Riure
omple
de vida.

MEMÒRIA2020

Gràcies,
Acabava la memòria de l’any 2019 amb les
paraules “endavant 2020!” i ara ric perquè
va ser una premonició! I és que l’any 2020
ha estat ple “d’endavants” per a totes i tots.
Des de Pallapupas hem fet un gran esforç per
adaptar-nos als esdeveniments, que anaven
més ràpids que les idees. Per seguir en el
nostre “endavant” particular sense deixar
d’estar al costat de qui més ens necessitava.
Fruit de la demanda creixent per part dels
hospitals, els usuaris i els seus familiars, el
2019 havíem iniciat la creació d’un nou
model d’intervenció amb un clar objectiu
de millorar, conjuntament amb els hospitals,
l’experiència del pacient. I enmig d’aquest
procés va esclatar la pandèmia i ens vam
veure obligats a sortir dels hospitals, vivint
amb frustració no poder formar part dels
equips essencials que es van quedar a primera línia.
Des del 13 de març de 2020 ens vam transformar com a organització i a través del que

vam anomenar “Operació Contagi” vam
traslladar les nostres intervencions al format
i canals digitals. Creant càpsules de vídeos,
intervencions en directe a través d’Instagram,
megafonies dins dels hospitals i fins i tot, entrevistes en directe com per exemple amb en
Víctor Küppers, Tortell Poltrona o Silvia Abril
entre tants altres, amb l’objectiu de fer arribar
el riure i el seu impacte dins i fora dels hospitals. He d’agrair a tot l’equip artístic l’enorme
esforç que va fer per passar a un mitjà tan
diferent en tan poc temps. Per un artista és
molt estrany no sentir a prop al públic o, en el
nostre cas, els pacients.
Formar part de la xarxa internacional d’entitats de pallassos d’hospital, ens va permetre
estar totalment connectats i compartir possibles solucions i maneres de seguir fent la nostra tasca, malgrat la situació.
Després de dos mesos de la primera onada,
vam aconseguir reiniciar l’activitat presencialment a un dels 14 centres on treballem habitualment i de mica en mica, fins a arribar a

7 hospitals a dia d’avui, els diferents centres
han anat demanat de nou la presència de Pallapupas. Un enorme GRÀCIES a tot el personal que ho ha fet possible perquè us asseguro
que han mogut cel i terra.
El que és segur, és que aquesta pandèmia ens
ha determinat encara més en el camí que havíem escollit: ser un estàndard en el sistema
de salut per gaudir d’un equip de pallassos
sanitaris professionals en els hospitals de manera fixe. I no pararem de caminar de manera decidida cap aquesta direcció.
Aquest moment històric ens ha demostrat que riure és més important que mai i que la cura emocional a través de l’humor és una part essencial
de la medicina i una estratègia de curació.
Gràcies a totes i tots que ho esteu fent possible, equip, personal sanitari, donants i socis.

ANGIE ROSALES
DIRECTORA I FUNDADORA

Qui
som?
Som experts i activistes en la cura emocional. Transformem espais hostils i feixucs com l'UCI d'un Hospital,
en espais alegres, dinàmics i plens de vida. Treballem
per millorar el benestar del pacient i transformar el seu
pas per l'hospital.

Què
fem?
Amb la nostra tasca contribuïm a la humanització dels
processos hospitalaris i a la prevalença del subjecte per
sobre de la malaltia mentre duri aquest procés. Posem el
teatre al servei de la sanitat, contribuïm a la seva humanització, omplint els espais de vida a través del riure.
Proposem l’humor com a eina fonamental per poder fer front
a les situacions adverses que es viuen al voltant de la malaltia.

Missió

Valors

Millorem l’estat emocional de les persones malaltes generant un canvi positiu, mitjançant l’humor i el teatre.
Treballem perquè hi hagi un espai pel riure durant el
procés de la malaltia i convertir els hospitals en espais
més amables.

COMPROMÍS

VALENTIA

PASSIÓ

Visió
Volem ser una entitat líder, que contribueixi en el desenvolupament d’una atenció sanitària més humana
amb un equip de professionals formats i compromesos
amb els valors i el MÈTODE PALLAPUPAS, per ajudar
infants, adults i gent gran a fer front d’una manera
positiva la seva malaltia.

