.000 mostres d’uns 2.800 

donants.

Respiradors
d’emergència

El Clínic, juntament amb Can Ruti

i la UB, va col·laborar per encàrrec

del CatSalut en el desenvolupament de 

respiradors d’emergència per fer front

a la COVID-19. Posteriorment es va rebre 

l’autorització de l’Agència Espanyola del 

Medicament per fer estudis clínics.

Els tres prototips són:

· OxyGEN-IP > Dissenyat per l’empresa

Protofy.xyz.

· Respira > Impulsat per GPAInnova.

· D.A.R. > Dispositiu Autònom de Respiració. 

Activitat
no COVID-19

Un dels grans reptes assistencials d’aquesta 

pandèmia ha estat la capacitat de compagi-

nar l’activitat COVID i no COVID.

A la primera onada es van haver de posposar 

gran part de les cirurgies i altres consultes, 

però sempre es van mantenir quiròfans i 

tractaments urgents.



Un equip humà flexible
i compromès

La pandèmia va obligar a que molts 

professionals s'haguessin d’incorporar

a diferents dispositius assistencials per donar 

suport a l’atenció de pacients amb COVID-19. 

A la vegada, hi va haver un gran esforç per a 

la captació i incorporació de nous professio-

nals, sobretot d’infermeria. Estudiants dels 

últimos cursos d’infermeria i de medicina 

també es van incorporar als equips 

multidisciplinars per donar un cop de mà.

Tots plegats,
un únic objectiu

L'adaptació i transformació dels espais,

el reforç dels sistemes informàtics i 

tecnològics, el manteniment i higienització 

de les instal·lacions, el suport de gestió, 

administratiu i voluntariat. Més enllà de la 

tasca assistencial i de recerca, des del 

primer moment totes les àrees de l'Hospital 

es varen bolcar per garantir la millor gestió 

de la pandèmia i vetllar pel benestar dels 

pacients i les seves famílies.

Escurçant
distàncies

L’1 d’abril es va posar en marxa el projecte 

‘Escurçant distàncies’ per facilitar la connexió 

entre pacients de COVID-19 i els seus 

familiars. Aquesta comunicació ajuda a la 

gestió emocional que viuen els pacients 

ingressats en situació d'aïllament social i dels 

pacients de més edat que no són hàbils en la 

l'ús de les noves tecnologies.

El projecte va ajudar també a pacients i 

famílies en el procés de final de vida.

Lucia Cortegoso
Infermera Servei de Malalties Infeccioses

“Ha estat un any difícil, d’aprenentatge 
continu. Per res ens esperavem el que 
estava per venir quan van entrar els dos 
primers casos. Des de llavors hem passat 
totes les fases: l’abatiment, el cansament 
físic, la frustració... però també l’ànim quan 
veiem tanta gratitud, quan podiem evitar 
la soledad dels pacients o veiem la seva 
millora”.

Maria Josefa Ventura
Coordinadora de neteja i residus

“A causa de la nova situació la nostra 
feina ha incrementat notablement i ha 
suposat un constant procés d'adaptació. 
La resposta de tots els companys, el seu 
compromís, dedicació i esforç per fer de 
l'hospital un entorn de treball segur han 
estat excepcionals i admirables”.

Guadalupe López
Pacient

“La soledat que vaig viure aquelles 
setmanes aïllada a la UVI la van 
compensar amb el seu tracte humà
els professionals, sanitaris i no sanitaris
que tenien cura de mi. Mai els ho podré 
agrair prou. Això i que m’hagin salvat
la vida”.



365 dies
de COVID-19
al Clínic

Corba evolució ingressos

25
febrer

2
abril

3-8
abril

7
abril

9
abril

26
febrer

20
març

25
març

30
març

13
març
Inici de

l’estat d’alarma

Primer cas 
diagnosticat
a Catalunya
de COVID-19

al Clínic

Primera reunió 
del Comitè

de Crisi 
COVID-19

Campanya
‘No esteu sols’

Projecte 
‘Escurçant 
distàncies’ 

Aprovació dels tres 
ventiladors d’emergència 

per a estudi 

Posem en 
marxa l’Hotel 

Salut.

Projecte per 
desenvolupar

tres ventiladors
d’emergència.

