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1. Context i justificació
El projecte de l'Hospital de Campanya a la parròquia de santa Anna –ubicada a
l’antic monestir romànic-gòtic-, en el mateix cor de la ciutat dels negocis,
comença el 17 de gener de 2017. Durant el 2017, vuit milions de turistes van
passar pel centre d'històric. Tot un món de comerç i turisme en la gran ciutat
on ens podem trobar amb persones de qualsevol racó del planeta.

Al seu costat hi ha una ciutat oculta. A Barcelona, cada nit dormen al carrer al
voltant de 1.026 persones. A més, en centres residencials i pisos de programes
públics i privats hi passen la nit 2.006 persones. Si afegim les 417 persones,
pernoctant en assentaments i estructures informals instal·lades en solars, un
total de 3.383 persones viuen una exclusió extrema de l'habitatge. I una gran
part viuen a la Barcelona turística on aconseguir un habitatge suposa un
lloguer elevadíssim. 1

L'Església

catòlica a instàncies del papa Francisco venia insistint en la
necessitat de l'acolliment de les persones més vulnerables. “L'església és com
un hospital de campanya que acull els ferits”, repeteix el papa en diverses
ocasions. Dirigint-se als participants al Congrés Internacional sobre la Pastoral
a les Grans Ciutats, celebrat a Barcelona, els deia a Roma el 27 de novembre
del 2014: “La ciutat, juntament amb la multiplicitat d'ofertes precioses per a la
vida, té una realitat que no es pot amagar i que en moltes ciutats és cada
vegada més evident: els pobres, els exclosos, els descartats. Avui podem parlar
de descartats. L'Església no pot ignorar el seu clam, ni entrar en el joc dels
sistemes injusts, mesquins i interessats que busquen fer-los invisibles. A la
ciutat, el futur dels pobres és més pobresa. Aneu allí!” 2.

Durant aquests dos anys, s'ha perfilat el projecte “Hospital de Campanya” que
es desenvolupa en la parròquia de santa Anna. A la capella de la Pietat es va
habilitar des del començament un espai d'acolliment amb servei d’esmorzars i
berenars, i també com a refectori de begudes calentes i fredes, pastes i fruita segons l'època de l'any-. Aquest últim any s'ha vist la necessitat de donar un
berenar sopar una mica més fort els dijous que és el dia que tanquen el
menjador les Germanes de Calcuta. En aquesta zona d'acolliment on passen el
dia, poden disposar d'un servei de wifi permanent i càrrega de mòbils, a més un
espai per al descans. A la capella del Sant Sepulcre s'ha habilitat una zona
d'escolta amb taules per a l'acolliment personalitzat. Així mateix, s'ha adequat
l'espai central de l'església tant per a l'oració com per a celebració litúrgica dels
feligresos, com també per a l'acolliment dels visitants que desitgen conèixer
l'antic monestir.
1

Cfr. Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL por sus siglas en catalán), Diagnóstico 2017. El
informe de diagnóstico sobre el sinhogarismo en Barcelona. En http://sensellarisme.cat/es/el-informede-diagnostico-sobre-el-sinhogarismo-en-barcelona-detecta-un-aumento-de-las-personas-sin-hogarpero-tambien-de-los-recursos-de-atencion/ Consultado 15/2/2018.
2

Discurso del santo padre Francisco a los participantes en el Congreso Internacional de Pastoral de las
Grandes Ciudades, 27 noviembre 2014. Consultado 30 enero 2018.
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2. Missió, visió i valors
Missió

Oferir acolliment, escolta, promoció i integració de les diferents persones i grups
des de l'atenció especial a les persones sense llar, procurant la relació de
gratuïtat amb la comunitat cristiana àmplia, així com rebent a tots els que
s'acosten per qualsevol necessitat.

Tenim present les paraules del Papa Francesc: «Veig

l'Església com un hospital
de campanya després d'una batalla. Que inútil és preguntar a un ferit si té alts el
colesterol o el sucre! Cal guarir-li les ferides. Ja parlarem després de la resta.
Guarir ferides, guarir ferides... I cal començar pel més elemental».3

Aquesta missió s'integra en una xarxa d'esglésies en grans ciutats com Madrid,
Buenos Aires, Lisboa, París, Londres, Nova York, Ciutat de Mèxic, San Francisco,
Roma, i també en el projecte d'Hospital de Campanya, que s'ha presentat a
Roma a través d'una publicació aquest any 2018.

