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Gràcies!

Amb tu fem 
possible  
els fets que 
realment 
importen Cada matí  

la Valentina 
fa companyia 
a la Carme i 
llegeixen el 
diari juntes

A l’empresa 
del Sergi 
fan activitats 
solidàries per 
moblar el pis 
del Jesús 

Des que ha 
descobert la 
percussió, 
en Julio 
està millor 
i té menys 
ingressos 
clínics

La Luana 
somriu fent 
sabons 
artesanals 
per a fires i 
botigues del 
barri al taller 
ocupacional 
del centre

En Marc entreté 
la Martina, 
l’Emma i les 
seves famílies 
durant els 
tractaments 

+ 43.000
socis i donants

+ 600
empreses, entitats 
i institucions 
col·laboradores

+ 2.300
persones 
voluntàries

+ 6.500
professionals



Construir solidaritat fa 
créixer l’hospitalitat

EIX PROVINCIAL DE SOLIDARITAT 

La solidaritat requereix d’una mirada 
atrevida perquè veu realitats doloroses  
i no en passa de llarg, sinó que s’hi 
atura. 

En aquesta memòria trobareu un repàs 
de l’activitat solidària de Sant Joan 
de Déu durant el 2017. Professionals, 
voluntaris, empreses i institucions 
que s’impliquen per cuidar els qui ho 
necessiten, i construir un món més just  
i hospitalari.

Gmà. Eduardo Ribes 
Responsable de Cooperació Internacional
Oriol Bota 
Director de l’Obra Social
Inma Merino  
Coordinadora de Voluntariat

Dades econòmiques*

Ingressos

Total
7.797.907 €

 21% quotes socis
 1.660.080 €

 72% donatius i iniciatives  
 solidàries
 5.604.484 €

 5% productes solidaris
 412.930 €

 3% altres ingressos
 120.413 €

*Aquestes dades no inclouen les aportacions directes a l’Hospital SJD Barcelona ni a l’Institut de Recerca SJD, que per la seva idiosincràcia es gestiones directament 
des del centre. L’Obra Social Sant Joan de Déu té els comptes auditats per Auren.

Despeses

Total
7.662.305 €

 79% Programes solidaris  
 dels centres SJD
 6.080.173 €

 Infància i recerca
 4.619.176 €

 Àmbit social i Salut mental
  1.460.997 €

 6% Sensibilització  
 i mobilització
 435.139 €

 15% Gestió i captació
 1.146.993 €

Model de Solidaritat de 
Sant Joan de Déu presentat 
durant el I Congrés de 
Solidaritat de la institució.

Quins ingredients posaries a 
la caixa de la solidaritat?  
youtube.com/solidaridadsjd

El romanent de 135.602 €
es destinarà a programes socials
per a propers exercicis.



L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu és una institució religiosa sense ànim de lucre,  
present a més de 300 centres de 55 països arreu del món. 

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona - Tudela

Múrcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Múrcia

Aragó 

Hospital 
San Juan de Dios
Saragossa

València 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
València

Illes Balears 
Fundació Sant Joan  
de Déu Serveis Socials 
Palma de Mallorca

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

CENTRES DE SANT JOAN DE DÉU
Província d’Aragó - San Rafael

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Catalunya

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
Barcelona

Hospital  
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat, 
Barcelona

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida i Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà  
Tomàs Canet 
Almacelles,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona



les persones que necessiten 
ser cuidades

Des dels centres socials, 
sanitaris i sociosanitaris 
de l’Orde Hospitalari 
Sant Joan de Déu a la 
Província d’Aragó - San 
Rafael cuidem persones 
en situació de vulnerabilitat 
i les seves famílies: 
persones en situació de 
sense llar o dependència, 
amb trastorn mental, 
discapacitat intel·lectual, 
infants i joves. 

22
centres socials, 
sanitaris i sociosanitaris

+ 6.500
professionals

Persones en 
situació de 
dependència
Que l’edat o la 
malaltia limitin al 
mínim l’autonomia  
de les persones. 

Recerca
Investigar  
és una via  
per l’esperança.

Docència
Formem els 
professionals  
del futur.

Infants  
i joves
Petits pacients,  
grans causes. Ana Pérez, directora de  

la Fundació d’Atenció  
a la Dependència de SJD

La fragilitat és 
una circumstància 
que es pot 
instal·lar en tots 
nosaltres sense 
demanar permís”

Persones en 
situació de  
sense llar
El carrer no ha  
de ser la llar  
de ningú. 

Persones 
amb 
discapacitat 
intel·lectual
Creiem en les 
capacitats de totes 
les persones.

Persones 
amb trastorn 
mental 
Creem un món  
on hi capiguem tots.

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Cuidem



posant les persones al centre del seu procés d’autonomia

Seguint la màxima  
“res de mi, sense mi” 
involucrem les persones 
ateses en la presa de 
decisions sobre la seva 
salut física i mental, 
un component clau 
per fomentar la seva 
autonomia. Així, treballem 
per garantir llar, ocupació 
i salut a les persones que 
ho necessitin. Aquí i arreu 
del món.

