


Qui som? 

Althaia és una Fundació sense ànim de lucre que dóna servei integral a les persones del nostre 

territori en l'àmbit sanitari i social.  

El finançament públic que rep és l’adequat per prestar uns serveis assistencials basics, però no 

compta amb la capacitat d’inversió per portar a terme els canvis que requereix un model d’atenció 

sanitari innovador,  segons les evidències científiques més recents i centrat en la persona. 

Per poder dur a terme aquest canvi de model hem iniciat diferents projectes de captació de fons, 

un d’ells el de la Millora en l’Atenció a Infants i Joves. 

 

 



Per què volem millorar l’atenció a infants i joves? 

Volem apostar per humanitzar totes les àrees d'atenció pediàtriques perquè creiem que més enllà del 

tractament mèdic i de donar resposta eficient a les necessitats de salut dels nens cal atendre a les 

necessitats emocionals que afecten el benestar dels infants i estimulen el seu procés curatiu. 

Una altre prioritat és integrar a les famílies en el procés de tractament de l’infant i crear un model de 

treball que afavoreixi una major interdisciplinarietat, això passa per crear uns espais d’atenció diferents 

que permetin aquest canvi de model cap a una atenció centrada en l’infant.  

 

 



Què volem fer?  

Humanització  

d’espais pediàtrics 

Unitat de 

Neonatologia 

Ressonància 

Magnètica pediàtrica 

Hospital de dia 

pediàtric 

Espai educatiu: 

Escola i Ludoteca 

Altres: Pallapupes, 

uniformes 

professionals, etc. 



Què volem fer? Humanització d’espais  

Humanització d’espais pediàtrics Unitat de Neonatologia 

Ressonància Magnètica pediàtrica Espai educatiu: Escola i Ludoteca 



Com podriem treballar des del Servei Comunitari 

• Treball a l’aula: 1 o 2 sessions amb professionals d’Althaia de sensibilització i aprenentatge.  

1. Relació entre Solidaritat i Salut. (Exemple del coronavirus: com afecta la nostra conducta a 

la salut de tots) 

2. Perquè i com podem portar a terme un projecte solidari. (exemples de diferents iniciatives) 

• Desenvolupant el projecte: cada centre dissenyarà el seu projecte. Creativitat i emprenedoria. 

Treball transversal i cooperatiu. El professor guia la tasca, Althaia dóna suport en funció de les 

característiques del projecte escollit (ex. Comunicació...) 

• Acció de Micromecenatge: desenvolupament de l’acció planificada. 

• Intercanvi d’experiències:  presentació de resultats, acte de gratitud amb els beneficiaris 

implicats. (Treball emocional i vivencial vinculat a l’experiència de la solidaritat, la gratitud i 

l’experimentació de la força de la unió per un projecte comú) 



Habilitats  que es treballarien: 

• Ús dels entorns digitals per organització d’actes i esdeveniments 

• Enregistrament vídeos/curtmetratges o altres per promoure idees o conductes 

• Organització d’esdeveniments esportius  

• Disseny de campanyes per xarxes socials i/o altres mitjans convencionals 

• Coneixement de l’entorn, del teixit associatiu i de la seva força 

• Accions de micromecenatge: col·laboració col·lectiva per finançar un projecte 

 

 

 

 

 

Com ho podem treballar? 



Com ho podem treballar? 

Exemples Micromecenatge 

Esdeveniment 

esportiu 
Conferència  

digital 

Rifa  

solidària 

Masterclass online: 

cuina, yoga, ball, 

scrapbook... 



Participació en un projecte que contribueix a promoure l’educació en valors. 

Què en rebreu a canvi? 

Viure una experiència gratificant exercint la solidaritat. 

Formar part d’un projecte conjunt amb tots els agents socials. 

Us ajudarem a fer visible la vostra implicació i el treball en valors que realitzeu 

al vostre centre, fent-ne difusió a través de diferents canals de comunicació. 

Satisfacció per haver col·laborat en amb el teu projecte en un projecte més gran. 



Més informació i contacte 

 
mecenatge@althaia.cat 
 
 
 
93 875 93 00  -   Ext. 3246 

 
 
www.mecenatgealthaia.cat 
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Posem-hi el cor 

i ho farem possible! 
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