Visió

El

projecte s'insereix en la presència i missió de l'Església catòlica, des de
l'evangeli de Jesucrist enmig de les grans ciutats, amb la finalitat de promoure el
desenvolupament integral de la persona així com la integració social de tothom,
especialment la de les persones excloses i empobrides.

L'antropologia cristiana sustenta les opcions d'aquest projecte. Això suposa el
ser personal, lliure i comunitari, realitzant-se socialment des de l'experiència de
l'amor mutu, que es fa preferencial amb els empobrits i exclosos i obrint-se a Déu
com a font de misericòrdia i justícia.

El programa es realitza com a missió social en el context de la gran ciutat. La
dignitat de la persona humana, la preferència pels pobres, discriminats i
exclosos, la cura de la Creació, el treball pel ben comú i la trucada a la llibertat,
justícia, pau i solidaritat són les claus de fons del projecte.

Valors

Entenem com a valors prioritaris del projecte aquells que contribueixen a
humanitzar la vida de totes les persones:
3

Antonio Spadaro SJ., Entrevista al papa Francisco, L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua
española, Año XLV, n. 39 (2.333), viernes 27 de septiembre de 2013.
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* Acolliment. La protecció de les persones sense llar, tot el contrari de
la
despersonalització del centre de la ciutat massificat i subjecte a la gentrificació urbana,
suposa aixoplugar-los en una mateixa casa. En aquest sentit l'acció d'acollir comença amb
aquells que es troben amb més dificultats. I aquest estil de vida fa evident que tots hem de
ser acollits i emparats.
* Escolta. La solitud és una ferida greu en les grans ciutats i només es guareix amb la
relació personal. La relació d'escolta activa no és tant la resolució dels problemes sinó
l'apropament gratuït i disponible envers la persona que sofreix i generar un espais de
reciprocitat i igualitari, que trenqui prejudicis i diferències.
* Promoció. Suposa potenciar les possibilitats, oferint camins a les persones i grups per al
desenvolupament integral i espiritual. Això significa orientar, des del coneixement de les
necessitats i possibilitats de cada persona, cap als recursos personals i socials. La promoció
també significa que aquell que pot oferir alguna cosa la du a terme, desplegant les seves
potencialitats pel bé de tots. A la vegada, la dimensió espiritual és una força de foment de
les potencialitats de la persona en totes les seves dimensions.
* Integració. La fragmentació i exclusió de les comunitats humanes impedeix la
incorporació a la comunitat parroquial de totes les persones i diversitat de grups. És
important que es trobin els creients i les seves comunitats amb les persones excloses d'una
llar compartint una mateixa taula; també ho és la convivència ocasional amb els visitants
turístics als quals no solament se'ls mostra la part cultural i artística, sinó també la urgència
de conèixer i conviure amb les persones en vulnerabilitat.

3. Objectius
General
Promoure una església oberta al centre de la ciutat de Barcelona des de la
parròquia de santa Anna que, com a espai i comunitat viva, acull a tothom
integrant les persones sense llar i els visitants ocasionals que arriben atrets per
diverses recerques.

Específics i desenvolupament
Tenint presents els objectis proposats l'any passat avaluem les accions portades a
terme en el 2018.
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AVALUACIÓ OBJECTIUS 2018
OBJECTIU