Salvador Maneu,  
director de SJD  
Serveis Socials - Barcelona

Donem eines a 
les persones que 
atenem perquè 
puguin fer realitat 
els seus somnis”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

+ 300.000    
persones ateses en centres hospitalaris

+ 700    
persones dormen cada dia en pisos socials  
i centres residencials

+ 1.000   
famílies han rebut ajuts socials
per afrontar la malaltia dels infants

+ 8.500 
atencions domiciliàries

+ 500    
persones ateses han trobat feina

+ 300  
projectes de recerca social i biomèdica

2017 solidari  
de Sant Joan de Déu  
en xifres

Acompanyem



Llar
Disposar d’un habitatge propi 
o sentir-se com a casa durant 
els processos d’hospitalització 
són condicions bàsiques en el 
procés de recuperació d’una 
malaltia o situació d’exclusió 
social.

5.000.000  
de persones 
viuen en situació d’exclusió  
greu a Espanya*

*Font: Institut Nacional d’Estadística (INE)

Els centres de  
Sant Joan de Déu 
incorporen espais  
de confort per  
a les persones  
ateses i les seves 
famílies

Ocupació
L’autonomia i reconeixement 
que aporta tenir una ocupació 
són molt importants per a la 
integració. Les possibilitats 
d’ocupabilitat passen per 
comprendre i acompanyar les 
capacitats de cadascú.

15% de les  
persones actives 
estan a l’atur a Espanya

el doble
entre les persones  
amb discapacitat

el triple
entre els joves de menys de 25 anys

*Font: Institut Nacional d’Estadística (INE)

Salut
L’atenció integral de les 
persones que atenem es 
basa en incorporar la mirada 
emocional i social a l’assistència 
bàsica. Cuidem les persones 
que curem en tot el cicle de la 
vida.

Prop de 2.000.000  
de persones 
demanen ajuts per la 
dependència a Espanya

*Font. Govern Espanyol

3 de cada 10  
infants del món 
desenvolupen
algun tipus de malaltia crònica

*Font. Sant Joan de Déu

Cooperació 
internacional
L’atzar del lloc de naixement 
condiciona profundament 
les condicions de vida, una 
injustícia que des de Sant Joan 
de Déu afrontem promovent 
els agermanaments, perquè 
garanteixin l’intercanvi estable 
de coneixement i materials.

1% de la  
població  
mundial 
posseeix un 40% de la riquesa

Cada minut  
24 persones al món
han de fugir de casa seva

*Font: Organització Mundial 
de la Salut (OMS)



Ajudem  
a tenir una llar 
Qui no té llar,  
no té res 

Joan Carulla, director gerent de 
l’Hospital i la Fundació SJD Mallorca

Vetllem perquè 
les persones 
ateses als nostres 
centres se sentin 
com a casa”

Pisos d’inserció
pas clau per a l’autonomia

Places en pisos socials

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Proporcionem llar a 
persones amb problemes 
econòmics, sovint 
vinculats a malalties 
físiques o mentals; 
fomentem l’atenció 
domiciliària a persones 
amb dependència i 
vetllem per fer una acollida 
propera a les persones 
que atenem als nostres 
centres. 

Els pisos socials ofereixen acollida temporal i 
acompanyament terapèutic per a persones en situació 
d’exclusió social, sigui per motius econòmics o de salut: 
famílies desnonades o amb llargs ingressos hospitalaris, 
persones amb trastorn mental, persones que han perdut 
casa seva, les condicions d’ús de l’habitatge (durada de 
l’estada, grau de copagament, necessitat d’altres ajuts...) 
s’adapten segons la realitat de cada persona, en un 
seguiment que ells pacten amb l’equip d’intervenció.

L’acollida en pisos fomenta l’autonomia de les persones 
ateses ja que requereix responsabilitzar-se del dia a dia de 
l’habitatge. Per això, s’està impulsant el programa Housing 
First, que evita el pas per centres residencials col·lectius.

67
Barcelona

10
Mallorca

37
València

7
Lleida

33
Múrcia

24
Baix Llobregat

AcompanyemLlar



Sopar per a dos
L’hospitalització d’un infant 
impacta en la quotidianitat 
i relacions de la resta 
de la família. Des de 
l’Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona promovem 
que restaurants de la ciutat 
facin un sopar especial pels 
pares dins l’Hospital. 

Espais amb vida 
La Fundación Instituto San 
José de Madrid implica 
professionals, voluntaris i 
empreses en crear estances 
casolanes i acollidores 
que permetin mantenir la 
privacitat i rutines de les 
persones ateses. 

Espai families 
L’espai famílies de la 
Fundació Sant Joan de 
Déu de Palma de Mallorca 
genera un punt de trobada 
entre mares en risc 
d’exclusió social residents al 
centre i mares del barri, per 
fomentar la creació de xarxa 
de suport a les famílies. 

Nou centre d’acollida 
de refugiats 
La Fundació Germà Tomàs 
Canet de Sant Joan de 
Déu ha activat el Centre 
de Protecció internacional 
de Manresa per cobrir 
necessitats bàsiques i fer 
suport a la integració de 
persones que demanen 
protecció internacional.