Projecte de la vacuna 
COVID-19 del Clínic-

IDIBAPS 

Incorporació d’un 
robot per fer 
proves PCR



12
novembre

7
gener

7
maig

15
octubre

23
desembre

15
maig

26
octubre

25
febrer

Mitjans
d’octubre

Inici de la 
segona onada

Finals de
desembre

Inici de la 
tercera onada

Inici de la 
desescalada 

al Clínic

Tancament de 
l’Hotel Salut

Restriccions 
de visites a 

pacients 
ingressats

Recuperem 
projecte 

‘Escurçant 
distàncies’

Inici de la 
vacunació de
la COVID-19 a 
professionals 

Campanya 
‘Fem equip 

contra el 
virus’

1 any des 
del primer 
diagnòstic

Fem balanç
de la pandèmia

a l’acte
de Nadal



Des del primer moment, l’Hospital Clínic de 
Barcelona ha rebut el suport de milers de persones, 
empreses i institucions per fer front a la pandèmia.
Un suport que s’ha materialitzat en donacions 
econòmiques, de material, etc.

Paral·lelament, el Clínic ha impulsat diverses
campanyes de sensibilització i captació de fons
que han permès aconseguir prop de 7 milions
d’euros. 

Sense
vosaltres 
no hauria 
estat
possible.



En recursos econòmics assolits
per lluitar contra la COVID-19

7M€ + de 20.000 particulars

prop de 600 empreses
+ de 40 accions “Capta per nosaltres”

Iniciatives de captació de fons liderades per l'Hospital Clínic durant els mesos de pandèmia:

Gràcies al suport de:

Resposta Coronavirus
i respiradors d’emergència

Juntament amb el teixit empresarial i

social del país es van poder captar fons

per destinar a la investigació i a la compra

de recursos sanitaris materials amb els

quals atendre els pacients amb la COVID-19. 

Paral·lelament va ser possible produir i 

desenvolupar els respiradors d’emergència 

que, més enllà d’atendre l’emergència a casa 

nostra, han pogut arribar als pacients crítics 

d’altres hospitals necessitats d’arreu del món.

Campanya
“Per una abraçada”

L’Hospital Clínic i l’IDIBAPS van posar en 

marxa, a principis de maig de 2020, una 

campanya de captació de fons per trobar 

solucions per combatre la COVID-19. Sota 

el lema “Per una abraçada”, l’objectiu era  

avançar en la recerca per conèixer millor 

el nou coronavirus, descobrir els seus punts 

febles i posar fi a la situació d’emergència. 

Diverses personalitats de l’àmbit de l’esport, 

el teatre, la gastronomia i la música es van 

sumar a la campanya.

Versió
Clínic

El 30 de setembre de 2020 el Clínic

i RAC1 van organitzar un programa de ràdio 

especial del ‘Versió RAC1’ amb Toni Clapés 

per recaptar fons en favor de la recerca de

la COVID-19. Personatges famosos del món 

de l'esport i la cultura van cedir objectes 

personals per a una rifa solidària a l'abast

de tothom. El programa va rebre la menció 

d’honor als Premis Ràdio Associació.

Mira l’espot
de la campanya

“Per una abraçada”

“Mai oblidarem les primeres setmanes de pandèmia i la situació d’escassetat que en 
aquells moments desbordava els nostres hospitals. Urgentment HIP va decidir ajudar al 
Clínic amb recursos econòmics per fer front a la situació. Agraïm les mostres d'afecte i 
agraïment del Clínic però, francament, crec que són la dedicació, valentia i esforç dels 
vostres que mereixen el nostre reconeixement .Moltes gràcies a vosaltres per ser com
sou i estar sempre disponibles!”

Alejandro Hernández-Puértolas
Founding Partner & Chief Executive O�cer Hotel Investment Partners
Empresa col·laboradora



Campanya
“No esteu sols”

La primera setmana d’estat d’alarma es

va posar en marxa la iniciativa ‘No esteu sols’ 

perquè tota la ciutadania pogués enviar 

missatges d’ànims i suport als professionals 

i als pacients ingressats per COVID-19. 

Durant la primera onada es van rebre més de 

10.000 missatges.

El compromís
del món de la cultura

L'artista Jaume Plensa va donar una de les 

seves escultures a l'Hospital Clínic de 

Barcelona en homenatge i agraïment a tot el 

personal sanitari. L'escultura, titulada 'Blau' es 

troba ja instal·lada al vestíbul principal de 

l’Hospital. Altres artistes com Santi Moix, 

Alberto de Udaeta, Xavier Raventós, Amadeo 

Bergés, Marcos Isamat, Aurelio San Pedro i 

Dominica Sánchez han cedit algunes de les 

seves obres.