NIVELL DE
CONSECUCIÓ

1. Adequar i organitzar els
espais d’acollida atenent
les diferents necessitats
d’activitats litúrgiques i
celebratives.

Assolit

2. Generar propostes de
caràcter espiritual,
cultural i ocupacional que
permetin participar i
interactuar.

Assolit

3. Desplegar el voluntariat
de servei a les persones
sense llar i promoure
relacions de fraternitat.

En consecució

ACCIONS
1.1. Espai de la Pietat com espai d’acollida,
d’esmorzar i berenar.
1.2. Caseta exterior com espai de consigna diürna
per deixar les motxilles.
1.3. Capella del Sant Sepulcre com espai per tallers
(de castellà) i activitats de grup. (grup de Fe i
Compartir)
1.4. Església per celebracions litúrgiques.
1.5. Claustre per visites culturals i activitats
comunitàries.
2.1. "Una carta, un somriure" no només ha ofert un
regal de Nadal a les famílies necessitades (com
ha fet durant els darrers anys) sinó que també
ho han ofert als acollits.
2.2. La històrica Processó de Setmana Santa del
Crist de la Bona Mort presidida per diversos
acollits i membres de la Cofradia.
2.3. Taller de meditació dels divendres com espai
compartit entre acollits i persones de la
parròquia.
2.4. Propostes ocupacionals: mantenir els jardins,
la neteja exterior, tallers de manualitats que
són espais d’intercanvi per voluntaris i acollits
que omplen el seu temps d’una manera
enriquidora.
2.5. Grup d’acompanyament espiritual al voluntari.
2.6. Taller de músics com a activitat parroquial que
acull la presència d’acollits que participen dels
assajos, eucaristies i concerts.
2.7. S’han impulsat els diàlegs oberts a la comunitat
per tractar temes com: l’acompanyament a la
mort, i la situació política actual a Catalunya.
2.8. S’han mantingut algunes activitats de la
Delegació de Joventut de Barcelona com el
Cafè Youcat, els sentinelles en la nit i les
trobades de joves de l’ESO.
2.9. S’han fet diversos actes per celebrar la
canonització d’Oscar Romero.
2.10. Jornada de Portes Obertes amb el festival
“Cantem amb els sense sostre” i l’exposició
“I tu, ens veus?”.
3.1. Sessions de formació per a voluntaris
dinamitzades per l’equip de Càritas.
3.2. Celebracions de taula compartida, amb
l’Eucaristia i un sopar, on un cop al mes
celebrem els aniversaris de voluntaris i acollits.
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4. Promoure l’escolta
personalitzada i la
formació de grups d’ajuda
mútua.

En consecució

5. Desenvolupar la
participació de tots els
integrants del projecte als
problemes socials globals
i com establir relacions de
col·laboració en xarxa
d’organitzacions i serveis
públics o privats de
l’entorn, derivant les
persones segons
necessitats.

En consecució

6. Comunicar
significativament la
urgència de l’atenció a
persones excloses essent
“veu dels sense veu”.

En consecució

4.1. Al llarg del dia es generen moments idonis
perquè els voluntaris conversin i comparteixin
temps plegats a la capella de la Pietat.
4.2. S’ofereix un espai d’escolta personalitzada a la
Capella del Sant Sepulcre per oferir major
intimitat a la persona.
4.3. Gestions per crear l’Associació "Cercant Futur"
amb la voluntat d’oferir un grup d’ajuda mútua
i generar opcions per a sortir de la situació de
carrer a les persones acollides, des del suport
mutu.
5.1. El despatx de l’educadora social obert cada
tarda per oferir atenció individualitzada a les
persones acollides: informant dels serveis i
recursos on poden acudir, derivant als serveis que
necessiten derivació, oferint alguna peça de roba,
comprant medicació amb recepta d’aquell que ho
necessita...
5.2. Relació mensual amb Càritas que ofereix
supervisió, assessorament i seguiment amb
l’educadora social.
5.3. Coordinació i relació amb altres esglésies que
atenen persones sense llar.
5.4. Treball en conjunt, iniciat amb la trobada amb
altres Hospital de Campanya d’arreu del món, per
tal de generar una xarxa d’Hospital de Campanya
que permeti ampliar-la i estendre-la arreu.
6.1. Cartellera externa.
6.2. Comunicació interna: Bolletins setmanals i
mensuals.
6.3. Presència a la xarxes socials: Web, Facebook,
Instagram i Twiter.
6.4 Presència mitjans de comunicació: Televisió:
TV3, TVE, BTV, 8TV. Ràdio: RAC 1, Catalunya Ràdio,
RNE Catalunya, Ràdio Estel, Ràdio Trini Jove, Cope.
Diaris: Ara, La Vanguardia, Catalunya Cristiana, El
País, El Periódico Catalunya Religió.