Treballem  
per la inserció 
laboral 
Creiem en les 
capacitats de 
tothom 

Laura Fernàndez, responsable 
de voluntariat de SJD Serveis 
Sociosanitaris

Els tallers 
ocupacionals 
ajuden a mantenir 
les habilitats”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN Tàndem, 

bicicletes per a la inclusió 
Tenir treball potencia l’autonomia i l’autoestima, per això 
acompanyem les persones que atenem a la incorporació 
al món laboral. L’espai Tàndem de SJD Serveis Socials 
València n’és un exemple, ja que amb la creació d’un taller 
de reparació de bicicletes obert al públic s’ha creat una 
motivació per recuperar hàbits i rutines, un espai de relació 
social, un camp de formació especialitzada i la creació de 
vincles entre les persones ateses i la comunitat.

A més, a l’entorn de l’espai Tàndem es fan tallers de vímet, 
xapes i imants que es venen al barri, i s’organitzen activitats 
lúdiques com excursions amb bici, un servei de lloguer  
de bicicletes per a altres persones del centre o donació de 
bicicletes per a persones sense recursos econòmics.

Acompanyem i formem les 
persones que atenem per 
incorporar-les al mercat 
laboral, creem llocs de 
feina i sensibilitzem les 
empreses per promoure 
un mercat laboral més 
inclusiu. 

30
Places 
al centre 
ocupacional

77
persones
ateses

AcompanyemOcupació



Horts a les escoles
Després de tres 
anys d’aprenentatge 
d’hortoteràpia dins el centre, 
des de Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris 
d’Esplugues promouen 
que els residents facin 
formacions a infants de les 
escoles del barri.

Del taller una feina
Als tallers ocupacionals 
del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu de Sant Boi 
de Llobregat generen 
productes per vendre en 
fires i exposicions,  
i destinen els beneficis  
a altres projectes socials.

Empreses implicades 
en la inserció
La Fundació Mambré ofereix 
formació, orientació i recursos 
per tal que les persones 
ateses als centres de Sant 
Joan de Déu puguin trobar 
feina. Alhora es fa prospecció 
i intermediació amb les 
empreses per facilitar la 
contractació. 

Formar per ocupar
La Fundació d’Atenció a la 
Dependència de Sant Joan 
de Déu desenvolupa un 
programa de formació per  
a persones en risc 
d’exclusió social, sovint 
persones migrades amb 
molts pocs recursos, per 
tal que puguin exercir de 
cuidadores de persones  
en situació de dependència 
o millorar la seva formació.

“Hem de trobar  
el lloc adequat  
per potenciar  
les capacitats  
de cadascú”
Marcos Febas, director del CET El Pla de 
la Fundació Benito Menni de Sant Joan 
de Déu

Per què cal apostar per l’ocupació de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental?
Apostar per donar l’oportunitat de treballar 
a aquests col·lectius és contribuir a una 
societat més justa i digna. 
Són persones que aporten especial valor.  

Com d’important és per a elles?
És un element estabilitzador a les seves 
vides i que les ajuda a exercir plenament 
la seva ciutadania. Aporta autosuficiència 
econòmica, però també reforça l’autoestima 
i la relació social.  

Perquè calen Centres Espais de Treball 
(CET)? 
Els CET ofereixen un entorn laboral protegit 
amb acompanyament específic per adaptar 
la implicació laboral a les necessitats 
mèdiques i socials en cada moment. 

Com conviuen amb el mercat laboral 
ordinari?
Els CET són necessaris perquè la majoria 
d’empreses no estan preparades per fer 
l’esforç d’integració que necessiten algunes 
persones, cal que la societat evolucioni en 
aquesta direcció.



Atenem  
i cuidem 
persones 
malaltes 

Núria Roca, investigadora  
del Campus Docent SJD

La recerca social 
ha de ser un 
instrument per a 
construcció d’una 
societat més 
justa”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Creem el centre de càncer infantil 
més gran d’Europa

Gràcies a la implicació de la societat, l’Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona crearà el SJD Pediatric Cancer 
Center Barcelona,   un centre de referència a Europa per al 
tractament i la investigació del càncer infantil. S’hi tractaran 
400 casos nous cada any i es facilitarà tota l’atenció mèdica 
i de suport emocional que tant el nen, com la seva família, 
requereixen durant la malaltia.

Sota el lema #ParaLosValientes, milers de persones, 
empreses i institucions han aportat fins l’estiu 2018, més 
de 26 milions d’euros per fer-lo realitat. Les obres del SJD 
Pediatric Cancer Center Barcelona ja han començat i 
comptarà amb 8.400 m2, 38 habitacions d’hospitalització, 
24 boxs a l’Hospital de Dia, 8 càmeres per a trasplantament 
de medul·la, laboratori d’investigació i amplis espais en 
consultes externes i zones de joc.

Consulta l’activitat solidària de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona a la seva “Memòria solidària”
issuu.com/hospitalsantjoandedeu

Incorporem programes 
altament especialitzats, 
fem recerca biomèdica, 
incorporem teràpies 
complementàries i  
donem ajuts econòmics 
per oferir una mirada 
integral de les persones 
que atenem.

