
“Clínic Solidari: Un hospital compromès amb la salut global”  
Coneix el nou fons d’ajuda humanitària de tots el professionals del Clínic i  
presenta els teus projectes 



 

 

El FAHiD es crea al 1994 pel Comitè de Delegats Mèdics per: 

1. Finançar activitats humanitàries en moments de crisi 

2. Ajudar als professionals sanitaris del Clínic 

3. Col·laborar amb projectes de desenvolupament 

 

Al 2019 el FAHiD signa un nou conveni amb la Direcció de 

l’Hospital que permet que qualsevol treballador de l’Hospital 

Clínic pugui formar part del FAHiD. 

Objectius del FAHiD 



Distribució del finançament per països  



 

• Aportacions voluntàries dels treballadors (quota anual al 
desembre), des de l’any 1995.  

 

• Des de 2007 l’Hospital Clínic fa una aportació igualant el total 
aportat pels treballadors.  

 

•  Actualment fan aportacions 160 professionals de l’Hospital 
Clínic (~3%). 

 

Finançament del FAHiD 



        Total: 
257.711,07€ 

Distribució del finançament 
per quinquenis 



Tipus de projectes que es financen 

• Despeses de desplaçament i estada de professionals 
sanitaris de l’HCB que participen en programes d’ajut 
humanitari. 
 
• Projectes d’ONG’s destinats a països de baixa renda 
econòmica i en els que hi col·laborin professionals de l’HCB.  
 
•Activitats humanitàries en moments de crisi o emergències 
 
•Projectes considerats institucionals  



Projectes considerats institucionals 

 
•El concepte principal serà l’ajuda humanitària i/o el 
desenvolupament.  
•Implicació i compromís de Direcció de l’Hospital Clínic de 
intervenir com a Institució participant. 
•La contrapart beneficiària ha de ser la població afectada 
representada per una entitat o organisme localment reconegut. 
•El projecte ha de ser el més transversal possible, tant en 
l’acció com en la participació, contemplant els valors 
fonamentals de la Institució i adreçar-se a l’assistència i la 
docència i quan sigui possible la recerca. 
•Les persones que proposin el projecte han de ser treballadors 
de l’Hospital Clínic. 

Tipus de projectes que es financen 





Exemples de projectes finançats (1998-2012) 

 Salut, sanejament bàsic i 
nutrició.Finançament d’una farmaciola 
comunitaria  Caserío Caray, La Libertad, Perú. 
Dr. M. Solé (2007) 

 Posada en funcionament del Centre de Salut 
Maternal a Bolondo. Guinea Equatorial. Dr. 
Barrau (2010) 

 Actualització en tècniques de laboratori i 
ecografia abdominal del personal de l’Hospital de 
Zona, i recolzament en docència a l’Institut 
Superior de Tècniques Mèdiques de Kole. Congo. 
Dr. M. Muñoz iDr. Coca (2012) 

 

 Formació ecogràfica i radiològica. Curs 
teòric-pràctic. Maputo.  Moçambic. Dra. C. 
Bru (1998) 



Nom:  Laia Ferrer Ventura i Ana Fervienza 
Sánchez (ICGON) 

Lloc: Ouagadougou (Burkina Faso) 

Context i antecedents:  
Durant el període de la concessió del projecte es va 
iniciar la construcció del Training Medical Center amb 
el propòsit d’entrenar a metges locals en tècniques 
clíniques.  

Durada: 10 dies 
 

 
Pressupost: 1500 € 

Exemples de projectes finançats (2013) 



Nom:  Jaume Ordi i Majà (CDB) Lloc: Hospital Central de Maputo, 
(Moçambic) 

Context i antecedents:  
L’Hospital Central de Maputo és l’Hospital 
Universitari on es formen tots els especialistes en 
Patologia. No obstant això, la 
immunohistoquímica que es realitza al servei es 
realitza de forma manual i amb un personal tècnic 
poc entrenat.  

Durada: 19 dies 
 

 
Pressupost: 6835 € 

Exemples de projectes finançats (2013) 





Requisits de les sol·licituds 

•Presentació del model de sol·licitud normalitzat. 
•El sol·licitant ha de ser col·laborador del Fons. 
•La quantitat final finançada dependrà de la valoració de la 
comissió d’acord al seu criteri i del fons disponible. 
•Un mateix projecte no es finançarà més d’un cop. 
•El finançament o ajuts personals per col·laborar en projectes 
externs tindran una limitació d’un cop cada 3 anys.  
•La quantitat total finançada per projecte no superarà la 
quantitat de 8.000€. 
•El sol·licitant s’ha de comprometre a presentar una memòria al 
final de la seva tasca, així com aportar material gràfic. 



Membres de la Comissió del FAHiD 

Integrants 

Joaquim Gascon (Salut 
Internacional) 

María Jesús Pinazo  
(Salut Internacional) 

Anna Goncé (ICGON) Carles Codina (Farmàcia) 

Julià Gonzalez (CDB) Miriam Álvarez (CDB) 

Ester Margarit (CDB) Carmen Aranda (Urgències) 

Anna Maria Merino (CDB) Meritxell Cascán (Urgències) 

Manuel Morales (CDB) Maria Mateu (Comunicació i RSC) 

Jaume Ordi (CDB) 



Gràcies ! 

Port au Prince, Haití 


