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Treballem per 
construir un 
món més just 
i hospitalari

“Perquè la dignitat és un dret intrínsec 
a la condició humana, a Sant Joan de Déu  
cuidem les persones que més ho 
necessiten.

Que tothom pugui tenir una llar on viure 
càlidament, una ocupació a la mida  
de les seves capacitats, una salut que 
garanteixi el benestar. Que tothom,  
aquí i arreu del món, pugui ser  
protagonista de la vida que vol viure.”

Comunitat Sant Joan de Déu

Persones treballadores, voluntàries, ateses als 
centres i els seus familiars, socis i donants, 
empreses i institucions col·laboradores, escoles 
amigues i germans de Sant Joan de Déu

4 Dades SJD solidari
7 SJD a Catalunya
24 SJD al territori
26 Cooperació internacional
28 Sensibilització i mobilització

 6.600 
persones en 
plantilla

 2.897 
persones 
voluntàries

 63 
germans de 
l’Orde Hospitalari 
Sant Joan de Déu

 42.200
socis i donants

 680 
empreses, entitats 
i institucions 
col·laboradores

Il·lustracions: www.malmesos.com



GRÀCIES
Amb tu cuidem les persones 
que passen per una situació de 
vulnerabilitat posant-les al centre 
del seu procés d’autonomia

Sense llar Recerca i 
docència

Infància i joventut 
amb malalties

Dependència

Salut mental Cooperació 
internacional

MigracionsDiscapacitat intel·lectual

 351.100 
persones 
ateses en 
centres 
socials, 
sanitaris i 
sociosanitaris

 750 
persones 
dormen 
cada dia en 
pisos socials 
i centres 
residencials

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

 9.000 
atencions 
domiciliàries

 890 
persones 
ateses han 
trobat feina

 378 
projectes de 
recerca social 
i biomèdica



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

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 
Esplugues de Llobregat

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat 

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

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,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

A Catalunya, Sant Joan de Déu disposa 
de centres i serveis a Mollet, Viladecans, 
Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Castelldefels, 
Cerdanyola, Cornellà, El Prat, Gavà, Sant Boi, 
Esplugues de Llobregat, Manresa, Almacelles 
i Lleida on atenem persones en situació 
vulnerable des de fa més de 150 anys. 

 Sant Joan de Déu 
 a Catalunya 

Recerca i docència

Infància i joventut amb malaltiesDependència

Cooperació internacionalMigracions

Sense llar

 Àmbits d’actuació de SJD a Catalunya 

Salut mental Discapacitat intel·lectual

Centres de Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - Sant Rafael

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 



Una llar,  
una vida

de 3.000 
persones no tenen 
llar a Barcelona,  
un terç de les quals 
dormen al carrer
Font: Xarxa d’Atenció a Persones 
Sense Llar de Barcelona

Housing First,  
la llar com a prioritat

Participació en 
activitats de barri

Externs, per mantenir un vincle 

L’acollida de les persones en 
situació de sense llar o problemes 
de salut mental en pisos 
socials amb acompanyament 
psicosocial potencia l’autonomia 
i les possibilitats d’èxit de la seva 
reinserció. El projecte Housing First 
proposa facilitar pisos d’estada 
permanent a persones que 
necessiten viure soles per poder tirar 
endavant els seus projectes vitals.

La sensibilització dels barris on 
s’ubiquen els centres de Sant Joan 
de Déu és una tasca essencial 
per facilitar la xarxa i la integració 
comunitària de les persones que s’hi 
atenen. Per intensificar la presència 
a les activitats dels barris de Sarrià 
i Poble Sec s’elaboren materials 
divulgatius que reparteixen i 
expliquen les persones ateses, 
voluntàries i treballadores.

Les persones que han passat 
per una situació de sensellarisme 
tenen un alt risc de recaiguda. 
El projecte Externs ofereix 
acompanyament a les persones 
que ja disposen novament de la 
seva pròpia llar per tal d’ajudar-
les en les gestions de la vida 
autònoma i en l’enfortiment dels 
vincles amb la comunitat, alhora 
que es fa seguiment del seu estat 
psicosocial i les seves necessitats 
econòmiques.

+ de 60.000 
persones en 10 ciutats ja l’han vista!

Ets una persona sensibilitzada amb l’exclusió social? 
FES EL TEST www.lavidamateixa-sjd.org/test

 TRAM i Moventia renoven  
 l’acord amb Sant Joan de  
 Déu per garantir la mobilitat  
 a persones en situació  
 de sense llar.

 L’exposició “La vida mateixa” 
 recrea una casa de cartró 
 perquè en el seu interior 
 descobreixis situacions de 
 vulnerabilitat que s’amaguen 
darrere de la quotidianitat. 

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

La situació crítica del mercat 
immobiliari i del mercat laboral fan 
molt complicada la reinserció social 
de persones amb pocs recursos, 
una situació de crisi sistèmica que 
demana màxima coordinació per 
garantir una atenció integral. 

Amb Ínsula s’uneixen quatre entitats: 
Fundació Mambré, Càritas Diocesana 
de Barcelona, Fundació Formació  
i Treball i Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Barcelona per oferir una 
resposta integral a persones sense llar.

Ínsula, en xarxa 
contra l’exclusió social

Històries amb cor “Un resident i un 
voluntari d’un centre d’acollida a persones 
en situació de sense llar es van trobar per 
casualitat al metge, el mateix dia, al mateix 
lloc i a la mateixa hora. Ja que eren tots 
dos allà, es van acompanyar durant la 
vista. El que va ser una trobada fortuïta ara 
és una forma de voluntariat”

104 
persones acollides en pisos

CUIDEM PERSONES  
EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR



Quina és la teva tasca al centre?
Hi vaig un parell d’hores a la setmana, els dimarts 
abans de sopar, i penso que ofereixo a les 
persones que hi viuen una estona de conversa, 
de quotidianitat, de saber que algú té interès 
per saber d’ells. Com quan arribem a casa i ens 
agrada que algú ens pregunti amb interès com 
ens ha anat el dia, doncs igual. També participo 
d’un programa als instituts, per sensibilitzar els 
joves.

Humanitzar una mica l’espai...
Sí, es crea complicitat, certa familiaritat que a 
vegades potser és més complicat que generin 
amb els professionals. Alguns dies no tenen 
ganes de parlar, com ens passa a tots, però sovint 
agraeixen la proximitat, que ens expliquem coses, 
que intercanviem punts de vista… 

Per què ho fas?
Penso que, més enllà d’institucions, les persones 
ens hem d’ajudar entre nosaltres, de tu a tu. Poc o 
molt tots som responsables de les exclusions que 
genera la societat en matèria laboral, de vivenda 
o de migracions, per exemple. Em sento bé sent 
a prop d’aquestes persones i m’agrada conèixer 
realitats diferents a les del meu entorn més proper.

Quin feedback trobeu als instituts?
Comprensiblement els joves tenen un marc mental 
allunyat del sensellarisme, però quan parles amb 
ells i senten testimonis en primera persona sovint 
es genera un moment de silenci, que tots escolten, 
se senten interpel·lats i s’adonen que no es tracta 
d’un borratxo al mig del carrer, no, sinó que es 
tracta d’una persona amb una trajectòria que l’ha 
portat a viure una situació complicadíssima. 

Dona esperances…
Sempre penso que si mai aquests joves acaben 
portant recursos humans d’una empresa s’ho 
pensaran dues vegades abans de fer fora algú del 
seu lloc de feina, per exemple.

“Les persones 
ens hem d’ajudar 
de tu a tu, tots 
som responsables 
de les exclusions 
que genera  
la societat”

Xavi Tayadella
Advocat, pare de dues 
nenes, voluntari de Sant 
Joan de Déu Serveis 
Socials Barcelona, 
el centre d’atenció a 
persones en situació de 
sense llar de Sant Joan 
de Déu a Barcelona.

Voluntariat SJD
Les persones 
voluntàries formen part 
del model d’atenció i 
participació comunitària 
de Sant Joan de Déu. 
Persones que donen 
el seu temps per la 
construcció d’un món 
més just i hospitalari.

 Coneix el seu testimoni a
www.batecs-sjd.org

CUIDEM PERSONES  
EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR



Migrar per  
un futur 

 de 148 
persones cada 
dia demanen asil 
a Espanya. 3 de 
cada 4 peticions 
són rebutjades.
Font: Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat

 3 de cada 10 
infants al món 
desenvolupen algun 
tipus de malaltia 
crònica.
Font: Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona

 Una llar per a famílies   
 refugiades a Manresa 

 Acollim a Lleida joves migrants que arriben sense família 

Acollim famílies exiliades amb menors a 
càrrec des del Programa de Protecció 
Internacional de la Llar Sant Joan de Déu 
de Manresa, on se’ls ofereix allotjament, 
cobertura de les necessitats bàsiques i 
acompanyament per a la inclusió a través 
de formació i apropament al teixit social. 
Aquest centre s’ha consolidat aquest 
2018 per donar resposta a l’increment de 
persones que demanen asil a Catalunya.

Donada la creixent arribada a Catalunya d’adolescents i joves migrants 
sense família, Sant Joan de Déu ha obert a Almacelles (Lleida) un centre 
per acollir-los amb capacitat per a 60 persones.

Els joves poden ser atesos d’urgència per una estada mínima de dos 
mesos i fins a la majoria d’edat. El centre és casa seva i donada la 
vulnerabilitat amb la qual arriben, ja que no tenen recursos ni xarxa social 
de referència i són desconeixedors de l’idioma, s’acompanya la seva 
estada amb programes de suport per facilitar-los la incorporació el més àgil 
possible a la comunitat d’acollida.

119 
persones 
ateses

9 
nacionalitats 
diferents

10 
persones 
han aconse-
guit feina

 Les donacions de  
 productes que fan  
 empreses com  
 Proquimia o Tempe ajuden  
 a cobrir les necessitats  
 bàsiques de les persones  
 que acollim.

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

Omplim  
de vida  
la infantesa

La implicació ciutadana, empresarial 
i institucional ha estat cabdal per 
fer realitat un projecte que permetrà 
millorar exponencialment l’atenció dels 
infants malalts de càncer.

El 18 d’octubre de 2018 es va assolir 
el finançament per construir un 
nou edifici, que permetrà doblar la 
capacitat d’atenció fins a 400 infants 
més cada any, amb els dispositius 
tecnològics i mèdics per esdevenir un 
hospital de referència a Europa.

SJD assoleix el finançament  
del Pediatric Cancer Center

 Obrim un taller ‘intern’ de bicicletes a Lleida

Fruit de la inquietud per la formació i la mecànica 
dels joves acollits al centre de Lleida s’ha engegat un 
projecte de reparació de bicicletes i motocicletes per als 
treballadors i treballadores de la institució, que permet als 
joves potenciar les seves habilitats i rutines.

CUIDEM PERSONES  
MIGRADES

CUIDEM INFANTS MALALTS  
I LES SEVES FAMÍLIES



L’Hospital Sant Joan de Déu va iniciar una 
transformació completa amb l’engegada 
del programa ‘Hospital Amic’ el 2014. Amb 
aquesta proposta, que any rere any va arrelant 
de manera més completa en tots els detalls de 
l’atenció, es vol minimitzar el possible impacte 
negatiu del pas per l’Hospital en els infants. 

