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Un Campus sanitari 
de referència al món

9.000 professionals

1.200.000 persones ateses 
(adults i nens)

1.100 llits

80 grups de recerca

2.000 investigadors

900 assajos clínics

Formació en 47 especialitats i 

en recerca biomèdica

531 residents

22 edificis
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El mecenatge a Vall d'Hebron té un 
llarg recorregut històric, encapçalat i 
directament vinculat als Caps de 
Servei / Caps de Grups de Recerca. 
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2010 – 2011: primeres passes del 
mecenatge institucional

El mecenatge a nivell INSTUCIONAL s’inicia al VHIR l’any 2010 amb la voluntat de 

créixer en la captació de fons NO FINALISTES / LLIURES i poder-los adreçar a 

projectes estratègics de la institució. 

I alhora endreçar i prioritzar les accions de captació dels grups recerca.

 2010: Contractació per primera vegada d’una persona responsable de fundraising al 

VHIR.

 2011: Creació del Pla de Fundraising del VHIR.

Això coincideix amb la crisi econòmica i les conseqüents restriccions dels pressupostos 

públics amb una forta afectació a la sanitat pública, fet que condiciona la implementació 

del pla de fundraising al VHIR. 
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2012 – 2013: inici de la implementació 
de l’estratègia de fundraising

Al 2012 es crea un microsite de donacions 

finalistes i no finalistes, i es desenvolupen 

materials de captació com el dossier de 

mecenatge o la butlleta de donacions. 
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2014 – 2016: consolidació              
del mecenatge al VHIR

 Dotació a la unitat d’un pressupost propi

 Al 2014, s’implementa la primera 
campanya de captació face 2 face a 
l’Hospital 

 Important esforç en el desenvolupament 
del “CRM” de gestió de donants. 

 Es crea el pla de fidelització

 Nous materials de mecenatge i 
actualització dels antics. 

 Al 2016 s’incorpora una tècnica a la 
Unitat de Mecenatge.



 Al 2016, es crea la “marca paraigües” Vall d’Hebron 

Barcelona Hospital Campus per posicionar i projectar el 

potencial de Vall d’Hebron i es crea la Direcció de 

Comunicació de “Campus” amb la integració dels equips 

de comunicació de VHIR i de l’Hospital. 

 Al 2017, la Unitat de Mecenatge del VHIR també 

s’integra a la Direcció de Comunicació per donar servei 

a tot el Campus.

 Al 2018, s’incorpora una segona tècnica per mecenatge 

Hospital.

2016 – 2018: Creació del Campus 
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2019: definició del model de 
Mecenatge al Campus + Hospital

 Dotació a la unitat d’un pressupost propi Hospital

 Elaboració del pla de mecenatge del Campus + Hospital

 Implemetació d’una nova plataforma i software de gestió 

de donacions, campanyes, p2p, etc. (en curs) 

 Definició de processos de treballs interns i gestió de les 

donacions per l’Hospital (en curs) 

(mentre la roda segueix rodant...)



Reptes 2020
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La carta als reis

 Implementar el mecenatge institucional a l’Hospital 

 Desenvolupar la línia dels Llegats solidaris

 Desenvolupar la línia Peer to Peer (on i off)

 Implementar nou software de donacions + reestructurar apartat web de “col·labora”

 Desenvolupar un pla relacional amb els nostres Ambaixadors

(mentre la roda segueix rodant...)

( y no morir en el intento!  )



Moltes gràcies

Alejandra Manau

alejandra.manau@vhir.org