RESPECTE

HUMANITAT

On
estem?
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BARCELONA
1 Hospital del Mar
2 Hospital Sant Pau
3 Fundació Pere Relats
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
4 Hospital Sant Joan de Déu

A 14 HOSPITALS I
CENTRES SOCIOSANITARIS
DE TOTA CATALUNYA!
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HOSPITALET DE LLOBREGAT
5 Hospital Duran i Reynals (ICO)
LLEIDA
6 Hospital Universitari Arnau
de Vilanova
TARRAGONA
7 Hospital Universitari Joan XXIII
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TERRASSA
8 Hospital de Terrassa
SABADELL
9 Hospital Universitari Parc Taulí
MANRESA
10 Xarxa Assistencial Universitària Althaia
GRANOLLERS
11 Hospital General de Granollers
GIRONA
12 Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta
13 Centre Geriàtric Maria Gay
14 Hospital Figueres

Campanyes
2020
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Docència
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Des del curs 2008-2009, Pallapupas imparteix l’assignatura
“Noves eines per a la intervenció en el món hospitalari”, com a optativa a 3er curs de Medicina de la UB, una
iniciativa pionera a Europa.
Des del curs 2017-2018, som formadors del “Máster
d’Atenció Emocional a l’infant hospitalitzat”. Organitzat pel campus docent de l’Hospital Sant Joan de Déu,
conjuntament amb l’hospital, aquest màster és una titulació
de la Universitat de Barcelona.
Aquest és l’onzè curs consecutiu que Pallapupas ha donat classes a la Universitat de Barcelona a una vintena
d’alumnes de 3er i 4rt curs de Medicina, tant al campus de Bellvitge com al campus de l’Hospital Clínic, per tal d’aprendre a
millorar la comunicació i relació amb el pacient.

&
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Operació
contagi
CONFINATS,
PERÒ AL COSTAT DELS MALALTS

En un moment en què el tothom es va trobar confinat a
casa i que les visites als hospitals estaven restringides, els
Pallapupas van aturar les seves intervencions i, com la
resta de població, guardar quarantena.

Per fer front a aquesta situació, l’ONG va posar en marxa
l’Operació Contagi amb dos objectius molt clars: facilitar que
els Pallapupas seguissin al costat de malalts, familiars i personal
mèdic i així portar el somriure als hospitals; ajudar emocionalment al personal sanitari, proporcionant-los continguts que el
poguessin ser útils a l’hora d’afrontar el seu dia a dia.
A més a més, els Pallapupas van oferir sessions en directe
setmanals a través d’Instagram LIVE.
El contingut resultant es pot consultar al nostre canal de Youtube.

#CONTAGIEMSOMRIURES
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Tornem als
hospitals
“RIURE ÉS
IMPRESCINDIBLE”

Després d’un llarg període de confinament, en el que es van
aturar les intervencions als centres i la seva tasca va migrar
a les xarxes socials, amb vídeos i directes, els Pallapupas
van anar retornant poc a poc als hospitals.

Progressivament es van anar incorporant a les diferents plantes, fins normalitzar l’activitat, treballant com sempre han fet,
colze amb colze amb el personal sanitari i adaptant els
seus protocols d’intervenció a la nova normativa de seguretat.
Els Pallapupas han estat els primers pallassos d’hospital de tot
l’estat en tornar als centres. Això ha estat possible gràcies a
una estreta col·laboració amb el personal sanitari i al reconeixement que aquests donen a la tasca de l’entitat.

ELS PALLAPUPAS NO NOMÉS MILLOREN LA
SALUT EMOCIONAL DELS PACIENTS SINÓ QUE
ELS APORTEN UN ANHELAT PARÈNTESI A SETMANES DE TENSIÓ EXTREMA I ESGOTAMENT.
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El passat 18 de novembre, Pallapupas va organitzar un
Congrés que sota el nom de Humor x Health 2020,
va reunir a la comunitat científico-mèdica amb l’objectiu
de donar a conèixer els beneficis del riure i de l’humor
com a estratègies de cura emocional.

Per primera vegada després de 20 anys d’experiència, vam presentar estudis que avalen la tasca dels pallassos d’hospital i quin impacte
tenen no només en els pacients directes sinó també en el seus familiars i en el personal sanitari.
Aquest va ser el programa i vam comptar amb la participació dels següents conferenciants:

L’IMPACTE DEL RIURE I L’HUMOR EN PACIENTS
ADULTS ONCOLÒGICS: ESTUDIS VIDA

Dra. Anna Casellas-Grau, Coordinadora de l’Observatori
d’Atenció Psicosocial en Càncer. Unitat de Psicooncologia,
Institut Català d’Oncologia (ICO).