4. Organització
1) Promotors
Són els responsables últims del projecte sostenint la inspiració i l'encomana
eclesial. Es reuneixen quinzenalment.
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* Mn. Peio Sánchez. Rector de la parròquia de Santa Anna. Doctor en Teologia i professor.
Pedagog. Especialista en comunicació i cinema. Membre de les comunitats Adsis.
* Mn. Xavier Morlans. Adscrit a la parròquia de Santa Anna. Doctor en Teologia i professor.
Consultor del Consell Pontifici Nova Evangelització. Promotor de Vine i veuràs.
* Gna. Victòria Molins. Religiosa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, Educadora de
carrer, Periodista i escriptora. Doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull.

2) Cor de l'Hospital de Campanya
És l'òrgan de direcció general compost pels promotors i representants dels voluntaris de
cada comissió. Es reuneix cada quinze dies i ocasionalment incorpora l'equip professional.

3) Equip professional
És l'equip de execució ordinària. Es reuneix setmanalment i quinzenalment amb els
promotors:
- Coordinadora de l'equip i del voluntariat.
- Educadora Social i responsable de l'acompanyament de les persones acollides.
- Sagristà.

4) Consell de l’Hospital de Campanya
És l'òrgan consultiu i està format pels representants dels diferents grups que
participen de la parròquia- Hospital de Campanya i pels representants de cada
comissió de funcionament. Es reuneix cada tres mesos.

5)

Comissions

Formades per promotors, professionals i voluntaris que s'ocupen de les diverses àrees
de funcionament del projecte.


5.1. Assumptes econòmics i relacions exteriors. S'ocupa de promoure la
captació de recursos, l'administració ordinària amb balanços i pressupostos, la
comunicació en mitjans, Internet i xarxes, i la relació amb les institucions.
Funciona amb tres subcomissions: finançament, administració i comunicació.



5.2. Voluntariat. S'ocupa de l'acompanyament dels voluntaris, la seva
formació i informació així com de les campanyes d'incorporació de nous
voluntaris.



5.3. Persones acollides. S'ocupa d'establir els criteris d'acompanyament de les
persones sense llar, orientant intervencions concretes i establint vincles amb
la xarxa d'ajuda.



5.4. Serveis. S'ocupa de la logística amb previsió, magatzematge,
manteniment i realització d'esdeveniments i celebracions.
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5. Indicadors de resultats
ELS VOLUNTARIS, ELEMENT ESENCIAL DE
L'HOSPITAL DE CAMPANYA
El Projecte compta amb un grup nombrós de voluntaris, i només gràcies a ells es poden
atendre a la quantitat de acollits que rebem cada dia a l'Hospital de Campanya.

El nombre total de voluntaris és de 210, repartits de la següent manera:
4 torns diaris de 3 hores:
Primer.................. 8,00 h. - 11,00 h.
Segon................... 11,00 h. - 14,00 h.
Tercer................... 14,00 h. - 17,00 h.
Quart.................... 17,00 h. - 20,00 h.
El primer i el tercer torn requereixen la presència de més voluntaris, generalment de tres o
quatre, perquè són els torns que necessiten més atenció als acollits: per una banda, servir els
esmorzars o els berenars, i per una altre, l'acompanyament, l'escolta i l'atenció individualitzada
o en grups.
En el segon i quart torn els voluntaris s'encarreguen també de la neteja del local.
En moments determinats el projecte compta també amb voluntaris que s'encarreguen de
dirigir i acompanyar els diferents tallers.
Cada torn compte amb un responsable que s'encarrega de avisar les suplències en cas
necessari i del bon funcionament del Projecte segons unes normes comuns.

ELS ACOLLITS A "L'HOSPITAL DE CAMPANYA"
Distingim tres categories de persones acollides:
1. "Anònims": Per la naturalesa del nostre compromís de"església oberta" i el d'acollir a tot
aquell que vulgui entrar, reposar, ser escoltat, prendre un esmorzar o quelcom calent o fred,
etc., no sempre podem conèixer exactament el nombre d' acollits en un dia. Tenint en compta
els esmorzars que es serveixen, diàriament passen al voltant de 150 a 200 persones, nombre
que pot augmentar en dies de pluja, massa fred o massa calor, ja que la major part dels acollits
son del col·lectiu que denominen "sense sostre".
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2. "Filiats": Hi ha una altra categoria de persones acollides que, amb més o menys constància,
passen moltes estones en l'Hospital de Campanya, han donat les seves dades a l'Educadora
Social i han complert amb les mínimes exigències per a deixar les seves pertinences a la
Consigna. Amb aquestes persones s'ha pogut fer, al llarg de l'any, una sèrie de intervencions
que ha donat resultats positius, com és el d'aconseguir treball en alguns casos, ajudar a tornar
al lloc del seu origen quan ho han demanat, etc.