400
infants podran 
ser atesos  
cada any

8
càmeres 
noves de 
transplantaments

30
boxs nous 
d’hospital de dia

AcompanyemSalut



Recerca i innovació

La millora constant forma part de 
l’essència de treball dels centres  
de Sant Joan de Déu.

526
investigadors

401
articles publicats

363
projectes de 
recerca

140
assaigs clínics

“Vetllem per 
recuperar, ni que 
sigui un instant,  
el somriure  
d’un infant”
Encarna Gómez, infermera de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona

Què entens per cura integral?
La cura des d’una mirada àmplia. Saber 
estar, saber mirar, saber tocar... Vetllem per 
recuperar, ni que sigui un instant, el somriure 
d’un infant. 

Com ho feu?
Des de la primera mirada o el primer 
somriure generes un “feedback” especial, 
obres el camí perquè l’infant i la seva família 
se sentin realment bé. És una filosofia que 
impregna l’Hospital, li diem “Hospital Amic”. 

En què es tradueix “Hospital Amic” dia a dia?
Tenim un ventall de col·laboradors que  
ens faciliten aquest acompanyament, 

una “Child Life”, per exemple, que és una 
terapeuta especialitzada en la gestió de  
les ansietats; o els animals, els pallassos, 
la musicoteràpia, espais d’oci amb 
voluntariat, l’acompanyament espiritual, 
l’escola dels Pins o l’espai d’associacions... 
i podria dir moltes més coses. Tot plegat 
redueix l’ansietat i això, sense dubte, fa 
millorar els processos de recuperació.

Així, aquest valor afegit millora  
els diagnòstics?
Sí, veiem dia a dia que quan tens una mirada 
més pausada redueixes les angoixes en 
moments tan complicats com una entrada  
a quiròfan, per exemple. 

L’Hospital SJD estrena una nova 
UCI pionera en infraestructura  
i facilitats per a les famílies.

El primer exoescalet pediàtric 
s’incorpora a Sant Joan de Déu 
en col·laboració amb altres 
institucions.

Josep Maria Haro, del Parc Sanitari 
SJD, entre els millors investigadors 
del món.

La prestigiosa revista Pediatrics destaca 
com article de l’any un estudi del  
Dr. Angel Alda que relaciona la dieta 
mediterrània amb la millora del TDHA.



L’art i el vincle
amb la comunitat

Les teràpies artístiques tenen un gran impacte en l’estabilitat 
dels pacients, així com són una via d’interacció amb la 
comunitat. La música, la pintura, la dansa, el cinema... estan 
presents en molts centres de Sant Joan de Déu. El programa 
“Torrents d’Art” del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
aglutina totes aquestes activitats i promou que siguin obertes 
al barri, així com que les persones que les practiquen ho 
facin fora del centre. L’activitat se centra en uns tallers dins 
el Parc, rehabilitats entre persones ateses, professionals  
i joves de les escoles de l’entorn.
El 2017 es va organitzar la jornada “Horitzons”, un espai de 
reflexió entorn de l’art, la comunitat i la salut mental per a 
debatre les potencialitats de les pràctiques artístiques en 
l’assistència.

+ 10
activitats  
al centre i a  
la comunitat

+25
artistes implicats

+130
persones 
beneficiades

“Trobada Hortizons”: espai anual de reflexió i intercanvi de 
pràctiques sobre art i comunitat

Premi Ramon de Teserach de la Acadèmia de les Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Atenem  
i cuidem 
persones 
malaltes 

AcompanyemSalut

Incorporem programes 
altament especialitzats, 
fem recerca biomèdica, 
incorporem teràpies 
complementàries i  
donem ajuts econòmics 
per oferir una mirada 
integral de les persones 
que atenem.

Cristina Goya,  
voluntària a l’Hospital Sant Joan  
de Déu de Pamplona - Tudela

Descobreixo 
en cada 
acompanyament 
l’experiència 
de compartir 
vivències”



Musicoteràpia
Els centres sanitaris  
i sociosanitaris de Sant 
Joan de Déu incorporen la 
música com a complement 
terapèutic per la millora de 
salut, emocional i social 
que aporta a les persones 
ateses.

Acompanyament més 
enllà del centre
L’Hospital Sant Joan 
de Déu de Pamplona - 
Tudela fa acompanyament 
a domicili dels pacients 
amb alta complexitat de 
cures, un nou perfil de 
continuïtat assitencial amb 
grans impactes sobre les 
persones ateses.

Farmàcia solidària 
L’Hospital Sant Joan 
de Déu de Saragossa 
ofereix un servei de 
subministraments 
subvencionat de fàrmacs 
per garantir que les 
persones amb pocs 
recursos segueixin  
els tractaments.

Teràpies aquàtiques 
“Poseidón” 
Des de la Fundació 
Instituto San José  
de Sant Joan de Déu  
a Madrid promouen  
el joc dins de piscines 
amb característiques 
especifiques i amb 
l’acompanyament de 
professionals experts  
en el medi aquàtic. 