Es van replantejar les dinàmiques d’atenció, es 
van incorporar professionals especialitzats en 
minimitzar l’ansietat dels infants i les famílies, 
es van reformular els espais, l’interiorisme, 
les activitats… un gran treball d’equip que ha 
estat possible gràcies a la implicació de la 
societat.

La humanització 
de l’atenció infantil, 
somriures per 
vèncer la por 

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

L’abús sexual a la infància, la 
complicada tasca de la UFAM

Recerca participativa a nivell mundialAtenció a menors testimonis de violència 
domèstica

Avencem en el diagnòstic de malalties rares

RECERCA BIOMÈDICA

El 2018, gràcies a les donacions, s’ha ampliat i consolidat 
un equip estable de professionals que diagnostiquen i 
fan un abordatge integral a infants dels quals se sospita 
que pateixen abús sexual. La unitat ha estat pionera a 
Catalunya des de 1995.

La plataforma de recerca rare commons centralitza 
informació sobre algunes malalties rares. És una gran 
font de dades per a l’estudi d’algunes malalties poc 
prevalents, que alhora suposa implicar les famílies com 
a investigadores. Més de 785 famílies de 52 països hi 
participen.

Un de cada cinc joves o adolescents atesos en centres de 
salut mental ha estat testimoni de violència a casa. 
El programa TEVI, d’atenció a menors testimonis de 
violència domèstica, treballa per detectar els casos en què 
el trastorn mental prové d’aquestes situacions, tractar els 
infants per combatre els danys que els hagi pogut causar i 
documentar les agressions davant la justícia.

Les malalties rares són tan poc freqüents que costa molt 
arribar a fer un diagnòstic de cadascuna d’elles. A Sant 
Joan de Déu investiguem per avançar en el diagnòstic 
genètic d’aquestes malalties, fet que ha permès 
diagnosticar 341 pacients nous el 2018.

19.037 
pacients 
han rebut 
visites dels 
pallassos de 
l’Hospital

9.996 
pacients 
han rebut  
interven-
cions tera-
pèutiques 
dels gossos

803 
pacients han 
participat de 
la musico-
teràpia

206 
pacients 
han passat 
per tallers 
d’art i graffiti

240 
pacients 
han partici-
pat del taller 
de cant

28 
voluntaris 
taxistes fan 
desplaça-
ments 
solidaris 
per famílies 
amb pocs 
recursos

Històries amb cor. “La Mònica, la terapeuta 
de cant, ha viscut en primera persona com una 
pacient que tenia autisme des que es va intentar 
suïcidar, ha començat a expressar-se amb el cant 
durant les sessions de piano.”

 Les famílies dels infants malalts 
 són un gran motor de solidaritat. 
 Gràcies a la sensibilització, 
 l’organització d’activitats i campanyes 
 de captació aconsegueixen mantenir 
 i engegar línies de recerca en 
 malalties infantils. Un autèntic equip de 
 valents i valentes que lluiten cada dia.

CUIDEM INFANTS MALALTS I LES SEVES FAMÍLIES



Respectem la 
voluntat de qui 
està dèbil

de 175.000 
persones grans 
a Catalunya se 
senten soles
Font: Amics de la gent gran

 Els joves de l’Institut La Mallola i les  
 persones amb demència fan el taller  
 de reminiscència junts, compartint  
 anècdotes i aprenentatges d’història

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

El sentiment de soledat és molt present entre les persones 
en centres residencials, per això Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris ha engegat un procés participatiu 
entre els residents, les seves famílies i l’equip de 
professionals que permeti crear projectes per mantenir i 
potenciar els vincles familiars.

Així, es remodelarà la zona de famílies i es generaran 
zones més íntimes, per tal que les persones ateses i els 
seus familiars es puguin sentir com a casa, alhora que es 
crearan espais infantils interiors i exteriors, per facilitar les 
visites de la canalla.

Volem combatre la soledat de 
les persones ingressades

608
persones ateses 
al seu domicili

200
persones en 
risc d’exclusió 
formades

110
persones 
incorporades 
al mercat de 
treball

Programa d’atenció domiciliària Tutelem prop de 500 persones 
sense capacitat jurídica

A la Fundació d’Atenció a la Dependència de Sant Joan 
de Déu formen persones en risc d’exclusió social com a 
cuidadores especialitzades en l’atenció domiciliària de 
persones en situació de dependència. Es basa en una 
model d’atenció humanista, centrat en la persona.

Quan se’ns nomena tutors 
legals d’una persona gran o 
amb malaltia mental, dissenyem 
un pla individualitzat de treball 
en coordinació amb els equips 
terapèutics. 

Sovint cal fer front a despeses 
de medicaments, ortopèdies i 
ortodòncies per a persones grans 
sense recursos.  

Històries amb cor “La Maria els divendres 
fa voluntariat en un centre de salut mental 
de Sant Joan de Déu. Semblava un 
divendres qualsevol, però no, els nois i 
noies residents li estaven preparant una 
sorpresa. La Maria feia anys i, entusiastes, 
li van donar la seva postal d’aniversari. 
Quin divendres més especial!”

© Sergi Gómez

© Sergi Gómez

CUIDEM PERSONES 
EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA



Va més enllà d’una qüestió de salut
Sí, la situació del mercat laboral i de l’habitatge 
genera també una gran bossa de fragilitat social, 
especialment entre les dones migrades. Són 
persones amb sentiment de fracàs, que no se’n 
sortiran, que tenen dependència d’ajuts externs 
i que lluiten per cobrir les seves necessitats 
bàsiques i les de la seva família, amb l’esperança 
de tenir un projecte de vida.

A la FAD tanqueu el cercle
Sí, la fragilitat pot ser una oportunitat social quan 
facilitem l’acostament de persones amb necessitat 
de ser cuidades i persones amb necessitat 
d’incorporar-se al mercat laboral.

Una xarxa de persones que es cuiden...
L’acompanyament respectuós i integral genera 
un efecte contagi de més respecte i cures. Quan 
formem persones com a cuidadores professionals 
amb un procés formatiu individualitzat i que les 
implica, veiem com incorporen també aquesta 
mirada humanitzada que té en compte les 
necessitats i filosofia de vida de la persona atesa i 
la seva família.

“L’acompanyament 
respectuós  
i integral genera  
un efecte contagi  
de més respecte  
i cures”

Ana Pérez Carmona
Directora de la Fundació d’Atenció a la 
Dependència de Sant Joan de Déu fins al 
febrer de 2019 en què s’ha jubilat. Amb més 
de 25 anys d’experiència com a infermera, 
gestora de casos i docent, amb la mirada 
integral de la cura com a filosofia d’atenció.

Quins reptes tenim en la cura de la fragilitat?
L’envelliment i els problemes crònics de salut que 
afecten tant a infants, com a joves o a adults són 
una realitat per la qual socialment encara no tenim 
respostes efectives. És més que un repte, és un 
compromís. La fragilitat és una circumstància que 
es pot instal·lar en tots nosaltres sense demanar 
permís, que pot aparèixer de forma sobtada o 
guanyar espai a poc a poc. I atendre-la passa 
per comprendre, en profunditat, els desitjos de la 
persona qui acompanyem.

“Atendre la 
vulnerabilitat passa 
per comprendre, 
en profunditat, els 
desitjos de la persona 
que atenem”

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

CUIDEM PERSONES 
EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA



Posem en  
valor les 
capacitats  
de tothom
23% d’ocupació
entre les persones 
amb discapacitat. 
3 vegades menys 
que les persones 
sense discapacitat
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT)

Quins serveis pots contractar als  
CET de Sant Joan de Déu?

Neteja, jardineria, serveis auxiliars, destrucció de 
documentació, horta i envasats alimentaris

 Incorporar persones 
 amb discapacitat genera 
 un benefici mutu per a la 
 persona contractada i 
 per a l’empresa. 

Persones amb discapacitat plenament  
capacitades als CETs

Els Centres Especials de Treball (CET) ofereixen 
a les persones amb diversitat funcional un lloc 
estable, remunerat i ajustat a les seves capacitats. 
Un equip de professionals acompanya cada 
persona per aconseguir la seva inclusió laboral.

2 centres  
especials  
de treball 

CET El Pla i  
CET Intecserveis

220 
persones 
ocupades

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

Suma’t a la contractació inclusiva!

Oportunitats 
per a una  
vida plena
1 de cada 4 
persones patirà 
alguna malaltia 
mental al llarg de 
la seva vida
Font: Organització Mundial 
de la Salut (OMS)

CUIDEM PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL

CUIDEM PERSONES 
AMB PROBLEMES 
DE SALUT MENTAL

En xarxa per l’atenció comunitària

Treballem per a la plena integració de 
les persones a la comunitat establint 
aliances amb empreses, entitats i serveis 
dels territoris, fet que facilita una atenció 
enxarxada, eficient i a la mida de cada 
persona.



Sant Joan de Déu té 5 grups de recerca en salut mental 
que tiren endavant 35 projectes per millorar l’atenció de 
les persones afectades gràcies a aportacions d’entitats i 
institucions.

 El gremi de floristes engega la 
 campanya ‘Amb tu, una flor fa 
 primavera’ per sensibilitzar i implicar 
 la ciutadania en la cura de les persones 
 amb trastorn mental.

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

A Sant Joan de Déu donem resposta als 
infants i joves que pateixen un trastorn mental 
greu i persistent en el temps, i al mateix 
temps viuen una situació de desprotecció i 
risc d’exclusió social. Oferim acompanyament 
altament especialitzat a Barcelona i Lleida, 
que inclou el programa ‘Acompanya’m’ 
amb 30 places, on els joves conviuen amb 
un acompanyament personalitzat, intensiu i 
comunitari o el centre Til·lers, que centralitza 
els joves que estan dins la competència de 
Justícia Juvenil (DGJJ).

Atents als trastorns mentals 
infantil i juvenil, realitats 
en creixement

L’esport com a motor 
de cohesió social

Pisos per a la vida independent

Cuidem els horts escolars 
amb els infants

Impulsem que les persones amb 
trastorn mental ateses a Sant Joan 
de Déu usin els espais esportius 
municipals i participin de les 
activitats esportives dels barris.

Augmenten els pisos destinats a facilitar l’autonomia de 
les persones amb trastorn mental. Un canvi de model que 
empoderar les persones que atenem.

Després d’anys de tallers 
d’horticultura al centre de Sant Joan 
de Déu, són les persones ateses qui 
van a les escoles a donar suport en 
el manteniment dels horts.

