
MOLTES, MOLTES GRÀCIES!

DONACIONS
ECONÒMIQUES

Moltes gràcies perquè hem aconseguit 
68.968,36 € 

amb donacions d'empreses i 104 particulars:

Empreses:
Agrupació Teatral La Gespa

Ajuntament de Gualta
Associació Front al Mar

Associació Penya Barcelonista de Palamós
Associació Scooter Club Begur

Barca Juan y Virgilio de Palamós
Barca Mandorri de Palamós

Barca Perla de Palamós
Barca Tia Cinta de Palamós

Club Esportiu Palamós 
Centre Islàmic Sant Feliu de Guíxols

Enter Systems II, SL
Fèlix Ribera e Hijos, SA

Federació de Penyes Blaugranes de l'Empordà i Catalunya Nord
Firkin Company SL

Massachs, Obres i Paisatge, SLU
Patronat de l'Hospital Sant Carles de Begur

Piramide Grup Titan, SL
Rotary Club Costa Brava

Seguritec Costa Brava 2004 SA
Societat Coral el Progrès

  Donació conjunta del grup“Junts, més i millor!!”
i 104 particulars 

Equips i material fungible de ventilació:
Mascaretes, tubuladures de ventiladors, filtres, sensors, circuits d'aspiració, cabdalímetres per administració 
d'oxígen, equips per aspiració de secressions, instrumental per intubació.

Altres equips i material fungible sanitari:
Sistemes de control de constants vitals, material per presa de mostres, equips de drenatge, sistemes 
d'administració de medicació endovenosa, fonendoscops, equips de mesura de constants vitals, equips de 
pulsioxímetria (sensors de saturació d'oxígen), matalassos, llits, contenidors, cistelles, nova senyalística als 
centres, equip de desinfecció per raigs UVC, pals de sèrum, taules de mayo, carros d’hoteleria, biombos 
separadors, monitor per desfibril.lació, carros de cures, lloguer d'equips d'ozonoteràpia per desinfecció 
d'estances, lloguer equip de radiologia portàtil, lloguer equip portàtil per realitzar sessions de diàlisis.

Material fungible de protecció:
Mascaretes quirúrgiques, FFP2  i FFP3, bates de protecció impermeables, maneguets, davantals, ponxos, 
polaines, gorros, ulleres, pantalles de protecció facials, guants, mampares de protecció. 

Els 68.968,36 € ens han permès adquirir: 

Continuem!

www.ssibe.cat/collabora
ES06 2100 9046 9302 0004 4164

Ens ajudes?
La pandèmia COVID-19 ens obliga a actualitzar algunes 
àrees dels nostres centres, valorats en 600.000 €:

- Nova unitat d'aïllament a la 4a planta de l'Hospital de Palamós.
- Reforma de la Unitat de Cures Intermèdies de l'Hospital de 
Palamós.
- Sectorització de la climatització a Palamós Gent Gran.

Segueix-nos 

ssibe.cat

@comssibe

@imatgessibe

www.ssibe.cat/collabora

