
COL·LABORA DES DE 10,00 €/ANY

Les aportacions dels socis i les sòcies permeten a la Fundació continuar desenvolupant i 
sostenint diversos projectes socials i culturals. Tu esculls la teva aportació, a partir de 10€ 
a l’any. Omple i retorna’ns aquesta butlleta a: Carrer Sant Josep, 24, 08800 Vilanova i la 
Geltrú, o escaneja-la i envia-la a abat@fundacioabat.cat. Gràcies!! 

Nom i Cognoms (*) 

DNI (*) 

Adreça electrònica (*) 

Telèfon (*) 

Aporto la quantitat  
anual de (*) 

⃝ 10,00 € /      ⃝ 25,00 € /       ⃝ 50,00 € / ⃝ 100,00 € 
⃝ Altra quantitat, especificar ___________€ 

Càrrec al meu compte ⃝ IBAN:  

Transferència a Fundació ⃝ CaixaBank, SA IBAN: ES47-2100-0024-9102-0085-2942 
(*) Dades obligatòries 
La Fundació està acollida al règim especial de la Llei 49/2002, per la qual cosa et podràs deduir les 
donacions en la declaració de Renda o, en cas d’empreses, a l’Impost de Societats. 
Data i Signatura (llegiu la informació sobre protecció de dades abans de signar). 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable: Fundació Privada Sant Antoni Abat 
Finalitat: Tramitar la seva sol·licitud d’associació Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació 

legal 
Legitimació: Consentiment de la persona interessada Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades. Oposició i limitació 

del tractament. 

Informació addicional sobre protecció de dades 
Responsable: Gerent de la Fundació (telèfon 935 123 127) 
Finalitat: Tramitar la seva sol·licitud d’associació i enviar-li informació sobre  l’activitat i els projectes de la Fundació. Les dades 
personals proporcionades en conservaran indefinidament, mentre no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat. 
Legitimació: Consetiment de la persona interessada. Compliment de les obligacions contractuals derivades de la relació. Les 
dades equerides (*) són necessàries per tramitar la sol3licitud. En cas de no facilitar-les, la sol·licitud no serà tramitada.  
Drets: Pot exercir els drets esmentats dirigint-se al responsable (privacitat@fundacioabat.cat). També té dret a reclamar davant 
l’Agència Española de Protección de Datos (AEPD). 

Carrer Sant Josep, 24. 08800 Vilanova i la Geltrú.  
Telèfon 935 121 327. www.fundacioabat.cat Mail: abat@fundacioabat.cat 

La Fundació del Benestar

Des del cor de Vilanova i  la Geltrú

Des de sempre

Des de la i l · lusió i  la passió

La Fundació Privada Sant Antoni Abat és una 
entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat el 
desplegament i la prestació d’atenció sanitària i 
social en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú i la seva àrea 
d'influència, i la salvaguarda del patrimoni històric, 
cultural i arquitectònic. 

La Fundació Privada Sant Antoni Abat és inscrita 
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 80. Tot i que la 
Fundació es va crear l'any 1913, és hereva de la 
història de l'Hospital de Sant Antoni Abat, que té 
el seu origen al segle XIV. 



Ajut a persones en risc d’exclusió. Habitatges d'acollida i 
atenció individualitzada per a: persones que acaben de 
recuperar la llibertat, persones sense sostre o amb sospita 
d'haver estat maltractades, i persones joves en risc d'exclusió 
social.

Protecció social.  Servei de tutela per a persones incapacitades o 
amb capacitats limitades, amb l'objectiu de protegir els seus 
béns personals i patrimonials.

Recerca i ensenyament. Espai Multisensorial per a l'estimulació 
dels sentits a persones amb malalties com Alzheimer, Parkinson 
i fibromiàlgia. Premis Lalo als millors Treballs de Recerca de 
Batxillerat d Vilanova i la Geltrú.

Patrimoni i cultura. Manteniment i estudi sobre els usos futurs 
de l'església dels Josepets (Bé Cultural d'Interès Local) de 
Vilanova i la Geltrú. Projecte de comunitat d'habitatge 
col·laboratiu (cohousing). 

Voluntariat. Voluntariat de l'Hospital Sant Antoni Abat. 
Participació en el programa de voluntariat de 4t d'ESO. 
Voluntariat penitenciari i per a persones alliberades (Projecte 
VIA). Voluntariat professional pro bono (per interès públic). 

Col·laboracions amb entitats. A Vilanova i la Geltrú són 
moltes les organitzacions i entitats que treballen en el sector 
social. Per això la Fundació forma part de la Mesa d’Entitats 
Socials de Vilanova i la Geltrú i col labora amb entitats i 
institucions com el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el 
Garraf, l’Institut Municipal d’Educació i Treball, Càritas, la 
Casa d’Empara, etc.

La Fundació agraeix  la col · laboració  de :




