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per curar

Memòria 2021

Sens dubte aquest 2021 ha estat un any
estrany per a tothom. El desig de veure
el final de la pandèmia era més ràpid
que la mateixa realitat, que imposava
el seu ritme.
En aquest cantó del món no estem
acostumats a sentir-nos tan vulnerables ni a deixar de manegar els tempos. Però, així ha estat per a totes i tots,
l’adequació dels plans i els seus ritmes
en funció de la salut de la població.
Així i tot, a Pallapupas hem continuat
determinats en la direcció desitjada:
esdevenir un estàndard en el sistema
sanitari, desenvolupar un model d’intervenció plenament integrat en la
gestió dels centres i generar un moviment que situï la cura emocional en el
lloc que li pertoca.

Fruit de les planificacions que s’anaven
modificant ens hem adaptat a les necessitats i possibilitats de cada centre,
augmentant les hores d’intervenció de
l’any anterior i unificant l’activitat en 8
hospitals. Aquesta nova situació ha fet
possible iniciar nova activitat, com oncologia de persones adultes a l’Hospital
del Mar o el servei de diàlisi, per a persones adultes també, a l’Hospital Clínic.

Aquest és un bon primer pas
per a la integració plena del
servei de pallasso d’hospital.
També com a bona notícia d’aquest
any que deixem enrere hem pogut
co-crear amb un dels centres amb
els que treballem les bases per estar més integrats, seguint el model
de pallassos d’hospital dels nostres
col·legues d’Israel “Dream Doctors”.

L’aposta clara cap al treball en xarxa
ha fet que en l’any 2021 hàgem inscrit la FEPH (Federació Espanyola de
Pallassos d’Hospital) i hàgim rebut
l’acceptació com a membres de ple
dret a l’EFHCO (Federació Europea
de Pallassos d’Hospital).
Ens enorgulleix també la nostra participació en un projecte europeu
Clownexus, per establir les bases de
la metodologia d’intervenció en pacients pediàtrics diagnosticats en
l’espectre autistes i persones grans
amb demència.
Ens acomiadem d’un 2021 que ens ha
ensenyat a viure sentint-nos més vulnerables, però així és la VIDA, juganera i
entremaliada. I li donem la benvinguda
a un 2022 ple de desitjos i esperança…

Angie Rosales
FUNDADORA

Qui som els
Pallapupas?
Més de 20 anys d’experiència
en la cura emocional a través
de l’humor.

Treballem al costat dels professionals
sanitaris i impactem a pacients i
cuidadors de 0 a +100 anys.

Comptem amb un mètode propi
i únic i adaptem la intervenció a les
necessitats de cada servei.

Presents a més de 15 hospitals
a Catalunya i la facultat de
Medicina de la UB.

Part de la FNPH i de l’European
Federation of Healthcare Clown
Organizations.

Disposem d’una línia artística pròpia
complementada amb formacions
mèdiques i psicològiques.
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Valors

27 pallassos d’hospital
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El que ens fa diferents és
la qualitat i l’efectivitat del
nostre servei. Ens integrem
en els protocols sanitaris
de cada unitat i en la
dinàmica dels centres.
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1 Hospital del Mar

2 Hospital Sant Pau
3 Fundació Pere Relats
4 Hospital Clínic - Centre de Diàlisi

i Recerca Aplicada Clínic (DIRAC)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

5 Hospital Sant Joan de Déu

HOSPITALET DE LLOBREGAT

6 Hospital Duran i Reynals (ICO)*

LLEIDA

7 Hospital Universitari Arnau

de Vilanova*

Som a 15 hospitals i centres
sociosanitaris de tota Catalunya.

TERRASSA

9 Hospital de Terrassa

SABADELL

10 Hospital Universitari Parc Taulí

MANRESA

11 Xarxa Assistencial Universitària Althaia

GRANOLLERS

12 Hospital General de Granollers*

GIRONA

13 Hospital Universitari de Girona

Doctor Josep Trueta
14 Centre Geriàtric Maria Gay*
15 Hospital Figueres*

TARRAGONA

8 Hospital Universitari Joan XXIII
*Serveis per reiniciar a causa de restriccions Covid de l’hospital.

Impactes

Programes

Intervenció

Acompanyem emocionalment en els moments complexes, per millorar l’experiència
dels usuaris. Reduim l’angoixa com a contribució terapèutica a la cura i tractament
de pacients i familiars.

Pacients
pediatria

/ UCI
/ Hospital de Dia
/ Quiròfan
/ Planta d’Hospitalització
/ Neonatologia
/ Urgències

104 h

setmanals
d’intervenció

1.353
dies de
servei

Pacients
adults

/ Consultes externes Oncologia
/ Hospitalització Oncohematologia
/ Consultes Oncologia Radioteràpica
/ Quiròfan
/ Hospital de Dia-Nefrologia

3.817 h
anuals
d’actuació

29.531
impactes
directes

Gent
gran

/ Sociosanitaris
/ Residències
geriàtriques

59.755
impactes
indirectes

Portem el riure
a nous espais
i hospitals
S’inicia per primer cop el servei amb usuaris adults a dos
hospitals de referència del territori.
Els pacients en tractament onco-hematològic i de radioteràpia reben cada setmana la visita dels Pallapupas a
l’Hospital del Mar de Barcelona.
A més a més, l’entitat aposta per millorar l’estat emocional
dels pacients adults, també a l’Hospital Clínic, visitant sales
d’hemodiàlisi i diàlisi i amb el clar objectiu de convertir els
hospitals en espais més amables.