3. "Menes": Menors no acompanyats. Últimament, a partir de l'estiu, acostumen a venir un
grup de menors que viuen al carrer, conseqüència d'una arribada massiva, en especial de
Marroc, sense documentació. Venen amb moltes deficiències, sovint s'han escapolit dels
centres o formen part d'un nombre indeterminat als quals l'administració -la DEGAIA
(Delegació General d'Infància i Adolescència) no dona a l'abast per atendre'ls. S'ha notificat a la
dita DEGAIA, als Mossos d'Esquadra que no han pogut posar remei a aquesta presència de
menors en mig d'un col·lectiu adult i amb prou dificultats.
S'estan fent gestions al respecte per aconseguir alguna solució.

Així, doncs, comptant amb els que diem "anònims", els "filiats" i els "Menes", i amb
un promig de 150 esmorzars diaris, podem dir que s'han repartit durant l'any 2018,
4.500 esmorzars al mes i 49.500 a l'any.
Els dijous, dia que tanquen el menjador les Germanes de la Caridad de Teresa de Calcuta, es
dona també sopar a un nombre semblant d' acollits.
I una vegada al mes, per tal de celebrar els aniversaris de tots -voluntaris i acollits- els que han
complert anys durant aquell mes, es fa una trobada festiva, precedida d'una Eucaristia molt
participada i un sopar amb pastissos d'aniversari amb les corresponents espelmes de cada un
dels que ho celebren.

11

HOSPITAL DE CAMPANYA SANTA ANNA 31 de desembre de 2018
ESTUDI DELS "FILIATS"
Des de desembre de 2017 s’ha filiat un total de 252 persones a l’Hospital de Campanya.

1. DISTRIBUCIÓ DELS ACOLLITS SEGONS GÈNERE

Total

GÈNER

%

Dones

15,5%

Homes

84,5%

EDAT
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
+65

%
13%
15%
31%
25%
12%
4%

2. DISTRIBUCIÓ DELS ACOLLITS PER EDATS
35%
30%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

+65
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3. DISTRIBUCIÓ DELS ACOLLITS PER NACIONALITATS
ACOLLITS SEGONS ORIGEN

ORIGEN

%

COMUNITARI
NACIONAL
NO COMUNITARI

38%
30%
32%

Total

COMUNITARI
NACIONAL
NO COMUNITARI

4. DISTRIBUCIÓ DELS ACOLLITS SEGONS EL LLOC DE PERNOCTA

Total
alberg
carrer
casa amic

habitació llogada
hostal
Ocupat
(en blanco)

LLOC DE
PERNOCTA
alberg
carrer
casa amic
habitació llogada
hostal
ocupat

13

%
5%
86%
3%
3%
3%
2%

LA CONSIGNA, UN SERVEI MOLT VALORAT PELS ACOLLITS
A partir del mes de febrer, es va
establir aquest servei tan necessari
per aquells que no tenen sostre i
carreguen diàriament amb les seves
pertinences. Fem un informe dels
usuaris d'aquest servei durant l'any:


Des del 1 de febrer fins al 31
de desembre de 2018 han fet
servir la consigna persones de
58 nacionalitats, de les quals
84% són homes i 16%, dones.
Tots compresos entre el 18 a
71 anys d'edat.

MES
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

PERSONES ATESAS I NACIONALITATS
130 persones / 39 nacionalitats
106 persones / 42 nacionalitats
108 persones / 43 nacionalitats
88 persones / 31 nacionalitats
85 / persones / 32 nacionalitats
59 persones / 23 nacionalitats
--------------61 persones / 22 nacionalitats
78 persones / 27 nacionalitats
72 persones / 25 nacionalitats
58 persones / 21 nacionalitats

HOME
112
93
93
80
78
53
------57
70
65
52

DONA
18
13
15
8
7
6
--------4
8
7
6

TOTAL
SERVEIS
2.884
2.758
2.440
2.475
2.261
1.708
----------1.495
2.320
1.990
1.699

TOTAL 22.140
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COMPTES TRANSPARENTS