Gmà. José Luís García Imas,  
delegat de SJD a Cuba

La cooperació té 
més d’intercanvi 
que d’ajuda”

Solidaris  
aquí i al món

Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona)
• Saint John of God Hospital 

de Lunsar (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi de Llobregat 
- Barcelona)
• Centre de Salut mental 

Dalal-Xel de Thiés i Dalal-
Xel de Fatick (Senegal)

• Sanatorio San Juan de Dios 
de La Habana (Cuba)

• Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolívia)

Fundació Althaia  
(Manresa - Barcelona)
• Hôpital Raquel Bruc de 

Yemessoa (Camerún)
• Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Barcelona)
• School of Nursing of Saint 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

• Centro de Reposo San Juan 
de Dios de Piura (Perú)

• Escuela para auxiliares de 
enfermería San Rafael de 
Bogotá (Colòmbia)

• Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colòmbia)

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials (Barcelona)
• Fundación San Juan de 

Dios (Mèxic)

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
• Hogar San Rafael de La 

Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Saragossa)
• Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Agermanaments entre centres  
de Sant Joan de Déu

Fomentem l’intercanvi de 
coneixement, facilitem 
ajuts econòmics puntuals, 
enviem material i 
facilitem la formació de 
professionals de manera 
estable i a llarg termini. 

AcompanyemCooperació 



+ info
solidaritat.santjoandedeu.org/
cooperacion-internacional

“Les alumnes  
de Sierra Leone  
són heroïnes”
Jennifer Suárez Torrens,  
Infermera i cooperant a Sierra Leone

Quina situació t’has trobat a Sierra Leone
El que més m’ha impactat és la pobresa 
extrema de la població rural, que és la 
majoria al país. Les alumnes són heroïnes, 
superen situacions molt complicades i 
encara tenen ànim de venir cada dia a 
classe. 

Quines són les principals aportacions del 
Campus Docent SJD?
Cal incidir sobretot en tres línies: tenir 
unes instal·lacions amb un mínim de 
qualitat per a la formació en infermeria, 
garantir que la majoria d’estudiants tinguin 
accés a l’educació i mantenir formació 
contínua a les infermeres ja graduades. 

Com impacta en les alumnes la formació?
Infermeria és un dels perfils professionals 
més demandats a Sierra Leone, per 
tant, les estudiants que culminin els 
seus estudis tenen altes probabilitats 
d’aconseguir una feina fixa. 

I a nivell emocional?
És interessant, perquè hi ha molt 
compromís envers la seva comunitat, 
entenen la necessitat de ser bons 
professionals ja que són ells els que 
cuidaran dels seus familiars i éssers 
pròxims una vegada es graduïn.

25 Anys de  
Juan Ciudad
Durant el 2017 diversos 
actes van commemorar la 
celebració del vint-i-cinquè 
aniversari de la creació 
de la l’ONG Juan Ciudad, 
amb la qual els Germans 
de Sant Joan de Déu volen 
contribuir a millorar la salut 
dels països més desfavorits. 

Nous agermanaments 
L’Hospital Sant Joan de 
Déu de Pamplona - Tudela 
s’ha agermanat amb un 
centre de SJD a Ghana que 
ofereix assistència mèdica 
i social als ciutadans de 
la zona de Koforidua. I el 
Campus Docent SJD s’ha 
agermanat, ho ha fet amb 
dues escoles d’infermeria 
de Colòmbia. 

Formació d’infermers 
mòbils a Senegal
Per facilitar el trastllat 
interhospitalari de malalts 
crítics al Senegal, des de 
la Fundació Althaia de 
Manresa es formen xofers 
d’ambulància i infermers de 
l’Hospital Saint Jean de Dieu 
de Thiés (Senegal). 

D’igual a igual
Persones ateses a les 
unitats de Trastorn de la 
Conducta Alimentària del 
Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu elaboren materials 
per a l’estimulació cognitiva 
de les joves ateses al 
centre de Dalal Xhel-Fatick 
de Senegal, mentre que 
aquestes fan artesania local 
per a les joves catalanes. 

Fundación Jesús 
Abandonado (Múrcia)
• Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

Hospital Sant Joan de Déu 
(Mallorca)
• Clínica San Juan de Dios 

de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios 
(Pamplona)
• Hospital San Juan de Dios 

de Koforidua (Ghana)

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico 

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolívia)



destacats de l’activitat 
solidària dels centres de SJD

Espais per fer l’estada al 
centre el més acollidora 
possible

Centres residencials 
d’inclusió
• 510 places a Barcelona, 

Múrcia, València i 
Mallorca.

Pisos d’inclusió social
• Per a persones amb una 

situació puntual de pocs 
recursos.

• Per a persones amb 
trastorn mental i dificultats 
residencials.

• Per a joves, homes  
i dones migrades  
i refugiades.

• Famílies desnonades 
o amb una situació 
d’urgència.

• Famílies amb llargues 
hospitalitzacions i pocs 
recursos.

Respecte màxim  
a la intimitat

Atenció domiciliària
• Programes d’atenció per 

a persones amb situació 
de dependència.