Concert del Liceu
des de l’UCI

Un quartet de corda de l’Orquestra del

Gran Teatre del Liceu va oferir el 10 de juliol 

de 2020 un concert des d’una de les UCI

de l’Hospital Clínic de Barcelona que va 

acollir pacients amb la COVID-19 durant

els mesos més intensos de la pandèmia.

Aquest concert va ser un homenatge a

tots els professionals de l’Hospital.

La resposta d’una
ciutadania compromesa:
Durant tota la pandèmia, l’Hospital Clínic de Barcelona ha rebut nombroses mostres de solidaritat 
en forma de donacions econòmiques, materials, en espècies i suport emocional. Des de ciutadans 
anònims fins a entitats cíviques i culturals, petits negocis i grans empreses, han mostrat la seva 
solidaritat en favor de la tasca del Clínic.



“Des d'un primer moment vam tenir clar
que volíem destinar els beneficis de la
Cursa IPSI Solidària 2020 a la lluita contra
la COVID-19. Per a tota la comunitat de
l'escola IPSI va ser un orgull superar les
expectatives de recaptació que ens
havíem marcat inicialment i contribuir
a la magnífica tasca de recerca que
fa el Clínic”.

AMPA Escola IPSI
Promotors d’activitat solidària

“Vam convidar als treballadors i famílies de 
MARFEEL a col·laborar amb el compromís 
de doblar la xifra assolida amb les seves 
aportacions, en total varem donar 14.000€ 
pel projecte Respiradors d’emergència de 
l’Hospital Clínic.Gràcies a tots els profes-
sionals de la salut pel vostre treball. És un 
honor i significa molt per a nosaltres haver
ajudat a salvar vides”.

MARFEEL
Empresa promotora d’activitat solidària

“Recordo els primers mesos de pandèmia
i la sensació d'angoixa cada cop que veia 
les notícies. Necessitava ajudar d’alguna 
manera i vaig decidir fer-ho col·laborant 
amb el Clínic. Avui ho continuo fent perquè 
sé que la millor manera de cuidar dels 
meus és invertir en recerca”.