Complementar l’assistència bàsica amb 
teràpies de suport és una aposta de Sant 
Joan de Déu per garantir la cura integral 
de les persones que atenem. Participar 
d’activitats amb cavalls o gossos, de 
sessions de música, teatre, art… millora la 

qualitat de vida de manera global: potencia 
les relacions socials, ofereix formes diverses 
d’expressió, permet connectar amb les 
emocions des de múltiples disciplines, dona 
eines per participar de la comunitat…

Música, teatre, art, 
animals... teràpies 
que donen valor afegit 

Un respir per a les persones que cuiden

La cura de persones properes malaltes pot generar 
situacions complicades a l’entorn tant a nivell emocional, 
com econòmic, com organitzatiu. Els centres de Sant Joan 
de Déu ofereixen programes lúdics per a infants i joves, o 
voluntariat per fer companyia a les persones ateses, per tal 
d’oferir estones de respir a les famílies.

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

Tallers de cuina cap a l’autonomia

Per tal que les persones ateses als centres recuperin els 
hàbits de cuina i coneguin dietes saludables, s’organitzen 
tallers de cuina i jornades en les quals cuinen les 
persones residents.

 Treballadors i treballadores de 
 l’asseguradora s’impliquen per millorar 
 la societat destinant el seu temps 
 a fer voluntariat corporatiu per 
 a projectes socials.

Històries amb cor 
“El jovent que 
s’acosta al centre 
normalment ho 
fa amb l’institut, 
hi entren perquè 
toca, però molts 
en surten regirats 
i acaben tornant-
hi perquè ser aquí 
els fa sentir bé. 
Això és servei a la 
comunitat!”

RECERCA SOCIAL



 Sant Joan de Déu  
 a altres territoris 
Disposem de més de 20 centres
a la Província d’Aragó Sant Rafael

Apostem pels pisos socials incorporant un pis per a persones 
malaltes en risc d’exclusió ateses a l’Hospital Universitari 
La Fe de València. Sensibilitzem les empreses i formem 
les persones acollides per a potenciar la inserció laboral. 
Treballem en xarxa amb el territori per coordinar l’acollida i fer 
créixer la solidaritat.

Mantenim un taller ocupacional centrat en la reparació de 
bicicletes que permet donar un servei al barri, alhora que 
generar hàbits i formació a les persones ateses.

Apostem per 
la sensibilització 
dels joves amb 
el programa 
Escola amiga
arreu dels territoris

VALÈNCIA 
 A València atenem persones en situació  
 de sense llar 

informació a
www.solidaritatsjd.org

SARAGOSSA 
 A Saragossa atenem persones en situació  
 de dependència

Potenciem el programa HosVitalidad per afavorir la gestió 
de l’oci i el temps lliure en els pacients i les seves famílies, 
buscant la col·laboració desinteressada d’entitats socials i 
culturals.

Potenciem les teràpies aquàtiques com a intervenció 
multidisciplinar en l’àmbit sanitari, educatiu, recreatiu i social. 
Incorporem la musicoteràpia com a teràpia transversal a 
l’atenció del centre.

MADRID 
 A Madrid atenem persones en situació  
 de dependència

PAMPLONA 
 A Pamplona atenem persones  
 al final de la vida 

Es consolida el teatre social com a teràpia per a les 
persones ateses i com a proposta de sensibilització per a 
centres educatius i ciutadania. L’exposició ’La vida misma’ 
circula per cinc espais de la ciutat per sensibilitzar en 
exclusió social. Més de 360 persones voluntàries donen 
suport a l’activitat diària del centre.

MÚRCIA
 A Múrcia atenem persones en situació  
 de discapacitat 

Mantenim l’Espai famílies com a espai obert al barri per 
generar comunitat amb les famílies ateses. Obrim tres 
pisos socials per a famílies en risc d’exclusió. Oferim horts 
terapèutics, musicoteràpia, arteràpia i teràpia assistida amb 
animals com a complements als processos de rehabilitació. 

MALLORCA 
 A Mallorca atenem famílies en risc d’exclusió 
social i persones en situació de dependència 

Consolidem un programa d’acompanyament a les famílies 
de les persones que atenem. Incorporem teràpies 
complementàries com els gossos a la residència de 
persones grans, el mindfulness per pacients de nefrologia 
o aromateràpia per la neurorehabilitació. Oferim ajudes 
econòmiques, alimentàries, habitacionals i farmacològiques 
puntuals a pacients que tenen pocs recursos.



Cooperació 
internacional
8 persones 
posseeixen la 
mateixa riquesa 
que el 50% de la 
població mundial
Font: Oxfam Intermón

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)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)
La setmana de la solidaritat  
ofereix un espai de sensibilització 

Engega l’activitat del magatzem provincial de donacions

El nou magatzem permet fer més eficient la recollida de donacions 
de productes que fan les empreses i canalitzar-les als centres, també 
en el cas dels contenidors de material que s’envien a Àfrica, Àsia i 
Amèrica del Sud

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)

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)

Per tal de generar relacions estables 
d’intercanvi de coneixements i 
recursos a llarg termini, Sant Joan 
de Déu potencia els agermanaments 
entre centres de la institució. En 
aquest marc, professionals del 
Parc Sanitari SJD han realitzat dues 
missions quirúrgiques a l’hospital 

Cristo de las Américas a Bolívia,  
s’ha incorporat amb l’assessorament 
de l’Hospital SJD de Pamplona i s’ha 
engegat l’activitat del bloc quirúrgic 
de l’Hospital de Sant Jean de Dieu 
de Thiès de Senegal amb el suport 
de la Fundació Athaia.

Sant Joan de Déu aposta 
pels agermanaments

© Jordi Joan Fàbrega

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDEM QUI 
HO NECESSITA, 
AQUÍ I ARREU DEL MÓN

Per tal de visibilitzar la tasca de 
cooperació internacional i potenciar 
la captació de fons per als projectes 
d’agermanament, els centres de 
SJD generen un punt àlgid d’activitat 
durant una setmana a l’any que inclou 
mercats solidaris, recollides d’aliments i 
productes, xerrades, exposicions… 



SENT LA VEU DE LA NORA
a www.batecs-sjd.org 
#johocanviotot

La plataforma Batecs SJD fa d’altaveu d’experiències que transformen. 
El 2019 incorpora la serie documental #JoHoCanvioTot, amb el testimoni 
de set joves valents que han decidit parlar per canviar-ho tot.

de 200 vídeos
testimonials Batecs SJD

100.000 visualitzacions
#johocanviotot en un mes

“Em fa molta ràbia haver-me 
de quedar a casa perquè 
el món no està preparat 
per a persones com jo”

La Nora té 15 anys, 
pateix una malaltia neuromuscular 
degenerativa que l’obliga a anar 
amb cadira de rodes i és un 
exemple de superació i optimisme. 
Li preocupa el futur, però malgrat 
tot viu la seva vida al màxim, 
convençuda que amb la seva veu 
pot ajudar a la gent a sentir-se millor.

Com vius la teva malaltia?
He decidit adaptar la meva malaltia a la meva 
vida: vaig a l’institut, quedo amb els meus 
amics, ens agrada sortir de festa, faig classes 
de cant.. però em fa molta ràbia que avui en dia, 
a vegades m’hagi de quedar a casa perquè el 
món no està preparat per a persones com jo.

Producte solidari Empreses compromeses

Escola amigaBatecs SJD MagicLine
Voluntariat Accions solidàries

 Implicats en 
canviar-ho tot

La música et mou tant o més que la cadira...
Sí, he descobert un món per mi, cantar, que em 
serveix per dir al món el que no puc dir parlant. 
La meva malaltia és degenerativa, així que cada 
vegada vaig perdent més força als músculs, no 
sé què passarà amb el meu cos quan passin 
els anys. Quan canto sento que puc ajudar gent 
que no està bé i em sento feliç, sento alegria i 
fortalesa.

Com t’imagines el fer-te gran?
Realment no penso en la malaltia, sinó en la 
meva independència. El futur d’una persona 
amb la meva malaltia és dur, no serà fàcil però 
justament per això, com que m’ha tocat a mi, 
he decidit viure cada segon de la meva vida al 
màxim i el més feliç que pugui.

Ara t’ajuden en la vida quotidiana?
Sí, la meva mare avui dia treballa a dos
torns perquè les ajudes que ens ofereixen no 
són suficients, per això sembla que estar malalt 
sigui una cosa de rics.

Sant Joan de Déu aposta per implicar la 
ciutadania en la transformació social a través 
de projectes de sensibilització i mobilització.

Programes de sensibilització i activació ciutadana



Joves 
trencant 
estigmes!
El programa Escola 
amiga treballa 
l’estigma amb joves 
a través de xerrades 
de sensibilització 
i accions ideades 
entre els alumnes i 
les persones ateses 
a Sant Joan de Déu.

Arreu del territori 
SJD ha estat en:

200 
xerrades

148 
centres 
educatius 
que hi 
participen

54 
accions 
d’instituts 
amb 
centres 
SJD

9.600 
joves 
participants

Un gran equip de solidaritat Joves enginyers per a l’estimulació sensorial 
de persones grans

Entaulats per la salut mental

‘La teva mirada em  
construeix’ un curt per  
sensibilitzar sobre l’islamEls alumnes del grau superior d’Integració social de l’escola 

CEIR ARCO Aragó, de Barcelona, i les persones en situació de 
sense llar que viuen als centres residencials de Sant Joan de 
Déu fan un equip conjunt per a la Magic Line SJD. Junts han 
organitzat activitats per conèixer-se i per recollir diners.

Els estudiants de l’Institut Dr. Puigverd de Barcelona han fet un 
projecte per aprofundir en les necessitats de les persones amb 
demència, i per crear enginys de suport a les seves teràpies 
habituals. Així, després de conèixer les persones ateses, els joves 
van distribuir-se per grups on ideaven com estimular la vista, 
l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte, respectivament, per després 
portar-los els materials creats i compartir unes hores amb ells.

Alumnat del Col·legi Claver Raimat de Lleida ha preparat i 
menjat un dinar conjuntament amb les persones residents als 
dos habitatges inclusius per a persones amb problemes de salut 
mental d’Almacelles. El projecte ‘Oído cocina’ els uneix mentre 
redueix prejudicis.

L’alumnat de 3r d’ESO de 
l’institut Quatre Cantons 
de Barcelona ha creat un 
curtmetratge per reflexionar 
sobre l’islam, així com sobre 
les fòbies que se’n deriven a 
nivell social. És un projecte 
audiovisual col·lectiu entre 
joves, alguns d’ells en risc 
d’exclusió social, guiat per 
l’associació Càmeres i Acció i 
el suport de la Fundació Bayt 
al Thaqafa en el marc del 
programa Escola amiga de 
Sant Joan de Déu. Aquesta iniciativa va guanyar el Premi  

 Esport amb Valors de la Magic Line  
 SJD 2019.