L’IMPACTE DEL RIURE I L’HUMOR EN PACIENTS
PEDIÀTRICS: ESTUDIS VIDA
Gemma Rovira, investigadora.
Gemma Mestres, investigadora.

TAULA RODONA: CASOS D’ÈXIT, AMB MOLT D’HUMOR
Moderada per Edmundo dos Santos, Project Manager
Àrea Benestar Emocional Nou Cims.
Dr. Juan José Làzaro, Cap de Servei Anestesiologia Infantil Hospital Sant Joan de Déu.
Dr. Ferran Guedea, Cap d’Oncologia Radioteràpica Institut Català d’Oncologia (ICO).
Sr. Guillermo Pedreira, Infermer clínic Servei Nefrologia
de l’Hospital del Mar.
Dra. Inmaculada India, Adjunta Servei Anestesiologia de
l’Hospital de Sant Pau.

TAULA RODONA: EL RIURE EN PACIENTS I ELS
SEUS FAMILIARS

Moderada per Dr. Andrés Morgenstern, Cap de la unitat
d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica i al Pacient Crònic Complex
Pediàtric de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Fabrizio Ruiz Díaz, lluitador i pacient d’oncologia pediàtrica.
Sergi Verdaguer, psicòleg i pare d’en Pau.

TAULA RODONA: L’HUMOR EN MOMENTS DE
MÀXIMA TENSIÓ EN ELS EQUIPS SANITARIS

Moderada per Antoni Calvo, Director de la Fundació Galatea.
Dr. Robert Güerri, Metge Adjunt de Malalties Infecciones i
Cap de la unitat d’hospitalització COVID-19 Hospital del Mar.
Sra. Núria Palau, Coordinadora Assistencial Bloc Quirúrgic Central Hospital Sant Joan de Déu.
Sra. Mercè Nomen, Psicòloga Sanitària Fundació Galatea.

EL CAS D’ISRAEL: DREAM DOCTORS.
UN MODEL D’INTEGRACIÓ 100%

Moderada per Miquel de Paladella, Economista i
emprenedor social. CEO UpSocial.
Tsour Shriqui, Director Dream Doctors.
Nimrod Eisenberg, Clown Dream Doctors.

CONVERSA: L’HUMOR PER LA VIDA

Wendy Ramos, actriu, clown i comunicadora.
Angie Rosales, fundadora i directora de Pallapupas.

HUMOR EN TEMPS DE PANDÈMIA:
VIVÈNCIA EN PRIMERA PERSONA

Dr. Antoni Trilla, Cap de servei Medicina Preventiva
i Epidemiologia de l’Hospital Clínic.

WORKSHOP “LA METODOLOGIA PALLAPUPAS: COM INCLOURE L’HUMOR I EL RIURE EN L’ATENCIÓ SANITARIA”
Sergi Estabanell, director artístic de Pallapupas.
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A més a més es van donar a conèixer els resultats dels
estudis d’impacte de la nostra activitat en infància i adults
–Estudis VIDA–, casos pràctics d’èxit dels principals
hospitals del territori català i podrem compartir les vivències i reflexions de pacients i companys/es de professió.

VADENASSOS.ORG

ELS ESTUDIS VIDA DEMOSTREN QUE LA PRESÈNCIA
DELS PALLAPUPAS ALS HOSPITALS TÉ QUADRIPLE EFECTE:

1 En infants
2 En adults
3 En personal sanitari
4 En familiars
VADENASSOS.ORG

EN INFANTS:

52%
Reducció de la por

EN ADULTS:

43%
Millora l’estat anímic
dels pacients

79%

Reducció de la
sensació d’enuig

EN PERSONAL SANITARI:

Ganes de riure

39%
Reducció de l’ansietat

43%

Millora la
sensació de felicitat

EN FAMILIARS:

80%
87%

Reducció de la por

40%

dels pacients
se senten alegres

Millora la relació
personal sanitari - pacient

32%

19% 87% 43%

Millora la gestió
i el prestigi del centre

70%
Benestar

Millora l’afrontar el
pas pel quiròfan

Percepció menor de
temps d’espera

Millora la sensació
de felicitat

40% 87% 50%

Reducció de
preocupacions

Augment de les
ganes de riure

Reducció
de tristesa

Imprescindibles
IMPORTÀNCIA DE LA CURA EMOCIONAL

Sabem que l’humor, el teatre i el joc són eines imprescindibles, que ajuden a relativitzar i treure-li la càrrega de dramatisme a l’experiència que estem vivint. Això
permet poder-li donar un altre significat a l’experiència. Per
això ens atrevim a dir que el dolor és inevitable però
el patiment és opcional. És per això que els Pallapupas
podem entrar als quiròfans, a les UCI’s, a les plantes d’hospitalització, a les unitats d’aguts...
Les persones ingressades, els pares, les mares i els seus
familiars, ho tenen claríssim: res ni ningú els hi robarà un
moment per gaudir, per riure. Ni a ells, ni als seus fills ni
familiars, perquè…
Riure omple de vida

23.635
seguidors

Xifres
globals
51.824
seguidors

8.743
seguidors

1.343
seguidors

640 suscriptors
152.202 visualitzacions

136 1.163 3.020 36.559 60.962
Hores d’intervenció
setmanals.

Dies de
servei.

Hores d’actuació
anuals.

Impactes directes
(persones visitades)

Impactes
indirectes

INGRESSOS

4%

Prestació
de serveis

Els
comptes
clars

25%
Subvencions
i administració
pública

DESPESES

12%
Captació
de fons

21%
Gestió i
administració

31%
Esdeveniments
de captació
de fons i altres

40%
Socis i
donants
particulars

67%
Missió
social

925.178,20€
940.299,95€

Equip
Motivació, curiositat i aprenentatge són habilitats
marcades pel mètode. La professionalitat, el respecte
i el treball en equip són alguns dels nostres valors.

24 PALLASSOS D’HOSPITAL

3 DINAMITZADORS SALUT MENTAL

11 PERSONES EQUIP DE GESTIÓ

Testimonials
“

Pallapupas aconsegueix espais més amables i plens de vida mitjançant actuacions
artístiques orientades a infants i gent gran,
en estreta col·laboració amb el personal
sanitari. Celebrem tenir aquesta aliança a
nefrologia de l’Hospital del Mar.

“

Han demostrat que és possible millorar la
qualitat de vida de les persones grans ingressades mitjançant el somriure, que provoca un
efecte terapèutic beneficiós per a la seva salut i que, alhora, s’integra dins de la dinàmica
de treball dels equips.

“

CARME SANTOS
DIRECTORA ASSISTENCIAL DE LES CLÍNIQUES
BARCELONETA I BONANOVA BARCELONA

“
INFERMER GUILLE PEDREIRA ROBLES
SERVEI DE NEFROLOGIA HOSPITAL DEL MAR

“

A mi hijo le hicieron una intervención en Sant Joan de Déu y vosotros le acompañasteis a él y a mí. Recuerdo que entró riéndose al quirófano sin darse cuenta de donde
estaba. También estuvisteis conmigo, fue difícil verlo cuando le pusieron la anestesia.
Nunca podré expresar mi agradecimiento en toda su dimensión. Soy psicóloga infantil
y sé de buena tinta la importancia de lo que hacéis y cómo ayudáis a bajar los niveles
de estrés y la mejora en la recuperación de los niños. Seguid así de humanos, eso es lo
que necesita la medicina, un poco más de humanización. Sencillamente gracias.

PARE PACIENT
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

“

“

Los Pallapupas ya forman parte del esquema terapéutico de los niños que requieren cirugía en nuestro hospital.
Ese era el objetivo de su participación y lo han conseguido. Pero lo más emocionante es que los que trabajamos
en el Bloc Quirúrgic, esperamos cada semana que llegue
el miércoles porque con los Pallapupas, el trabajo diario es
más optimista y relajado. Gracias, Pallapupas, por vuestra
labor y profesionalidad.

“

DOCTORA VICTORIA MORAL
DIRECCIÓ SERVEI D’ ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR
HOSPITAL SANTA CREU I SANT PAU

Entitats col·laboradores

Hospitals col·laboradors

Aliances estratègiques

Col·laboradors destacats

Gràcies.

pallapupas.org