Maria Casamitjana
Donant particular
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AC CONSTRUCCIÓN, ACROSS LOGISTICS, ADELPHI TARGIS, ADMINEX SPAIN SL, AEE INSTITUT MONTSERRAT, ÀGARO-CAFÈS ROURA, AGRUPACIÓ 
D'ANTICS ALUMNES DEL COL·LEGI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA, ALCÁNTARA FAMILY FOUNDATION, ALLERGY THERAPEUTICS, ALQVIMIA, 
AMBIT BST, AMPA ESCOLA IPSI, ANDRÉS SARDÀ, AQUASERVICE, AQUILON PARTNERS , ASABYS PARTNERS, ASCENSORES ENINTER, ASESORÍA 
FINANCIERA S.A, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS, ASSOCIACIÓ ANTICS ALUMNES JESUÏTES SARRIÀ SANT IGNASI, ASSOCIACIÓ DE 
CÀMPINGS DE MUNTANYA I DEL PIRINEU CATALÀ, ASSOCIACIÓ DONES PER LES DONES DE PALAU SOLITÀ I PLEGAMANTS, ASSOCIACIÓ RAUXA, 
ASUNI, ATENEU INDEPENDENTISTA D'HOSTAFRANCS ESPAI BASSET, ATHENEA HEALTHCARE GROUP, AUDITIA TAX AND ADVISORY S.A, AUTO 
BELTRAN S.A, AWIN CAPITAL, BANCO MEDIOLANUM, BARCELONA GLOBAL, BARCELONA TECH CITY, BARNER, BBVA, BCN MASK FUNDRAISER, 
BELVIS GRUPO INMOBILIARIO, BISMART, BJS LEGAL SERVICES, BON PREU I ESCLAT, BONAREA GUISSONA, BOTH PEOPLE @COMS, BVOCAL, CAFF 
S.L, CAFOSA GUM SAU, CALÇATS MARTÍ, CAMPO BASE CONSULTING, CATALONIA HOTELS & RESORTS, CATSERVEISSXXI, CEALVET SLU, CELLNEX,
CEMATICA S.A, CENTRE D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PASCUAL VILA (CID-CSIC), CENTRE DE IOGA IYENGAR DE BARCELONA, CENTRE
MÈDIC VIDARIA, CERCLE D'ECONOMIA, CHOCOLATES TRAPA, CHRYSOL VALUE, CIMENTS MOLINS, CÍRCULO ECUESTRE, CLÍNICA DENTAL
PONENT, CLÍNICA DENTAL ROSSELL CAROL, CLUB ESPORTIU MOSSOS D'ESQUADRA, COLORANTES INDUSTRIALES S.A, COMPANYIA GENERAL
CÀRNIA, CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. CAVA, CONTROL DEMETER, S.L, CONVATEC, CONVISTA CONSULTING, COOPERATIVA BICICLOT SCCL,
CORBION, CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS TV3-TELEVISIÓ DE CATALUNYA, CORPORACIÓN EMPRESARIAL BARCELONESA, 
CROMOLOGY, SL, CSA CORREDORS D'ASSEGURANCES ASSOCIATS, CULTIVAR, CUMSA, DAEDO S.L, DATA-COMP, S.L, DEGUSTABOX S.L, DEL
MORAL CONGELATS, DELAVAL, DELIRRICO, DERETIL SAU, DIDAKA PROJECTES S.L.U, DOGA GRUP EMPRESARIAL, DRUG DEVELOPMENT AND
REGULATION, EL CAU DEL VERMUT, EL TALLER INTERACTIVO S.L, ELECTRODOMÈSTICS CALBET, ELKE SPA HOTEL SANT FELIU DE GUÍXOLS, EMESA
CORPORACIÓN EMPRESARIAL, EMO, ENDESA, ENRIQUE TOMÁS, ERNESTO VENTÓS, S.A, ESEOESE, ESSILOR/VARILUX, ESTELA CARBONELL &
ASSOCIATS S.L, EUROFINANCERS, EUROMADI IBERICA, EUROPCAR MOBILITY GROUP, @EVAVALLDEPERAS, EVOCA IBERIA, S.L, EXPLOTACIONES
CATEL, S.L, FARMÀCIA GRAN VIA 35, FARMÀCIA SANT COSME, FARMHISPANIA, FAUS & MOLINER ADVOCATS, FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS,
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, FI-GROUP, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, FORTIL CLUSTER S.L, FRENOS SAULEDA S.A, 
FRIME, S.A, FRUTAPAC S.A, FUNDACIÓ BARÇA, FUNDACIÓ EMPRESARIS DE CATALUNYA, FUNDACIÓ GLÒRIA SOLER, FUNDACIÓ MIQUEL MAS
MOLAS, FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA ALEJANDRE, FUNDACIÓ PRIVADA JOAQUIM MOLINS FIGUERAS, FUNDACIÓN ABERTIS, FUNDACIÓN
ELSER FOUNDATION, FUNDACIÓN INTEGRALIA DKV, FUNDACIÓN LEO MESSI, FUNDACIÓN MANUEL LAO, FUNDACIÓN PROFESOR URÍA,
FUNDACIÓN RENTA CORPORACIÓN, GALERIAS DEL TRESILLO, GARAIZ LANTZEN CONSULTORES, S.L, GASTRONOMÍA BRUTAL, GE RENEWABLE
ENERGY , GELATS DE TERRITORI, GERÈNCIA-RECURSOS AJUNTAMENT DE BARCELONA, GRAN TEATRE DEL LICEU, GRIMALDI GROUP, GRUP