Per als més petits Sant Joan de Déu promou el Premi Pilarín 
Bayés de contes escrits per nens i nenes. 15 edicions d’un Premi 
que fomenta la lectura i l’escriptura i proposa temàtiques que 
propicien la reflexió al voltant dels valors. 
Temàtica 2018: Idees per canviar el món

Infants que escriuen el canvi

1.098
contes 
presentats

147 
escoles que 
hi participen

7.288
nens i nenes 
que escriuen

VOLS PARTICIPAR-HI? entra a www.premipilarinbayes.org



La Magic Line SJD 
és una mobilització 
ciutadana en favor 
de les persones 
que es troben en 
situació vulnerable. 
S’hi participa 
per equips que 
es posen un 
repte econòmic 
i fan accions de 
sensibilització i 
recaptació de fons 
abans de sortir a 
caminar.
#magicline

 Barcelona  
 Mallorca  
 València 
15.700
persones hi  
han participat

1.138
equips

1.000
persones 
voluntàries

500 
organitzacions 
col·laboradores

1.500.000€ 
per a projectes 
socials des de 
2014

El 2019 ha tingut lloc la primera 
edició de la Magic Line Sant Joan 
de Déu a València i la tercera 

Els equips de 
la Universitat 
de Barcelona 
organitzen un 
concert solidari 
al paranimf de 
la UB.

L’equip Magical Nurses 
de Mallorca ha creat 
samarretes, llibretes i bosses 
solidàries amb la il·lustració 
de tres infermeres pioneres 
de la història

El Club de Senderisme de 
València organitza cafès solidaris 
en les seves sortides a caminar.

Los Chulingos van vendre 
productes de la Magic Line al 
Mercat de Ruzafa de València

El ioga solidari en família ha implicat 
l’entorn de l’Equip Magic Life per 
recaptar fons

L’equip Barracas 2.0 cada 
dimecres ven fruita i xocolatines a 
l’escola per assolir el seu repte.

La Magic Line SJD és 
més que una caminada 
gràcies als #magicliners 
que impliquen el seu 
entorn

a Mallorca!

El 100% dels fons captats pels 
equips es destina a projectes socials 
dels centres de Sant Joan de Déu al 
territori, però també a altres entitats 
socials amb qui compartim valors i 
manera de fer.

La ciutat es 
bolca per 
la millora  
social

Il·lustracions: www.miguel-bustos.com



Accions que  
fan possible  
grans causes

 #LaMusicaTransforma, 
 proposta solidària del 
 Festival Cruïlla

 El Cros Solidari 
 per la Salut mental 
 segueix fent 
 quilòmetres

 El cos de policies 
 promou la venda 
 d’escuts solidaris

 El ‘Shurikami team’, 
 un equip de valents 
 solidaris amb el càncer

 Bombers amb causa 
 inaugura la Vertical de 
 Montserrat

 Jaime i Silvia. Sí, vull 
 una boda solidària!

 Els 50 de la 
 Natalia que valen 
 molt més

 Trobaràs aquest producte 
 i molts més a la botiga 
 solidària de Sant Joan 
 de Déu 
www.botigasolidariasjd.org

MOLTES 
GRÀCIES
a les persones, empreses 
i entitats que organitzeu 
accions a benefici de 
Sant Joan de Déu.

de 500
accions solidàries La Carme Solé Vendrell és il·lustradora 

i pintora. Després d’anys d’experiència 
artística amb infants d’arreu del món, li va 
néixer la necessitat de donar veu als nens 
i nenes que veuen vulnerats els seus drets. 
És per això que va engegar la campanya 
WHY? Per què? juntament amb el cantautor 
Jaume Escala. 

La Carme pinta teles amb traços negres 
amb rostres de criatures i les penja als 
balcons perquè tothom les pugui veure, 
transformant al mateix temps els carrers 
de la ciutat de Barcelona en una galeria 
d’art. Amb motiu dels cinquanta anys de 
professió, la Generalitat li va fer el 2018 
una exposició antològica al Palau Robert 
de Barcelona on va fer la instal·lació 
WHY? MIRADES i hi va agrupar seixanta 
dels rostres que prèviament havien estat 
als carrers i que finalment conformen el 
llibre WHY? per captar fons pels projectes 
socials de Sant Joan de Déu.



Empreses 
responsables

Sant Joan de Déu 
reuneix més de 
100 persones en 
una trobada sobre 
responsabilitat 
social corporativa

Empreses compromeses 2018

ANCO, Grupo Euromadi, MAIN, MNArquitectura, 
Moventia, Mútua General de Catalunya, 
Shaeffler, Tokio Marine HCC, Tram, Zurich.

Directius i professionals de responsabilitat 
social corporativa, recursos humans i 
comunicació intercanvien experiènies solidàries 
i posen en valor la responsabilitat social com 
a eina de millora de l’empresa. Empreses com 
Tram, Moventia, Zurich España, BBVA, Leroy 
Merlin, Nissan, Grup T Automoció o CaixaBank 
van generar un espai de trobada i reflexió 
compartida amb professionals de Sant Joan 
de Déu, els quals van apuntar els reptes en 
implicació ciutadana i atenció social per a la 
construcció d’un món més just i hospitalari.

La reflexió amb un toc d’humor la va posar 
Víctor Küppers amb la xerrada ‘Viure amb 
entusiasme’, amb la qual va reivindicar una 
societat que posi en valor les relacions humanes 
per damunt de càrrecs i estigmes.

Un compromís que ens fa grans
Sant Joan de Déu ha creat un distintiu per a organitzacions 
compromeses, aquelles que s’impliquen de manera estable 
amb la institució, amb donacions mínimes de 5.000€ al fons 
general. Se’ls entrega un distintiu corpori i un distintiu online que 
els permet explicar la seva contribució social. A més, els oferim 
la possibilitat de conèixer de primera mà els projectes socials a 
través de visites o trobades amb professionals. 
T’impliques tu també? empresa@solidaridadsjd.org

Engeguem la Xarxa de comerços solidaris

Comerços i empreses s’impliquen en la distribució 
de productes solidaris de Sant Joan de Déu cedint 
espai a les seves botigues i oficines per fer arribar 
la solidaritat en els punts de compra habituals de 
la ciutadania. Aquesta xarxa se suma als acords 
de distribució de productes amb grans empreses 
com Abacus, Bonpreu, La Mallorquina o Natura.

600
comerços s’han sumat a la xarxa el 2018



Despeses

Total
8.602.002 €  80,5% Programes  

 solidaris dels centres SJD
 6.925.968 €

75% Infància i recerca
5.204.861** €

25% Àmbit social  
i salut mental
1.721.107 €

 6% Sensibilització  
 i Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestió i captació
 1.164.339 €

Ingressos

Total
8.777.839 €  20,2% Socis i sòcies

 1.769.024 €

 67,3% Donacions  
 econòmiques
 5.912.460 €

 5,1% Donacions de  
 productes i serveis
 450.590 €

 1% Subencions públiques
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Gestos que 
canvien vides
El voluntariat és 
part del cor de 
Sant Joan de 
Déu. Persones 
implicades en 
cuidar, humanitzar i 
acompanyar la cura 
de les persones que 
ho necessiten.

Arreu del territori, 
SJD disposa de 
milers de persones 
voluntàries:

2.897 
voluntaris i 
voluntàries

224.252 
hores de voluntariat

Professionals de la salut i de l’educació s’han 
incorporat a SJD Serveis Socials Barcelona 
fent voluntariat per incidir en la formació sobre 
hàbits de neteja i prevenció i d’alfabetització 
i conversa en català i castellà. Es tracta de 
trobades individuals o en petits grups que 
potencien la personalització i les relacions de 
confiança.

L’obertura del centre de Protecció Internacional 
de Sant Joan de Déu a Manresa ha generat 
molt bona acollida entre els manresans 
i manresanes, que s’han ofert per donar 
suport als nouvinguts. Entre les propostes de 
voluntariat s’han consolidat amb molt d’èxit les 
parelles lingüístiques que fomenten l’intercanvi 
d’idiomes entre les persones nouvingudes i les 
que fa anys que viuen aquí.

Voluntaris dedicats  
a la formació

Parelles lingüístiques per 
l’acollida de persones refugiades 

Dades econòmiques de Solidaritat Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - San Rafael*

El remanent de 175.837 € es destinarà a programes socials per a propers exercicis.
*Aquestes dades han estat auditades externament el juliol de 2019
**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 gestionen directament.



Disseny i maquetació: www.marianacastel.com   

Amb tu cuidem 
qui més ho 
necessita

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

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

              @solidaridadSJD
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Treballem per 
construir un 
món més just 
i hospitalari

4 Dades SJD solidari
7 SJD a Lleida
14 SJD al territori
16 Cooperació internacional
18 Sensibilització i mobilització

Il·lustracions: malmesos.com

“Perquè la dignitat és un dret intrínsec 
a la condició humana, a Sant Joan de Déu 
cuidem les persones que més ho 
necessiten.

Que tothom pugui tenir una llar on viure 
càlidament, una ocupació a la mida 
de les seves capacitats, una salut que 
garanteixi el benestar. Que tothom, 
aquí i arreu del món, pugui ser 
protagonista de la vida que vol viure.”

Comunitat Sant Joan de Déu

Persones treballadores, voluntàries, ateses als 
centres i els seus familiars, socis i donants, 
empreses i institucions col·laboradores, escoles 
amigues i germans de Sant Joan de Déu

 6.600 
persones en 
plantilla

 2.897 
persones 
voluntàries

 63 
germans de 
l’Orde Hospitalari 
Sant Joan de Déu

 42.200
socis i donants

 680 
empreses, entitats 
i institucions 
col·laboradores



GRÀCIES
Amb tu cuidem les persones 
que passen per una situació de 
vulnerabilitat posant-les al centre 
del seu procés d’autonomia

Sense llar Dependència

Salut mental Discapacitat intel·lectual

Recerca i 
docència

Infància i joventut 
amb malalties

Cooperació 
internacional

Migracions

 351.100 
persones 
ateses en 
centres 
socials, 
sanitaris i 
sociosanitaris

 750 
persones 
dormen 
cada dia en 
pisos socials 
i centres 
residencials

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

 9.000 
atencions 
domiciliàries

 890 
persones 
ateses han 
trobat feina

 378 
projectes de 
recerca social 
i biomèdica



A Lleida Sant Joan de Déu disposa de tres 
centres on atenem persones amb trastorn 
mental i/o discapacitat intel·lectual i persones 
migrades.

 Sant Joan de Déu 
 a Lleida 

Discapacitat intel·lectual

 Àmbits d’actuació de SJD a Lleida 

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

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Centres de Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - Sant Rafael

Catalunya

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
Barcelona

Hospital  
Sant Joan de Déu 
Esplugues de Llobregat

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat 

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

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,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 

Salut mental Migracions



SJD a Lleida

125 
llits per a hospitalització

30 
places en pisos socials

4.351 
infants i adolescents atesos

Atents als trastorns mentals 
infantil i juvenil, realitats en 
creixement

A Sant Joan de Déu donem 
resposta als infants i joves que 
pateixen un trastorn mental greu 
i persistent en el temps. A Lleida 
l’Hospital SJD és la seu central 
d’una xarxa que dona també servei 
a altres poblacions de la província.

Oportunitats 
per a una  
vida plena
1 de cada 4 
persones patirà 
alguna malaltia 
mental al llarg de 
la seva vida
Font: Organització Mundial 
de la Salut (OMS)

CUIDEM PERSONES 
AMB PROBLEMES 
DE SALUT MENTAL

La cura d’animals fomenta la 
cura d’un mateix

Fomentem els hàbits de 
cuina i alimentació

Un respir per a les famílies cuidadores

Les activitats dirigides amb cavalls 
i les visites a la granja estimulen les 
persones amb trastorns mentals 
ateses als centres. A més de la 
sortida a l’aire lliure, el contacte amb 
animals és una motivació sensorial, 
física i cognitiva que genera 
benestar.