• Programes de cures 
pal·liatives per a infants  
i adults.

Potenciem la no 
hospitalització o ingrés
• Cirurgies ambulatòries.
• Hospitals de dia. 

Ajudem els centres de 
països empobrits
• Enviem material santiari. 
• Proporcionem ajuts 

econòmics.
• Formem els professionals. 
• Financem tractaments 

d’infants. 
• Intercanviem informació  

i experiències.
• Oferim beques  

per a estudis.

Impulsem el voluntariat 
internacional
• Formem els joves sobre 

voluntariat i cooperació.
• Organitzem camps de 

treball solidari.
• Formació: “Cooperació, 

solidaritat i voluntariat: 
eines de transformació 
social”.

Organitzem campanyes  
de sensibilització  
i captació
• Setmana de la solidaritat  

a tots els centres.

• Mercats solidaris.
• Venda de productes.
• Recollida de menjar  

o material. 

Ajudem les persones 
vulnerables d’arreu  
del món
•  Atenem i intervenim 

infants de països 
empobrits als nostres 
hospitals.

• Participem en accions de 
cooperació amb refugiats.

Llar

Ocupació

Cooperació internacional

Formem persones per a 
entrar al mercat laboral
• Hem format 322 persones 

en risc d’exclusió com 
a cuidadores i 85 s’han 
inserit al món laboral.

• Els nostres centres per a 
persones en situació de 
sense llar ofereixen tallers 
de cerca de feina i tallers 
ocupacionals. 

• Assessorem les persones 
immigrades en qüestions 
laborals i les ajudem a 
trobar feina. 

Creem llocs de feina
• Més de 200 persones 

amb problemes de salut 
mental i discapacitat 
intel·lectual treballen  
als nostres Centres 
Especials de Treball  
(El Pla i Intecserveis). 

• Als nostres Centres de 
Prelaboral hi treballen 
persones en situació de 
sense llar i amb tras torns 
de salut mental.

Sensibilitzem  
les empreses
• Establim diversos acords 

amb empreses perquè 
contractin persones en 
risc d’exclusió.

Programes



Salut

Participació

Més enllà de  
l’assistència bàsica
• Formació de famílies.
• UFAM: unitat 

especialitzada per atendre 
a infants que han patit 
abusos sexuals.

• TEVI: programa per 
atendre infants i 
adolescents dels Centres 
de Salut Mental (CSMIJ) 
que han estat testimonis 
de violència a la llar.

• Programa “Child Life”: una 
psicòloga especialista 
treballa amb els infants 
per reduir la seva angoixa 
davant una intervenció.

• Cures pal·liatives: oferim 
suport als pacients i a les 
seves famílies, tant als 
centres com a casa seva.

Tuteles 
• Programes de tuteles per a 

persones amb discapacitat 
intel·lectual o trastorn de 
salut mental.

Teràpies parassistencials
• Teràpies amb art, música 

i teatre per a persones en 
situació de dependència,  
amb trastorn de salut 
mental i per a infants.

• Estimulació cognitiva per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual o trastorn de 
salut mental.

• Horts terapèutics per a 
persones en situació de 
dependència.

• Estimulació sensorial per a 
persones amb demències 
greus.

• Treball amb habilitats 
socials d’infants amb 
autisme a través de la 
robòtica. 

• Teràpia a l’aigua per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual.

• Teràpia amb animals. 
• Programes de lleure per 

a pacients i les seves 
famílies.

Ajuts socials
• Bancs de roba i material 

sanitari. 
• Dutxes i menjadors socials.
• Farmàcies solidàries.
• Ajuts econòmics per 

a transport, menjar, 
necessitats bàsiques, 
tractaments sanitaris 
no coberts per 
l’Administració...

• Tallers de salut.

Recerca
• Neurociències 

pediàtriques.
• Malalties fetals i del 

mediambient.
• Recerca en el pacient crític 

infantil.
• Malalties infeccioses  

i immunes.
• Càncer infantil.
• Diabetis infantil.
• Mort sobtada en infants.
• Salut mental des de la 

infància a l’envelliment. 

Capacitem les persones  
en la presa de decisions
• Espai dins els centres 

perquè es reuneixin les 
associacions de pacients.

• Plataformes per compartir 
coneixement amb usuaris, 
pacients i famílies: “Guia 
metabòlica”, “Guia 
Diabetis”, formacions, 
revista “Faros”...

• Implicació de les famílies 
en la recerca (Plataforma 
Rare Commons).

• Espais de participació  
de les persones ateses 
als centres socials.

Busquem la integració de 
les persones que atenem
• Participació en 

celebracions locals i en 
espais d’oci de la ciutat.

• Implicació en programes 
socials comunitaris.

• Programes d’integració 
social a través del teatre, 

l’art, la poesia... 
• Celebració de jornades 

obertes a la comunitat. 
• Formació en noves 

tecnologies de persones 
amb discapacitat 
intel·lectual, en situació 
de sense llar i amb 
problemes de salut 
mental.