Descarrega’t els Estudis VIDA a pallapupas.org i assabenta’t del gran impacte
que té la presència de Pallapupas en l’entorn hospitalari i la salut dels pacients.

Innovació:

CO-CREANT NOUS MODELS
PER INTEGRAR-NOS AL
SISTEMA SANITARI

Clownexus
Vuit entitats europees de pallassos
d’hospital, entre les quals es troba
Pallapupas, han posat en marxa
‘ClowNexus’.
Aquest projecte innovador pretén facilitar l’accés a diferents disciplines
artístiques de persones grans amb demència i de nens i nenes amb
trastorn de l’espectre autista, a més, la participació i la implicació.
Es desenvoluparà entre el 2021 i el 2023, abordarà la manca d’actuacions artístiques pensades per i per a les persones pertanyents a
aquests grups vulnerables. Pallassos i pallasses desenvoluparan nous
formats i enfocaments artístics incloent les persones destinatàries i
els seus familiars i cuidadors en els tallers i processos de creació.

Innovació:

CO-CREANT NOUS MODELS
PER INTEGRAR-NOS AL
SISTEMA SANITARI

Oferta
de serveis
adaptada
a les
necessitats

Partners &
activistes en la
cura emocional
a través de
l’humor
Pallassos
& Hospital

Model integrat
Després de moltes hores d’estreta col·laboració amb The Care
Lab, Red Noses International i Hospital Clínic neix un nou model de pallassos d’hospital integrat, transversal i estable per a
la cura emocional de pacients, cuidadors i professionals.

Un actiu
més en
la cura
emocional

Una
transformació
mesurable i
comunicable

Riure per curar
MOBILITZANT A LA SOCIETAT
DINS I FORA DELS HOSPITALS

Paraula
d’humor

Coneixent la importància del riure
i l’humor com a eines de cura
emocional, Pallapupas posa en
marxa una campanya per tal de
mobilitzar la societat i donar a
conèixer el poder transformador de
l’humor dins dels hospitals.
«Riure per curar».
Amb el jurament «Paraula d’humor», els pallassos d’hospital de Pallapupas volen mostrar el seu compromís amb la cura emocional.
Posant-se al servei dels pacients, treballant colze a colze amb l’equip
sanitari i utilitzant les tècniques més rigoroses de la cura emocional.

Riure per curar
MOBILITZANT A LA SOCIETAT
DINS I FORA DELS HOSPITALS

44th
World Hospital Congress
Per primera vegada una entitat
de pallassos d’hospital participa
en el Congrés Mundial d’Hospitals
(World Hospital Congress).
Pallapupas ha presentat els resultats del I Estudi VIDA, sobre l’avaluació de l’impacte emocional i físic de les intervencions dels
pallassos d’hospital. Aquesta participació suposa un important
reconeixement per part del sector hospitalari i científic a la tasca
cabdal de l’entitat dins els hospitals catalans i els posiciona com
a referent en la gestió emocional de pacients i personal sanitari.

Despeses

Ingressos

Els comptes clars
Prestació
de serveis

4%

Subvencions i
administració pública

Esdeveniments de
captació de fons i altres

Socis i donants
particulars

22%

34%

40%

949.158,94€

Sensibilització i
incidència ciutadana

Captació de fons
i administració

Intervenció artística a
hospitals i centres sociosanitaris

26%

30%

44%

-1.001.907,57€

El 2021
en xifres

Impactes a
xarxes socials
25.554
seguidors

1.467
seguidors
8.718
seguidors

Impactes a mitjans de
comunicació i persones

197

aparicions
en premsa, radio i TV

571

socis
i sòcies

961

voluntaris
i voluntàries

52.559
seguidors

690 subscriptors
52.935 reproduccions

Testimonis
He vingut amb dolors i ja no en tinc,
no cal posar paracetamol. Aquesta
estona no veus ni sens la diàlisi, avui
no he tingut ni alarmes a la màquina.
Pacient hemodiàlisi

Quan no veniu al nostre quiròfan,
l’equip no és complet. Una gran
tasca, i ben feta, ajuda a infants
i professionals de la salut.
Professional sanitària

Gracias Pallapupas, por ponerme una tirita en el corazón, por emocionarme
y, a la vez, hacerme sonreír en un sitio donde todo es gris.
Pacient ICO

Al meu pare amb 62 anys i un càncer
terminal el vau fer riure (i molt) en
els últims dies. Gràcies per tot!
Familiar pacient oncològic

En els 5 anys que fa que la Míriam ve al DIRAC mai
l’havíem vist riure i avui ho ha fet. I ha interactuat
amb nosaltres. M’he emocionat molt al veure-ho.
Professional sanitari

Els hospitals són diàriament testimonis d’històries de
dolor, patiment, incertesa i estrès. També de moments
de superació i esperança.
Escenaris plens d’emocions intenses sovint difícils
de pair i gestionar. I és aquí on els Pallassos d’Hospital
podem contribuir. Mitjançant l’humor podem
desbloquejar pors, tensions i malestars, millorant l’estat
emocional de pacients, familiars i personal sanitari.
Podem celebrar i omplir els nostres hospitals de riure.
Perquè riure, també cura!

Hospitals col·laboradors

Entitats col·laboradores

Aliances
Col·laboradors destacats

Gràcies!
pallapupas.org