Expressant-nos a través de les 
tècniques artístiques connectem 
amb la part més inconscient de 
la persona, al mateix temps que 
alliberem emocions latents de forma 
constructiva i creativa. Una forma de 
teràpia que fomenta la consciència 
pròpia i les relacions socials.

La salut mental de les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
requereix d’una mirada específica, 
que va des de la pedagogia en 
la cura de la salut, fins al treball 
comunitari per garantir una 
assistència i seguiment adequat. 
L’Hospital Sant Joan de Déu de 
Lleida ofereix aquest servei públic i 
gratuït des de l’octubre de 2018.

El projecte ‘Avui cuines tu’ estimula 
els coneixements culinaris de les  
persones amb trastorn mental que 
fa anys que viuen al centre. Un 
primer pas d’autonomia per estudiar 
la incorporació d’aquestes persones 
a pisos socials.

Per tal de donar temps de descans a les famílies que cuiden infants i joves amb 
trastorn mental greu, des de Sant Joan de Déu oferim activitats de lleure on 
s’atenguin  les necessitats específiques que presenten aquests joves.

22 
famílies gaudeixen del respir

Històries amb cor “La Sheila és un exemple de valentia. 
Li va costar assumir la diabetis, el trastorn mental no permetia 
responsabilitzar-se de la malaltia i feia coses que li perjudicaven 
la salut. Ara s’ha implicat en la seva recuperació i fins i tot va 
a les escoles a explicar el seu cas”

Pisos per a persones en risc 
d’exclusió social

Per tal de donar resposta a la 
creixent necessitat habitacional 
SJD disposa de pisos a Lleida 
on s’hi acullen 15 persones en 
risc d’exclusió, a les quals es fa 
un acompanyament per tal que 
recuperin la seva autonomia, seguint 
la metodologia Housing First. 

Posem en  
valor les 
capacitats  
de tothom
23% d’ocupació
entre les persones 
amb discapacitat. 
3 vegades menys 
que les persones 
sense discapacitat
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) L’art-teràpia promou la 

consciència i la comunicació
Especialitzats en la salut 
mental de persones amb 
discapacitat intel·lectualSJD a Lleida

247
persones amb discapacitat  
intel·lectual ateses

CUIDEM PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL



“La felicitat que  
procures per a ells,  
acaba repercutint en tu”

Àngel Lamana Ramírez
Prejubilat des de fa 5 anys, ha trobat una nova vida a Sant Joan de Déu 
Terres de Lleida, des d’on és feliç acompanyant, escoltant i fent felices 
les persones ateses al centre d’Almacelles

En què consisteix el dia a dia del teu 
voluntariat?
Vaig començar acompanyant les persones del 
centre a excursions a cavall. A poc a poc vaig 
anar coneixent més a fons el projecte i vaig tenir 
ganes d’impicar-m’hi més, així que des de fa tres 
anys vaig al centre dos matins a la setmana a  
fer-hi tallers diversos i una revista semestral, 
entretots.com.
Una revista amb els usuaris i usuàries?
Sí, entre tots, com diu el nom. També hi participen 
professionals i altres voluntaris i voluntàries. Però 
les principals protagonistes són les persones 
residents al centre, que cada setmana escriuen 
articles sobre temes ben diversos. És una manera 
de compartir temps, anècdotes i emocions 
amb ells. Em sento molt afortunat de poder tirar 
endavant aquest projecte.

“El voluntariat té molt valor, ens podem dedicar 
a l’escolta i l’estima, exclusivament”

CUIDEM PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL

Què t’aporta fer voluntariat?
Sempre em pregunto a mi mateix: què m’agradaria 
rebre si estigués en aquesta situació? I això és el 
que intento fer cada dia: escoltar, acompanyar, 
fer que les hores compartides siguin de felicitat 
per a ells i elles. I al final del dia t’adones que tota 
aquesta felicitat que has volgut procurar per a 
ells repercuteix en una gran felicitat en mi mateix. 
Quines paradoxes té a vegades la vida.

Què et va empènyer a començar el voluntariat?
A casa teníem molt incorporat el valor de donar, de 
cuidar els altres, i en prejubilar-me i adonar-me que 
tenia molt temps lliure, vaig veure que el volunatriat 
podria ser una manera de donar, de cuidar, que 
em satisfeia.

A Sant Joan de Déu sempre diem que amb el 
voluntariat “reps molt més del que dones”
Efectivament, és això. És que, a més a més, el 
voluntariat és una figura que aporta molt valor 
perquè els professionals tenen la seva feina 
d’atenció, tenen moltes tasques en el seu dia a 
dia i és normal que a vegades no puguin estar per 
tots els detalls de totes les persones ateses. Les 
persones voluntàries arribem fresques i la nostra 
única tasca és l’escolta i l’estima, res més.
 



SJD a Lleida

70
joves atesos en primera acollida

30
joves atesos al centre d’emergència

Migrar per  
un futur 

 de 148 
persones cada 
dia demanen asil 
a Espanya. 3 de 
cada 4 peticions 
són rebutjades.
Font: Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat

109 
persones 
ocupades  
al CET El Pla

5 
persones 
ocupades  
a l’empresa  
ordinària

 Acollim a Lleida joves migrants que arriben sense família El CET El Pla aposta per nous projectes
Donada la creixent arribada a Catalunya d’adolescents i joves migrants 
sense família, Sant Joan de Déu ha obert a Almacelles (Lleida) un centre 
per acollir-los.

Els joves poden ser atesos d’urgència per una estada mínima de dos 
mesos i fins a la majoria d’edat. El centre és casa seva i donada la 
vulnerabilitat amb la qual arriben, ja que no tenen recursos ni xarxa social 
de referència i són desconeixedors de l’idioma, s’acompanya la seva 
estada amb programes de suport per facilitar-los la incorporació el més àgil 
possible a la comunitat d’acollida.

Al CET El Pla vetllem per donar continuïtat als projectes que 
estan en funcionament i consolidar àrees de recent creació 
com, neteja i jardineria, intensificant l’acció comercial i establint 
sinergies amb altres empreses del territori per tal de donar a 
conèixer la tasca del Pla. Creiem fonamental l’acció comunitària 
per crear una xarxa sòlida de suport a les persones amb 
discapacitat i establir ponts efectius amb l’empresa ordinària.

El principal objectiu és garantir l’estabilitat laboral de les 
persones que actualment treballen al Centre Especial de Treball, 
d’aquí que contínuament es busquin noves línies de negoci, que 
permetin ampliar la plantilla i oferir llocs estables i de qualitat per 
a persones amb discapacitat i generar noves places també per a 
persones en risc d’exclusió social.

 L’empresa Zurich aporta 
 el material esportiu 
 necessari per engegar el 
 projecte d’activitat física 
 dels joves acollits

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

 Obrim un taller ‘intern’ de bicicletes a Lleida

Fruit de la inquietud per la formació i la mecànica 
dels joves acollits al centre de Lleida s’ha engegat un 
projecte de reparació de bicicletes i motocicletes per als 
treballadors i treballadores de la institució, que permet als 
joves potenciar les seves habilitats i rutines.

25 
joves hi participen

CUIDEM PERSONES  
MIGRADES

Centre 
especial 
de treball

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

 Incorporar persones amb discapacitat genera un benefici 
 mutu per a la persona contractada i per a l’empresa. 

Suma’t a la contractació inclusiva!



Apostem per 
la sensibilització 
dels joves amb 
el programa 
Escola amiga
arreu dels territoris

Es consolida el teatre social com a teràpia per a les 
persones ateses i com a proposta de sensibilització per a 
centres educatius i ciutadania. L’exposició ’La vida misma’ 
circula per cinc espais de la ciutat per sensibilitzar en 
exclusió social. Més de 360 persones voluntàries donen 
suport a l’activitat diària del centre.

MÚRCIA
 A Múrcia atenem persones en situació  
 de discapacitat 

Apostem pels pisos socials incorporant un pis per a persones 
malaltes en risc d’exclusió ateses a l’Hospital Universitari 
La Fe de València. Sensibilitzem les empreses i formem 
les persones acollides per a potenciar la inserció laboral. 
Treballem en xarxa amb el territori per coordinar l’acollida i fer 
créixer la solidaritat. Mantenim un taller ocupacional centrat en 
la reparació de bicicletes que permet donar un servei al barri, 
alhora que generar hàbits i formació a les persones ateses.

VALÈNCIA 
 A València atenem persones en situació  
 de sense llar 

Consolidem el programa Housing First de llars per a persones 
en situació de sense llar i trastorn mental. Incorporem centres 
per a l’acollida de persones migrades i refugiades. 
Engeguem la construcció del Pediatric Cancer Center, pioner 
a tot Europa en l’atenció de càncer infantil. Humanitzem 
l’atenció oferint somriures i companyia tant als infants com a 
les persones grans que atenem.

 Sant Joan de Déu  
 a altres territoris 
Disposem de més de 20 centres
a la Província d’Aragó Sant Rafael

CATALUNYA
 A Catalunya atenem persones en  
 situació vulnerable

© Sergi Gómez

informació a
www.solidaritatsjd.org

SARAGOSSA 
 A Saragossa atenem persones en situació  
 de dependència

Consolidem un programa d’acompanyament a les famílies 
de les persones que atenem. Incorporem teràpies 
complementàries com els gossos a la residència de 
persones grans, el mindfulness per pacients de nefrologia 
o aromateràpia per la neurorehabilitació. Oferim ajudes 
econòmiques, alimentàries, habitacionals i farmacològiques 
puntuals a pacients que tenen pocs recursos.

Potenciem el programa HosVitalidad per afavorir la gestió 
de l’oci i el temps lliure en els pacients i les seves famílies, 
buscant la col·laboració desinteressada d’entitats socials i 
culturals.

Potenciem les teràpies aquàtiques com a intervenció 
multidisciplinar en l’àmbit sanitari, educatiu, recreatiu i social. 
Incorporem la musicoteràpia com a teràpia transversal a 
l’atenció del centre.

MADRID 
 A Madrid atenem persones en situació  
 de dependència

PAMPLONA 
 A Pamplona atenem persones  
 al final de la vida 

Mantenim l’Espai famílies com a espai obert al barri per generar 
comunitat amb les famílies ateses. Obrim tres pisos socials per a 
famílies en risc d’exclusió. Oferim horts terapèutics, musicoterà-
pia, arteràpia i teràpia assistida amb animals com a comple-
ments als processos de rehabilitació. 

MALLORCA 
 A Mallorca atenem famílies en risc d’exclusió 
social i persones en situació de dependència 



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)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

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)

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)

Per tal de generar relacions estables 
d’intercanvi de coneixements i 
recursos a llarg termini, Sant Joan 
de Déu potencia els agermanaments 
entre centres de la institució. En 
aquest marc, professionals del 
Parc Sanitari SJD han realitzat dues 
missions quirúrgiques a l’hospital 

Cristo de las Américas a Bolívia, 
s’ha incorporat amb l’assessorament 
de l’Hospital SJD de Pamplona i s’ha 
engegat l’activitat del bloc quirúrgic 
de l’Hospital de Sant Jean de Dieu 
de Thiès de Senegal amb el suport 
de la Fundació Athaia.