El treball en xarxa és un 
dels nostres actius
• Membres de la Taula del 

Tercer Sector.
• Aliança “Esport amb 

valors”, amb Oxfam 
Intermón i Aspasim.

• En sense llar: FEANTSA.
• En discapacitat: DINCAT. 
• En recerca: CIBER, 

RETICS, eYPAGnet. 
• En salut infantil: Health 

Promoting Hospitals 
i Children’s Hospitals 
Association.

Els voluntaris, una peça 
imprescindible
El voluntariat s’implica en 
el dia a dia dels nostres 
centres compartint el 
seu temps i els seus 
coneixements.
• Acompanyen les 

persones que atenem en 
la seva activitat diària i en 
el seu temps d’oci.

• Fan més amena l’estada 
dels infants a l’hospital.

• Ajuden les famílies 
perquè tinguin un respir 
en l’atenció dels seus 
familiars. 

• Fan atenció domiciliària. 
• S’impliquen en les 

activitats solidàries. 
• Col·laboren en la gestió i 

en l’organització.
• Treballen en els 

menjadors socials, els 
tallers, els robers, etc..



la societat 
per trencar 
estigmes
Expliquem la realitat 
de les persones que 
atenem per reduir els 
prejudicis que la societat 
té envers els col·lectius 
vulnerables i facilitar la 
seva participació a la 
comunitat.

És una exposició que ofereix una mirada de 
360º de la solidaritat a través de dades, models 
d’acompanyament, testimonis de persones 
ateses i exemples d’implicació ciutadana. Es va 
crear en motiu del I Congrés de Solidaritat Sant 
Joan de Déu a Barcelona i ja s’ha exposat a 
Manresa, Sant Boi i Palma de Mallorca.

2018!
La vida mateixa
La campanya ‘La vida mateixa’ ofereix vídeos i 
exposicions per promoure actituds positives de la 
societat cap a a les persones que es troben en situació 
d’exclusió social.

+info lavidamateixa-sjd.org

“Amb tu som molt més”

Teresa Climent, 
membre del Comitè pedagògic 
d’Escola amiga de SJD

La sensibilització 
és imprescindible 
per avançar en 
la formació dels 
joves i en la seva 
implicació per la 
transformació 
social”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Sensibilitzem



365batecs.org
Sent la solidaritat. Testimonis 
en vídeo de persones 
ateses, professionals, 
voluntariat i col·laboradors 
per sensibilitzar entorn la 
importància d’implicar-se en 
construir un món més just. 

Escola amiga
Els joves aprenen a veure la diversitat i a reivindicar una 
societat on hi hagi lloc per tothom a través de projectes 
d’Aprenentatge Servei.

Premi Pilarín Bayés
Els nens i nenes expliquen la seva mirada del món a través 
dels contes.

+ info premipilarinbayes.org

L’Institut Dr. Puigvert crea 
jocs i aplicacions mòbils 
per a persones amb 
demència.

El Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu acull 400 
nens de les 14 escoles 
guardonades amb el Premi 
Pilarín Bayés 2017

L’especialista en jocs, 
Oriol Ripoll, elabora 
l’estudi Escoltem els 
infants, centrat en 
‘Aprendre a viure jugant’.

+ testimonis: 365batecs.org

800 
contes sobre ‘El joc’ presentats

Joves de l’institut 
Misericòrdia de València 
fan vídeos per sensibilitzar 
entorn el sensellarisme

111 
escoles

156 
xerrades

7.280 
alumnes

11 
ciutats

37 
mobilitzacions



persones  
i organitzacions  
per corresponsa-
bilitzar-nos de  
la construcció  
d’un món millor 

Iniciatives solidàries
Les activitats solidàries són oportunitats per 
sensibilitzar i captar fons per als qui més ho 
necessiten.

+ 500 
accions solidàries 

Juanjo Ortega,  
coordinador de la Magic Line SJD

Una societat sana 
és aquella que 
s’implica per 
cuidar els qui  
ho necessiten”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Les accions solidàries 
d’entitats, escoles, 
empreses... són grans 
oportunitats  
de sensibilització  
i captació de fons.

+ info  
solidaritat.santjoandedeu.org/actualidad

Impliquem

“Bombers amb causa creix”. La implicació 
de bombers, fotògrafs, famílies, empreses i 
institucions ha permès que al Calendari solidari 
hi sumem la Cursa de muntanya de Cercs 
(Berguedà) i la Cursa Vertical de Montserrat. 
Així “Bombers amb Causa” financia projectes 
de suport a la infància en risc de tres centres de 
Sant Joan de Déu.



ABRIL 2017 
Pinty Plus 
dedica 
tallers de 
restauració a 
persones en 
situació de 
sense llar en 
el marc de la 
Fira Creativa 
de València. 

ABRIL 2017 
Cursa del 
Corte Inglés 
solidària 
amb SJD.

SETEM-
BRE 2017 
El Dia de la 
Bicicleta de 
València, 
solidari 
amb les 
persones 
sense llar.

OCTUBRE 
2017 
Artistes 
solidaris de 
Pamplona 
cedeixen la 
seva obra a 
l’Hospital.