BALFEGÓ, GRUP LESSEPS, GRUPO FERRER INTERNACIONAL, GRUPO LAMADRID, GRUPO SÁFILO, HIGIENE I PROTECCIÓ S.L, HISPANO
LLACUNENSE S.L, HONDA, HOSTAL DE LA GAVINA DE S'AGARO, HOTEL INVESTMENTS PARTNERS, HOTEL SUBUR MARITIM SITGES, HP, HUMAN
ORGANIZATIONS, IBERBOARD MILL S.L, ID FINANCE, IEBS BUSINESS SCHOOL S.L, IMCO PROCESS & PACKAGING S.A, INDUSTRIAS TEIXIDÓ, S.A,
INMOBILIARIA COLONIAL, INSIGHT LIFETECH CO. LTD, INSTITUT NATALIA RIBÉ, INSTITUTO CUGAT i FUNDACIÓN GARCIA CUGAT, INSTITUTO
NEXIA, INTERFLON IBÉRICA S.L.U, INVER ACTIVA, IRESTAL GROUP, IROHA NATURE, JJUAN GROUP, KAWAKAN, S.L, KEVIN MURPHY, KINDER,
KLOCKNER, S.A, LA BOTIGA D'ULLASTRELL, LA VANGUARDIA, LABBOX, LANGOSTINUM, LAPEYRA Y TALTAVULL COMERCIAL S.L, LE PETITE MARIE, 
LEMONADE SOFTWARE DEVELOPMENT, LINDT & SPRÜNGLI ESPAÑA, S.A, LLORENTE Y CUENCA BARCELONA S.L, LUCTA, S.A, LUSACA 2020,
S.L,M.M. CANALS S.A, MAREBENS, MARFEEL SOLUTIONS S.L, MAS SALAGRÓS, ECORESORT, METALLITARIUM SPAIN LOCAL CHAPTER,
METAMORFOSI ARQUITECTES SLP, MIGJORN IBIZA SUITES & SPA , MIGRANODEARENA, MiiN COSMETICS, MIURA PARTNERS, MM CONECTA,
MONTIBELLO, MTL PROJECTS, MUNDILIMP IBÉRICA, MUNTAÑOLA COMUNICACIÓ, MÚTUA DE PROPIETARIOS, NESTLÉ HEALTH SCIENCE,
NEXTRET, NIKE, NOU DIESEL S.L.U, OCASIONIA, OHTELS, OMNIA BOOKS, ÒMNIUM CULTURAL, OPINAT, PÁDEL MONTGAT MARINA CLUB,
PAPELMATIC, PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, PASTAS GALLO, PENYA CELTISTA BLAU CEL BARCELONA, PHOTOBOOTH SPAIN, PIENSOS DEL
SEGRE S.A, PLATAFORMA EDITORIAL, PODEM CATALUNYA, POLYMEDIC 2000, S.A, PREMIUM SUITE HOTELS, PREVENCONTROL, S.A, PRONOVIAS,
PROYCOTECME, QUALITAS FUNDS, QUESERÍA LA ANTIGUA DE FUENTESAÚCO, RAC 1, RAMBLAS SERVICIOS CORPORATIVOS S.L, REIAL CLUB DE 
TENNIS BARCELONA 1899, ROBIN HAT, ROCASALVATELLA, ROPISA URBAN S.L, SALOU 89 S.L, SALTER FITNESS, SALUD E IMAGINACIÓN, S.L, SANYTOL, 
SAYWING, SCARRITT GROUP INC. & SOURCE 360 INC., SCIRE MARKETING, SEPES SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLOGICA Y
ESTETICA, SIDEL, SOCIETAT CIVIL CATALANA, SOLANA DEL SEGRE, SOLENGINY i SERVEIS S.L, STUDIO CROSSFIT Y LA HUELLA WORKOUT CLUB,
SUCITESA, SUMTEC SEGURIDAD, SUNWAY, TE CONNECTIVITY, TEA SHOP , TECNOTRAMIT, TEPSA, TETRAPAK, THE PETERS BRAND, THOR
ESPECIALIDADES S.A, TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, TOGETHER FOR HEALTHCARE HEROES, TOKIO MARINE HCC, TOPICREM, 
TORRONS VICENS, TRAM, TROPICFEEL, TURISME BARCELONA, ÚBEDA EN ACCIÓN, URMA CONSULTING, VALMONT COSMETICS, VERTIX GRUP
IMMOBILIARI, VIDRASA, VIRGINIAS TURRONES Y CHOCOLATES, VITOGAS ESPAÑA, S.A SOCIEDAD UNIPERSONAL, VORONET S.L DIVISIÓ
VOROMED, WALLAPOP, WAVECONTROL, WURTH ELEKTRONIK ESPAÑA S.L, XAVI HERNÁNDEZ i NÚRIA CUNILLERA, YOGI TEA, ZOBERBAC
AGROCOMPANY, ZURICH

A tots vosaltres i als milers de particulars i organitzacions anònimes que ens heu donat suport:



avancem junts!

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat 
de Catalunya amb el número 473 i, com a tal, s'acull a la Llei de Mecenatge 49/2002, en l'article 17 (Donacions i 
aportacions deduïbles) i l'article 25 (Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general).

L’Hospital Clínic de Barcelona treballa per
aconseguir l’excel·lència en l’assistència, la recerca,
la innovació i la docència en benefici de la societat.

Col·labora amb nosaltres a:

www.clinicbarcelona.org/colabora
mecenatge@clinic.cat
+34 93 227 54 00 (Ext. 2154)
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