INGRESSOS 2018
Entitats socials
Entitats financeres
Lloguers espais
Donatius
Culte parroquial
Prestació serveis
Donacions empreses
Alimentació
Banc d´Aliments
Donació especies empreses

DESPESES

41.000
5.000
39.233
35.010
4.890
6.300
5.160
136.593
24.000
20.000

2018

Nòmines i personal puntual
Consums
Comunicacions i publicacions
Manteniment i reparacions
Culto parroquial
Sanitaris e higiene
Jardineria claustre
Administració i assegurances

78.762
17.021
3.760
13.500
1.800
6.708
2.748
2.508
12.6807

Finançament públic: 0 %
Finançament privat: 100 %

15
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6. Un any ric en esdeveniments

El 19 de Gener ens visita
el Cardenal Gregorio
Rosa Chávez, amb motiu
del primer aniversari de
l'Hospital de Campanya.

EI Dijous Sant es va celebrar una emotiva litúrgia
amb la participació de molts dels acollits.

A principis de gener, el programa Signe
dels Temps entrevista a Mossèn Peio
Sánchez, Rector de Santa Anna.

La processó del Divendres Sant amb la participació dels acollits.

16
14

HOSPITAL DE CAMPANYA SANTA ANNA 31 de desembre de 2018

.
Festa dels
"avis" el dia de
Santa Anna i
col·locació de
la imatge de
Santa Teresa
de Calcuta,
amb presència
del escultor i
del Padre
Àngel, entre
d'altres.

Presentació del llibre "Projecte
Hospital de Campanya". Va actuar
com a presentador el conegut
periodista Antoni Bassas.
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Homenatge a Jaume Botei, que mor
quan havia començat a preparar la
celebració de una jornada del Fòrum
de Pobresa i Alliberament a l'Hospital
de Campanya.

Inauguració del curs i festa
mensual dels aniversaris:
Eucaristia i berenar.
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A Octubre, representació de
“El Comte Arnau”, de Josep
Mª de Segarra.

Peregrinació d'un grup de la parròquia a Roma,
a la canonització de Sant Óscar Romero.
14
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Celebració el 20
d'octubre, Dia de la
Pobresa, a l'Hospital de
Campanya:
Taula Rodona amb el
Primer Tinent Alcalde
Pisarello i l’Economista
Arcadi Oliveres. A
continuació, l’Eucaristia.

Eucaristia, el 2 de
novembre, pels sense
sostre morts durant
l’any.
14
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Magnífica xerrada a tres bandes dels
germans Morlans especialitzats en els
tres aspectes de la mort digna.

Concert de la Germana Glenda amb gran èxit de públic.

EL MOMENT DE L’ANY MÉS FORT VISCUT: PORTES OBERTES
Preparant en equip la gran
festa de "portes obertes" i
el concert mediàtic....
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El gran concert a benefici de l'Hospital de
Campanya, amb les actuacions de Marina
Rosell, Ángel Llàcer, Manu Guix...va ser un
èxit total.
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FUNDACIÓ VICTÒRIA DE LOS ÀNGELES

El dimecres, dia 12 de desembre, va ser la
Providència que ens va aconseguir, una
vegada més, conèixer gent meravellosa, com
la Helena, que ens van regalar aquest Concert
d'Àries d'Opera, amb uns cantants de primera
categoria que ens van fer passar una estona
extraordinària i van deixar un benefici a favor
de l'Hospital de Campanya de Santa Anna que
agraïm de tot cor.
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Dinar del dia de Nadal.

El cor GOSPEL EXPERIENCE, una de les
activitats més constant de l'Hospital de
Campanya.
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El dia de Reyes la Institució
Alumni va organitzar i va
servir un magnífic esmorzar
en el qual tots van gaudir
molt.
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Carrer Santa Anna 29. 08002 Barcelona
HospitalCampanyaAnna@hospitalcampany
933 013 576
https://hospitaldecampanyasantaanna.org/
https://hospitaldecampanyasantaanna.org/
https//twitter.com/hospitalcampanya
https//instagram.com/hospitaldecampanya
IBAN: ES28 2100 3200 9522 0141 1632
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