Sant Joan de Déu aposta 
pels agermanaments

© Jordi Joan Fàbrega

Cooperació 
internacional
8 persones 
posseeixen la 
mateixa riquesa 
que el 50% de la 
població mundial
Font: Oxfam Intermón

La setmana de la solidaritat 
ofereix un espai de sensibilització 

Engega l’activitat del magatzem provincial de donacions

El nou magatzem permet fer més eficient la recollida de donacions 
de productes que fan les empreses i canalitzar-les als centres, també 
en el cas dels contenidors de material que s’envien a Àfrica, Àsia i 
Amèrica del Sud

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDEM QUI 
HO NECESSITA, 
AQUÍ I ARREU DEL MÓN

Per tal de visibilitzar la tasca de 
cooperació internacional i potenciar 
la captació de fons per als projectes 
d’agermanament, els centres de 
SJD generen un punt àlgid d’activitat 
durant una setmana a l’any que inclou 
mercats solidaris, recollides d’aliments i 
productes, xerrades, exposicions… 



Producte solidari Empreses compromeses

Escola amigaBatecs SJD MagicLine
Voluntariat Accions solidàries

 Implicats en 
canviar-ho tot

Sant Joan de Déu aposta per implicar la 
ciutadania en la transformació social a través 
de projectes de sensibilització i mobilització.

Programes de sensibilització i activació ciutadana

SENT LA VEU DE LA NORA
a www.batecs-sjd.org 
#johocanviotot

La plataforma Batecs SJD fa d’altaveu d’experiències que transformen. 
El 2019 incorpora la serie documental #JoHoCanvioTot, amb el testimoni 
de set joves valents que han decidit parlar per canviar-ho tot.

de 200 vídeos
testimonials Batecs SJD

100.000 visualitzacions
#johocanviotot en un mes

“Em fa molta ràbia haver-me 
de quedar a casa perquè 
el món no està preparat 
per a persones com jo”

La Nora té 15 anys,
pateix una malaltia neuromuscular 
degenerativa que l’obliga a anar 
amb cadira de rodes i és un 
exemple de superació i optimisme. 
Li preocupa el futur, però malgrat 
tot viu la seva vida al màxim, 
convençuda que amb la seva veu 
pot ajudar a la gent a sentir-se millor.

Com vius la teva malaltia?
He decidit adaptar la meva malaltia a la meva 
vida: vaig a l’institut, quedo amb els meus 
amics, ens agrada sortir de festa, faig classes 
de cant.. però em fa molta ràbia que avui en dia, 
a vegades m’hagi de quedar a casa perquè el 
món no està preparat per a persones com jo.

La música et mou tant o més que la cadira...
Sí, he descobert un món per mi, cantar, que em 
serveix per dir al món el que no puc dir parlant. 
La meva malaltia és degenerativa, així que cada 
vegada vaig perdent més força als músculs, no 
sé què passarà amb el meu cos quan passin 
els anys. Quan canto sento que puc ajudar gent 
que no està bé i em sento feliç, sento alegria i 
fortalesa.

Com t’imagines el fer-te gran?
Realment no penso en la malaltia, sinó en la 
meva independència. El futur d’una persona 
amb la meva malaltia és dur, no serà fàcil però 
justament per això, com que m’ha tocat a mi, 
he decidit viure cada segon de la meva vida al 
màxim i el més feliç que pugui.

Ara t’ajuden en la vida quotidiana?
Sí, la meva mare avui dia treballa a dos
torns perquè les ajudes que ens ofereixen no 
són suficients, per això sembla que estar malalt 
sigui una cosa de rics.



Gestos que 
canvien  
vides
El voluntariat és 
part del cor de 
Sant Joan de Déu.  
Persones implica-
des en cuidar, en 
humanitzar i acom-
panyar la cura de 
les persones que ho 
necessiten.

Arreu del territori, 
SJD disposa de 
milers de persones 
voluntàries:

2.897 
voluntaris

224.252 
hores de voluntariat

Donant sortida a la inquietud de fer 
costura d’algunes de les persones 
ateses i apostant per crear un 
producte sostenible, les persones 
ateses al centre d’Almacelles 
confeccionen Boc and Rolls, 
embolcalls de tela per a entrepans, 
al taller terapèutic ocupacional de 
costura conduït per monitores i 
voluntàries.

Voluntàries de suport al 
taller de costura

El servei comunitari permet a 
l’alumnat analitzar el seu entorn i 
comprometre’s en la seva millora 
de manera que promou l’educació 
en valors i el compromís cívic. 
Així, 64 alumnes de 3r d’ESO 
del Col·legi Claver van dedicar 
un parell de dies a participar en 
diferents activitats dels serveis del 
Centre d’Almacelles: jocs de taula, 
interpretació musical, futbol, taller 
de maquillatge, hort terapèutic, 
jocs d’orientació,...

Joves que aposten pel 
servei comunitari

Joves 
trencant 
estigmes!

200 
xerrades

148 
centres 
educatius 
que hi 
participen

54 
accions 
d’instituts 
amb 
centres 
SJD

9.600 
joves 
participants

Teatre intergeneracional 
per trencar estigmes

Els més petits s’acosten al 
Jardí sensorial del centre

Alumnes del col·legi Terraferma 
i persones ateses als centres 
han creat un espectacle teatral 
amb l’adaptació de “La dona 
de la finestra” d’Emily Dickson. 
Mesos de convivència i treball 
intergeneracional que han acabat 
amb la representació al Jardí Vent 
Seré davant de multitud d’alumnes 
de l’escola, professionals i persones 
ateses.

Infants d’escoles bressol i educació 
infantil visiten, de la mà de persones 
amb discapacitat intel·lectual, el 
jardí sensorial Vent Serè que està 
dins el centre d’Almacelles. Una 
estona de sensacions i convivència 
compartida que acaba amb una 
representació teatral.

El programa Escola 
amiga treballa 
l’estigma amb joves 
a través de xerrades 
de sensibilització 
i accions ideades 
entre els alumnes i 
les persones ateses 
a Sant Joan de Déu.

Arreu del territori 
SJD ha estat en:



Accions solidàries

 Més de 500 persones 
 participen a la Marxa 
 Solidària pel Pla de 
 Ponent que recapta 
 diners per activitats 
 de lleure d’estiu per a 
 joves sense recursos.

 49 parelles participen 
 del 1r torneig de pàdel 
 solidari organitzat pel 
 gimnàs We Are Padel 
 i amb la col·laboració 
 d’Assegurances Xavier 
 Canadell. 

 Lleida es mobilitza 
 per la Magic Line 
 SJD de Barcelona i 
 Mallorca creant quatre 
 equips entre les dues 
 caminades.

MOLTES GRÀCIES
a les persones, empreses i entitats que organitzeu 
accions a benefici de Sant Joan de Déu.

Un compromís que ens fa grans
Sant Joan de Déu ha creat un distintiu per a organitza-
cions compromeses, aquelles que s’impliquen de manera 
estable amb la institució. T’impliques tu també? 
empresa@solidaridadsjd.org

El Calendari Bombers amb Causa 

Membres del cos de Bombers de la Generalitat i infants atesos 
a Sant Joan de Déu Terres de Lleida comparteixen una divertida 
jornada de joc que acaba generant les imatges del Calendari 
solidari Bombers amb Causa. Des de 2018 una part dels fons 
recaptats amb aquesta iniciativa es destinen als programes 
d’atenció a infants en risc d’exclusió social atesos a Sant Joan 
de Déu Terres de Lleida.

amb els infants en risc d’exclusió de Lleida

 L’asseguradora Zurich organitza un torneig 
 de futbol amb els joves migrats atesos al centre 
 i aporta el material esportiu necessari per les 
 sessions esportives del centre.

Despeses

Total
8.602.002 €  80,5% Programes  

 solidaris dels centres SJD
 6.925.968 €

75% Infància i recerca
5.204.861** €

25% Àmbit social 
i salut mental
1.721.107 €

 6% Sensibilització 
 i Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestió i captació
 1.164.339 €

Ingressos

Total
8.777.839 €  20,2% Socis i sòcies

 1.769.024 €

 67,3% Donacions  
 econòmiques
 5.912.460 €

 5,1% Donacions de  
 productes i serveis
 450.590 €

 1% Subencions públiques
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Professionals de la salut i de l’educació s’han 
incorporat a SJD Serveis Socials Barcelona 
fent voluntariat per incidir en la formació sobre 
hàbits de neteja i prevenció i d’alfabetització 
i conversa en català i castellà. Es tracta de 
trobades individuals o en petits grups que 
potencien la personalització i les relacions de 
confiança.

L’obertura del centre de Protecció Internacional 
de Sant Joan de Déu a Manresa ha generat 
molt bona acollida entre els manresans 
i manresanes, que s’han ofert per donar 
suport als nouvinguts. Entre les propostes de 
voluntariat s’han consolidat amb molt d’èxit les 
parelles lingüístiques que fomenten l’intercanvi 
d’idiomes entre les persones nouvingudes i les 
que fa anys que viuen aquí.

Voluntaris dedicats 
a la formació

Parelles lingüístiques per 
l’acollida de persones refugiades 

Dades econòmiques de Solidaritat Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - San Rafael*

El remanent de 175.837 € es destinarà a programes socials per a propers exercicis.
*Aquestes dades han estat auditades externament el juliol de 2019
**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 gestionen directament.



Disseny i maquetació: www.marianacastel.com   

Amb tu cuidem 
qui més ho 
necessita

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

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

              @solidaridadSJD

Hospital Sant Joan 
de Déu de Lleida
Avda. de la Canadiense, 28
25001 Lleida
Telf: 973267222
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Centre Assistencial d’Almacelles
Crta. Nacional 240 km. 111
25100 Almacelles 
Telf: 973740010
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Llar Residència SM - Acadèmia
c/ Alcalde Costa, 26
25002 Lleida
Telf: 973010406
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Centre Especial de Treball “ El Pla”
Crta. Nacional 240 km. 111
25100 Almacelles 
Telf: 9737010439
cetelpla@sjd-lleida.org
www.cetelpla.org
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Treballem per 
construir un 
món més just 
i hospitalari

4 Dades SJD solidari
7 SJD a Mallorca
14 SJD al territori
16 Cooperació internacional
18 Sensibilització i mobilització

Il·lustracions: malmesos.com

“Perquè la dignitat és un dret intrínsec 
a la condició humana, a Sant Joan de Déu 
cuidem les persones que més ho 
necessiten.

Que tothom pugui tenir una llar on viure 
càlidament, una ocupació a la mida 
de les seves capacitats, una salut que 
garanteixi el benestar. Que tothom, 
aquí i arreu del món, pugui ser 
protagonista de la vida que vol viure.”