MAIG 
2017 Les 
Polseres 
Candela 
reben 
el premi 
UNICEF 
2017.

OCTUBRE 
2017  
Sopar 
‘Ajuda’ns 
a créixer’ a 
Barcelona 
per a la 
recerca 
en càncer 
infantil.

JUNY 2017 
El Bisbat 
de Mallorca 
organitza la 
pujada dels 
malalts a 
Lluc.

OCTUBRE 
2017  
El festival 
Esperanzah 
del Prat de 
Llobregat 
dedica una 
entrada 
solidària a 
Sant Joan 
de Déu.

DESEM-
BRE 2017 
‘Rastrillo’ 
solidari a 
Saragossa.

JUNY 2017 
Sopar a 
Múrcia en 
solidaritat 
amb 
l’alberg SJD 
de Quito.



Persones ateses als centres de Sant Joan de Déu fan voluntariat  
per a fer possible la Magic Line.

La mobilització ciutadana de 
Sant Joan de Déu en favor 
de les persones en situació 
vulnerable s’ha consolidat a 
Barcelona i Mallorca, amb la 
captació de més de 1.200.000€ 
des del 2014 i la implicació de 
centenars d’organitzacions de 
les dues ciutat respectives.

+ info magiclineSJD.org

Anualment

15.000
participants

800 
persones voluntàries

300 
empreses i institucions 
col·laboradores

500 
accions solidàries

30 
projectes socials 
finançats

Reviu la Magic Line 
SJD al vídeo: 
youtube.com/solidaridadsjd

Tubular de la 
Magic Line  
SJD 2018

Impliquem

Centenars d’escoles de Barcelona i Mallorca usen la Magic Line SJD 
per aprofundir en la consciència social.

30 Projectes socials de Sant Joan de Déu i d’altres  
entitats reben finançament.

Magic Line SJD





El Parc Sanitari SJD activa un programa 
de voluntariat fora del centre per fer 
acompanyament al final de la vida en domicilis 
i altres centres sociosanitaris.

La Fundació Jesus Abandonado de Múrcia 
activa el voluntariat d’estiu per garantir el 
suport a les persones en risc d’exclusió durant 
les vacances.

Publicació del “III Quadern fomatiu de 
voluntariat: Cures pal·liatives” - Formació bàsica.

S’incorpora la formació en voluntariat als 
alumnes del Campus Docent.

2.300 
persones voluntàries

+ 205.000 
hores de voluntariat

Amaya Aznar, voluntària de 
l’Hospital SJD de Saragossa

Hem d’obrir els 
ulls per veure les 
necessitats de 
les persones que 
estan al nostre 
voltant”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

+ info solidaritat.santjoandedeu.org/voluntariado

Impliquem

Facilitem la incorporació 
de persones 
compromeses en fer 
costat als qui més ho 
necessiten. Voluntaris 
i voluntàries que 
aporten el seu temps 
desinteressadament per 
millorar la qualitat de 
vida de les persones que 
atenem des dels centres 
de Sant Joan de Déu.

Voluntariat



GRÀCIES a les organitzacions compromeses: empreses, entitats, 
institucions que fan aportacions per garantir l’estabilitat dels programes 
socials de Sant Joan de Déu. 

TRAM i Moventia uneixen forces 
per finançar les despeses de 
mobilitat a les persones ateses als 
nostres albergs i pisos socials a 
Barcelona. 

Smart Baby dona productes per 
a la cura dels infants que atenem 
a diversos centres. Tempe, Titan 
i Proquimia/Careli són també 
donants recurrents.

Abacus, Natura, La Mallorquina 
distribueixen productes 
solidaris de Sant Joan de Déu.

Worldcoo organitza una jornada 
de pintura en un pis per a joves 
migrants. Zurich i La Caixa també 
promouen el voluntariat corporatiu 
entre els seus treballadors. 

Julie Van de Kerckhove,   
directora Hotel Renaissance 
Barcelona, membre del Business 
Council Marriot

Estem orgullosos 
de retornar a la 
societat part del 
que ens dona”

La suma de complicitats fa possible  
la solidaritat
Les organitzacions són un actor important en la construcció d’una societat més justa. A 
través de la solidaritat, entitats, empreses i institucions tenen l’oportunitat de comprometre’s 
socialment ajudant les persones més desfavorides.
Millorant el món, millorem les nostres organitzacions.

+ 600 
empreses, entitats i institucions col·laboradores

+ info solidaritat.santjoandedeu.org/
empresa-solidaria

Impliquem

Donacions econòmiques, 
en espècie, cessions 
d’espais de publicitat, 
voluntariat corporatiu, 
iniciatives solidàries... 
gràcies a la implicació 
d’empreses i institucions 
podem fer sostenibles els 
projectes socials de Sant 
Joan de Déu.

Empreses

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN



solidaritat.santjoandedeu.org/comprasolidaria 
productes solidaris personalitzables

el millor 
d’aquest regal 
és que no és 

només per a tu

c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona

Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org

              @solidaridadSJD

solidaritat.santjoandedeu.org

Disseny i maquetació: www.marianacastel.com   


