
La Fundació Sant Francesc d’Assís (FSFA) és una 

institució privada i sense ànim de lucre, amb més 

de 45 anys d’experiència, dedicada a tenir cura, 

acompanyar i donar suport a persones en situació 

de dependència, ja siguin persones grans, amb 

discapacitat intel·lectual o que pateixen una situació 

de malaltia.

El nostre objectiu és  millorar la seva qualitat de 

vida, potenciar la seva autonomia i afavorir  la seva 

integració i participació social.

La nostra experiència i voluntat de millora constant 

ens han permès consolidar uns serveis d’alta qualitat, 

convertint la Fundació en referent dins el sector 

social i sanitari. I tot això gràcies a un equip humà  

professional, eficaç i responsable.

La FSFA,  integra en el seu model de gestió les 

expectatives dels grups d’interès i de la societat, 

amb l’objectiu principal de fomentar la sostenibilitat 

econòmica, social i mediambiental.

Els eixos que constitueixen aquest model són:

• Implicació de pacients, professionals i proveïdors.

• Millora contínua dels serveis.

• Competència, igualtat d’oportunitats i desenvolupa-

ment professional del nostre equip humà.

• Disminuir l’impacte mediambiental que genera l’activi-

tat assistencial.

El nostre model assistencial:

Els nostres centres

HOLÍSTIC INTERDISCIPLINARI

INTEGRALCONTINUAT

INTEGRAT

HUMANISTA

INDIVIDUALITZAT

+400 pacients  
COVID atesos

+70% usuaris 
retornen al domicili

Perfil: dependència i 
complexitat en salut amb 
deteriorament cognitiu 

(PCC-MACA)

Estada mitja (dies)
38 règim convalescència 

74 règim llarga estada

Assistència a 
+700 persones/any

Atenció continuada a 156 
persones a residència.
Abast d’atenció a 167 

persones diferents 

Atenció a 102 
persones diferents 

amb més de 47 
ingressos/any

Suport a les urgències 
hospitalàries 

amb 50 ingressos/any 
(PIUC)

Complexitat clínica
Salut mental 
Discapacitat

CAE 
(centre de dia)

12 persones

Atenció continuada 
a 70 persones



Si vols col·laborar amb nosaltres, ho 

pots fer mitjançant una transferència 

bancaria al següent compte bancari 

indicant en el concepte el nom 

complert o el nom de la raó social:

Amigues i Amics de la Fundació

Fes-te amiga o amic de la Fundació, la teva col·laboració 

generarà un vincle que ens unirà en l’esforç i el compro-

mís per construir una societat més solidària millorant el 

benestar i la qualitat de vida de les persones més vul-

nerables com són les persones en exclusió social, per-

sones amb diversitat funcional i les persones amb alta 

complexitat clínica i en situació de final de la vida dels 

nostres centres.

Què rebràs a canvi?

La satisfacció de col·laborar en un projecte comú i 

emocionant amb nosaltres, obtenint:

• Beneficis fiscals* en la declaració de la renda. 

• La memòria de sostenibilitat. 

• Ser la primera persona a saber les novetats de la 

Fundació.

• Jornada anual de portes obertes. 

• Conèixer de primera mà el treball que desenvolupem.

/FundacioSantFrancescAssis

@fpsfa

fundacio_fsfa

www.fsfa.cat

company/fsfa-cat

Av. Sant Josep de Calassanç, 57 

08328 Alella (Barcelona)

Tel. 93 540 27 72

C. Ferrer i Guàrdia, 9-11

08328 Alella (Barcelona)

Tel. 93 555 19 94

C. Navarra, 181

08320 El Masnou (Barcelona)

Tel. 93 555 02 57

Sobretot, persones.

Amigues i 
Amics de la 
Fundació

*Per rebre el certificat de donació, envia un correu electrònic amb les 
teves dades a donacions@fsfa.cat

Particular: Nom complert + DNI

Empresa: Raó social + CIF

ES9301826319940200081796

Fes-te Amiga/Amic