Comunitat Sant Joan de Déu

Persones treballadores, voluntàries, ateses als 
centres i els seus familiars, socis i donants, 
empreses i institucions col·laboradores, escoles 
amigues i germans de Sant Joan de Déu

 6.600 
persones en 
plantilla

 2.897 
persones 
voluntàries

 63 
germans de 
l’Orde Hospitalari 
Sant Joan de Déu

 42.200
socis i donants

 680 
empreses, entitats 
i institucions 
col·laboradores



GRÀCIES
Amb tu cuidem les persones 
que passen per una situació de 
vulnerabilitat posant-les al centre 
del seu procés d’autonomia

Sense llar Dependència

Salut mental Discapacitat intel·lectual

Recerca i 
docència

Infància i joventut 
amb malalties

Cooperació 
internacional

Migracions

 351.100 
persones 
ateses en 
centres 
socials, 
sanitaris i 
sociosanitaris

 750 
persones 
dormen 
cada dia en 
pisos socials 
i centres 
residencials

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

 9.000 
atencions 
domiciliàries

 890 
persones 
ateses han 
trobat feina

 378 
projectes de 
recerca social 
i biomèdica



A Mallorca Sant Joan de Déu disposa de dos 
centres a Palma on atenem famílies en risc 
d’exclusió social i persones en situació de 
dependència.

 Sant Joan de Déu 
 a Mallorca 

Sense llar

 Àmbits d’actuació de SJD a Mallorca 

Dependència

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

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Centres de Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - Sant Rafael

Catalunya

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
Barcelona

Hospital  
Sant Joan de Déu 
Esplugues de Llobregat

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat 

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

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,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 



Una llar,  
una vida
Des de la Fundació 
Sant Joan de 
Déu Serveis 
Socials Mallorca 
acollim famílies 
amb menors al 
seu càrrec, que 
es troben en 
una situació de 
dificultat social 
per manca de 
recursos, treball i 
suport familiar. Més 
enllà de garantir-
los les necessitats 
bàsiques, els 
oferim recursos per 
a la inserció social.

Activem una xarxa de  
pisos socials

Ampliem el rober solidari

En conveni amb l’Institut Balear de 
l’Habitatge oferim pisos a Palma 
per donar continuïtat als processos 
de reinserció social engegats des 
del centre Es Convent. D’aquesta 
manera potenciem l’autonomia 
de les persones que atenem i els 
facilitem la creació de vincles amb 
la comunitat.

Es facilita roba i articles de 
puericultura, ja que hem ampliat 
el servei a persones amb pocs 
recursos d’altres entitats. Així, 
hem millorat les instal·lacions per 
garantir la comoditat i l’autonomia 
en l’elecció de les persones que en 
fan ús.

 Palma Gospel Singel ha 
 destinat part de la recaptació  
 de tots els seus concerts del 
 2018 a Sant Joan de Déu

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

Generem un espai de trobada i formació sobre criança obert a la comunitat, 
en el qual es programen xerrades i activitats que permeten generar vincles i 
augmentar l’autoconfiança de les famílies que atenem.

Espai Família, 
un espai comunitari

158 
activitats

1.335 
persones adultes  
beneficiades

1.073 
infants beneficiats

567 
persones beneficiades

CUIDEM PERSONES  
EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR



Respectem la 
voluntat de qui 
està dèbil
L’Hospital Sant Joan 
de Déu de Palma 
és un centre de 
referència dins la 
xarxa sanitària pú-
blica balear amb un 
model d’assistència 
integral i enfocada 
als processos que 
millorin la funcio-
nalitat i promoguin 
l’autonomia de les 
persones.

 Pabisa Hotels i l’Obra Social  
 “La Caixa” fan possible l’adquisició 
 del primer exoesquelet terapèutic que 
 donarà servei a les Illes Balears.

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

Per tal de facilitar que les persones que atenem puguin tornar al més aviat possible a casa seva, posem al seu abast 
un banc de material sanitari de suport a la rehabilitació. Es tracta de productes de cost molt elevat i que no cobreix la 
sanitat pública com llits articulats, cadires de rodes, taules de transferència o altres tipus d’ajudes.

Cedim material sanitari per 
facilitar la rehabilitació

36
persones beneficiades

230
persones beneficiades

+135
productes cedits

Ajuts econòmics per a qui més ho necessitaLes teràpies complementàries donen vida

Per tal de garantir la cobertura de les necessitats 
bàsiques d’aquelles persones que atenem al centre, 
desenvolupem un programa d’ajuts socials per a roba, 
alimentació o transport.

Fer música, art o exercici físic, relacionar-se amb animals 
o tenir cura d’un hort són activitats que milloren la qualitat 
de vida de les persones en situació de dependència 
que atenem. Els permeten generar rutines, tenir 
responsabilitats, viure estones d’oci i distensió...Entre 
aquestes destaquen la inauguració de l’hort terapèutic i la 
incorporació del paddle surf adaptat.

Històries amb cor “La Mònica pateix una 
lesió medul·lar, però enguany va poder 
participar de la caminada de 2km de la 
Magic Line SJD gràcies a un exoesquelet 
terapèutic. Un gran pas per a l’autonomia 
de persones amb mobilitat reduïda.”

© Sergi Gómez

CUIDEM PERSONES 
EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA



A què dediques el teu voluntariat?
Generalment a fer companyia a les persones 
que estan ingressades, prioritzant els pacients 
que no tenen moltes visites perquè no tenen 
familiars. A més a més, darrerament també faig 
acompanyament quan han de fer gestions. 

Per exemple?
Si els deriven a un especialista en un altre hospital, 
si han de fer papers, visites legals... hi anem amb 
el pacient perquè tingui companyia des que surt 
per la porta de l’hospital fins que hi torna. És de 
gran ajuda per a ells no haver d’afrontar això sols.

I la coral?
És genial. Assagem, ens ho passem bé i després 
cantem a les celebracions del centre i en algunes 
misses els diumenges. És una altra forma d’ajudar, 
potser més relaxada, alhora que m’ho passo bé.

Què t’aporta el voluntariat?
Ser voluntari és sobretot sentir que pots ser útil a 
altres persones, que els estàs oferint una cosa tan 
senzilla i tan important com la companyia. 

“El voluntariat 
ofereix una cosa 
tan senzilla i tan 
important com la 
companyia.”

Juan Manuel Martín
Des que es va retirar fa 3 anys dedica tres 
tardes a fer voluntariat, dues amb pacients i 
una amb la coral de l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Palma de Mallorca.

Què et va empènyer a començar el voluntariat?
Jo tenia la inquietud de col·laborar en algun lloc. 
Per motius de malaltia vaig retirar-me jove i no volia 
quedar-me’n al marge, volia participar i vaig fer-me 
voluntari. A través d’una amiga vaig conèixer Sant 
Joan de Déu, i aquí hi sóc.

“No volia quedar-
me’n al marge, volia 
participar, i vaig fer-me 
voluntari”

CUIDEM PERSONES 
EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA



Apostem per 
la sensibilització 
dels joves amb 
el programa 
Escola amiga
arreu dels territoris

Es consolida el teatre social com a teràpia per a les 
persones ateses i com a proposta de sensibilització per a 
centres educatius i ciutadania. L’exposició ’La vida misma’ 
circula per cinc espais de la ciutat per sensibilitzar en 
exclusió social. Més de 360 persones voluntàries donen 
suport a l’activitat diària del centre.

MÚRCIA
 A Múrcia atenem persones en situació  
 de discapacitat 

Apostem pels pisos socials incorporant un pis per a persones 
malaltes en risc d’exclusió ateses a l’Hospital Universitari 
La Fe de València. Sensibilitzem les empreses i formem 
les persones acollides per a potenciar la inserció laboral. 
Treballem en xarxa amb el territori per coordinar l’acollida i fer 
créixer la solidaritat. Mantenim un taller ocupacional centrat en 
la reparació de bicicletes que permet donar un servei al barri, 
alhora que generar hàbits i formació a les persones ateses.

VALÈNCIA 
 A València atenem persones en situació  
 de sense llar 

Consolidem el programa Housing First de llars per a persones 
en situació de sense llar i trastorn mental. Incorporem centres 
per a l’acollida de persones migrades i refugiades. 

Engeguem la construcció del Pediatric Cancer Center, pioner 
a tot Europa en l’atenció de càncer infantil. Humanitzem 
l’atenció oferint somriures i companyia tant als infants com a 
les persones grans que atenem.

 Sant Joan de Déu  
 a altres territoris 
Disposem de més de 20 centres
a la Província d’Aragó Sant Rafael

CATALUNYA
 A Catalunya atenem persones en  
 situació vulnerable

© Sergi Gómez

informació a
www.solidaritatsjd.org

SARAGOSSA 
 A Saragossa atenem persones en situació  
 de dependència

Consolidem un programa d’acompanyament a les famílies 
de les persones que atenem. Incorporem teràpies 
complementàries com els gossos a la residència de 
persones grans, el mindfulness per pacients de nefrologia 
o aromateràpia per la neurorehabilitació. Oferim ajudes 
econòmiques, alimentàries, habitacionals i farmacològiques 
puntuals a pacients que tenen pocs recursos.

Potenciem el programa HosVitalidad per afavorir la gestió 
de l’oci i el temps lliure en els pacients i les seves famílies, 
buscant la col·laboració desinteressada d’entitats socials i 
culturals.

Potenciem les teràpies aquàtiques com a intervenció 
multidisciplinar en l’àmbit sanitari, educatiu, recreatiu i social. 
Incorporem la musicoteràpia com a teràpia transversal a 
l’atenció del centre.

MADRID 
 A Madrid atenem persones en situació  
 de dependència

PAMPLONA 
 A Pamplona atenem persones  
 al final de la vida 



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)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

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)

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)

Per tal de generar relacions estables 
d’intercanvi de coneixements i 
recursos a llarg termini, Sant Joan 
de Déu potencia els agermanaments 
entre centres de la institució. En 
aquest marc, professionals del 
Parc Sanitari SJD han realitzat dues 
missions quirúrgiques a l’hospital 

Cristo de las Américas a Bolívia, 
s’ha incorporat amb l’assessorament 
de l’Hospital SJD de Pamplona i s’ha 
engegat l’activitat del bloc quirúrgic 
de l’Hospital de Sant Jean de Dieu 
de Thiès de Senegal amb el suport 
de la Fundació Athaia.

Sant Joan de Déu aposta 
pels agermanaments

© Jordi Joan Fàbrega

Cooperació 
internacional
8 persones 
posseeixen la 
mateixa riquesa 
que el 50% de la 
població mundial
Font: Oxfam Intermón

La setmana de la solidaritat 
ofereix un espai de sensibilització 

Engega l’activitat del magatzem provincial de donacions

El nou magatzem permet fer més eficient la recollida de donacions 
de productes que fan les empreses i canalitzar-les als centres, també 
en el cas dels contenidors de material que s’envien a Àfrica, Àsia i 
Amèrica del Sud

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDEM QUI 
HO NECESSITA, 
AQUÍ I ARREU DEL MÓN

Per tal de visibilitzar la tasca de 
cooperació internacional i potenciar 
la captació de fons per als projectes 
d’agermanament, els centres de 
SJD generen un punt àlgid d’activitat 
durant una setmana a l’any que inclou 
mercats solidaris, recollides d’aliments i 
productes, xerrades, exposicions… 



Producte solidari Empreses compromeses

Escola amigaBatecs SJD MagicLine
Voluntariat Accions solidàries

 Implicats en 
canviar-ho tot

Sant Joan de Déu aposta per implicar la 
ciutadania en la transformació social a través 
de projectes de sensibilització i mobilització.

Programes de sensibilització i activació ciutadana

Gestos que 
canvien vides
El voluntariat és 
part del cor de 
Sant Joan de Déu.  
Persones implica-
des en cuidar, en 
humanitzar i acom-
panyar la cura de 
les persones que ho 
necessiten.

Arreu del territori, 
SJD disposa de 
milers de persones 
voluntàries:

2.897 
voluntaris

224.252 
hores de voluntariat

Tallers de cuina, ball, manualitats, 
activitats esportives, concerts del 
cor, animacions, jocs, biblioteca... 
les persones voluntàries donen 
vida al centre, fan propostes que 
humanitzen el centre i aporten 
grans beneficis mèdics.

Una de les principals tasques de 
les persones que fan voluntariat 
a l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Palma és la companyia, fer 
suport emocional a les persones 
que passen llargs períodes 
ingressades. Un gest que es 
transforma en grans somriures i 
benestar de les persones ateses.

La importància del suport 
emocional

El voluntariat dinamitza 
l’activitat del centre



La Magic Line SJD 
és una mobilització 
ciutadana en favor 
de les persones 
que es troben en 
situació vulnerable. 
S’hi participa 
per equips que 
es posen un 
repte econòmic 
i fan accions de 
sensibilització i 
recaptació de fons 
abans de sortir a 
caminar.
#magicline

 Barcelona  
 Mallorca  
 València 
15.700
persones hi  
han participat

1.138
equips

1.000
persones 
voluntàries

500 
organitzacions 
col·laboradores

1.500.000€ 
per a projectes 
socials des de 
2014

El 2019 ha tingut lloc la primera 
edició de la Magic Line Sant Joan 
de Déu a València i la tercera 

Els equips de 
la Universitat 
de Barcelona 
organitzen un 
concert solidari 
al paranimf de 
la UB.

L’equip Magical Nurses 
de Mallorca ha creat 
samarretes, llibretes i bosses 
solidàries amb la il·lustració 
de tres infermeres pioneres 
de la història

El Club de Senderisme de 
València organitza cafès solidaris 
en les seves sortides a caminar.

Los Chulingos van vendre 
productes de la Magic Line al 
Mercat de Ruzafa de València

El ioga solidari en família ha implicat 
l’entorn de l’Equip Magic Life per 
recaptar fons

L’equip Barracas 2.0 cada 
dimecres ven fruita i xocolatines a 
l’escola per assolir el seu repte.

La Magic Line SJD és 
més que una caminada 
gràcies als #magicliners 
que impliquen el seu 
entorn

a Mallorca!

El 100% dels fons captats pels 
equips es destina a projectes socials 
dels centres de Sant Joan de Déu al 
territori, però també a altres entitats 
socials amb qui compartim valors i 
manera de fer.

La ciutat es 
bolca per 
la millora  
social

Il·lustracions: www.miguel-bustos.com



Joves 
trencant 
estigmes!

200 
xerrades

148 
centres 
educatius 
que hi 
participen

54 
accions 
d’instituts 
amb 
centres 
SJD

9.600 
joves 
participants

Sensibilització i concerts 
solidaris

Intercanvi de postals 
de Nadal

Les escoles Sant Josep Obrer i Sant 
Vicent de Paul tenen una relació 
estable amb el centre, ja que visiten 
periòdicament les persones ateses i 
els ofereixen un concert per generar 
un espai d’oci compartit, així com 
també fan un concert solidari a 
l’escola per implicar la resta de 
famílies del centre.

Els infants de les escoles i els 
atesos al centre per a famílies en 
risc d’exclusió intercanvien postals 
de Nadal, un gest d’empatia per 
generar consciència de les diferents 
realitats de la ciutat. 

El programa Escola 
amiga treballa 
l’estigma amb joves 
a través de xerrades 
de sensibilització 
i accions ideades 
entre els alumnes i 
les persones ateses 
a Sant Joan de Déu.

Arreu del territori 
SJD ha estat en:

SENT LA VEU DE LA NORA
a batecs-sjd.org #johocanviotot

La plataforma Batecs SJD fa d’altaveu 
d’experiències que transformen. 
El 2019 incorpora la serie documental 
#JoHoCanvioTot, amb el testimoni de set 
joves valents que han decidit parlar per 
canviar-ho tot.

de 200 vídeos
testimonials Batecs SJD

100.000 visualitzacions
#johocanviotot en un mes

“Em fa molta ràbia 
haver-me de quedar 
a casa perquè el món 
no està preparat 
per a persones com jo”
La Nora té 15 anys, pateix una malaltia 
neuromuscular degenerativa que l’obliga a anar 
amb cadira de rodes i és un exemple de superació 
i optimisme. Li preocupa el futur, però malgrat tot 
viu la seva vida al màxim, convençuda que amb la 
seva veu pot ajudar a la gent a sentir-se millor.

Com vius la teva malaltia?
He decidit adaptar la meva malaltia a la meva vida: vaig a 
l’institut, quedo amb els meus amics, ens agrada sortir de 
festa, faig classes de cant.. però em fa molta ràbia que avui 
en dia, a vegades m’hagi de quedar a casa perquè el món 
no està preparat per a persones com jo.

La música et mou tant o més que la cadira...
Sí, he descobert un món per mi, cantar, que em serveix per 
dir al món el que no puc dir parlant. La meva malaltia és 
degenerativa, així que cada vegada vaig perdent més força 
als músculs, no sé què passarà amb el meu cos quan passin 
els anys. Quan canto sento que puc ajudar gent que no està 
bé i em sento feliç, sento alegria i fortalesa.

Com t’imagines el fer-te gran?
Realment no penso en la malaltia, sinó en la meva 
independència. El futur d’una persona amb la meva malaltia 
és dur, no serà fàcil però justament per això, com que m’ha 
tocat a mi, he decidit viure cada segon de la meva vida al 
màxim i el més feliç que pugui.

Ara t’ajuden en la vida quotidiana?
Sí, la meva mare avui dia treballa a dos
torns perquè les ajudes que ens ofereixen no són suficients, 
per això sembla que estar malalt sigui una cosa de rics.

Despeses

Total
8.602.002 €  80,5% Programes  

 solidaris dels centres SJD
 6.925.968 €

75% Infància i recerca
5.204.861** €

25% Àmbit social 
i salut mental
1.721.107 €

 6% Sensibilització 
 i Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestió i captació
 1.164.339 €

Ingressos

Total
8.777.839 €  20,2% Socis i sòcies

 1.769.024 €

 67,3% Donacions  
 econòmiques
 5.912.460 €

 5,1% Donacions de  
 productes i serveis
 450.590 €

 1% Subencions públiques
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Professionals de la salut i de l’educació s’han 
incorporat a SJD Serveis Socials Barcelona 
fent voluntariat per incidir en la formació sobre 
hàbits de neteja i prevenció i d’alfabetització 
i conversa en català i castellà. Es tracta de 
trobades individuals o en petits grups que 
potencien la personalització i les relacions de 
confiança.

L’obertura del centre de Protecció Internacional 
de Sant Joan de Déu a Manresa ha generat 
molt bona acollida entre els manresans 
i manresanes, que s’han ofert per donar 
suport als nouvinguts. Entre les propostes de 
voluntariat s’han consolidat amb molt d’èxit les 
parelles lingüístiques que fomenten l’intercanvi 
d’idiomes entre les persones nouvingudes i les 
que fa anys que viuen aquí.

Voluntaris dedicats 
a la formació

Parelles lingüístiques per 
l’acollida de persones refugiades 

Dades econòmiques de Solidaritat Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - San Rafael*

El remanent de 175.837 € es destinarà a programes socials per a propers exercicis.
*Aquestes dades han estat auditades externament el juliol de 2019
**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 gestionen directament.



Disseny i maquetació: www.marianacastel.com   

Amb tu cuidem 
qui més ho 
necessita

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

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

              @solidaridadSJD

Hospital Sant Joan de Déu
Mallorca
Sant Joan de Déu, 7
07007 Palma de Mallorca
T. 971 26 58 54
www.hsjdpalma.es

Fundació Sant Joan de Déu
Serveis Socials - Mallorca
Camí Vell de la Bunyola, 9
07007 Palma de Mallorca
T. 971 76 35 36
www.fundaciosjd.org
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Treballem per 
construir un 
món més just 
i hospitalari

4 Dades SJD solidari 
7 SJD a València
12 SJD al territori
14 Cooperació internacional
16 Sensibilització i mobilització

Il·lustracions: www.malmesos.com

“Perquè la dignitat és un dret intrínsec 
a la condició humana, a Sant Joan de Déu 
cuidem les persones que més ho 
necessiten.

Que tothom pugui tenir una llar on viure 
càlidament, una ocupació a la mida 
de les seves capacitats, una salut que 
garanteixi el benestar. Que tothom, 
aquí i arreu del món, pugui ser 
protagonista de la vida que vol viure.”

Comunitat Sant Joan de Déu

Persones treballadores, voluntàries, ateses als 
centres i els seus familiars, socis i donants, 
empreses i institucions col·laboradores, escoles 
amigues i germans de Sant Joan de Déu

 6.600 
persones en 
plantilla

 2.897 
persones 
voluntàries

 63 
germans de 
l’Orde Hospitalari 
Sant Joan de Déu

 42.200
socis i donants

 680 
empreses, entitats 
i institucions 
col·laboradores



Recerca i 
docència

Infància i joventut 
amb malalties

Cooperació 
internacional

Migracions

 351.100 
persones 
ateses en 
centres 
socials, 
sanitaris i 
sociosanitaris

 750 
persones 
dormen 
cada dia en 
pisos socials 
i centres 
residencials

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

 9.000 
atencions 
domiciliàries

 890 
persones 
ateses han 
trobat feina

 378 
projectes de 
recerca social 
i biomèdica

GRÀCIES
Amb tu cuidem les persones 
que passen per una situació de 
vulnerabilitat posant-les al centre 
del seu procés d’autonomia

Sense llar Dependència

Salut mental Discapacitat intel·lectual



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

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

A Sant Joan de Déu - València acollim i 
acompanyem, des del valor de l’hospitalitat,  
persones sense llar. A partir dels seus 
desitjos i necessitats, els donem suport 
perquè tinguin oportunitats per a 
desenvolupar el seu projecte de vida.

 Sant Joan de Déu 
 a València 

Sense llar

 Àmbits d’actuació de SJD a València 

Centres de Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - Sant Rafael

Catalunya

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
Barcelona

Hospital  
Sant Joan de Déu 
Esplugues de Llobregat

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat 

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

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,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 



Que el carrer 
no siga la llar 
de ningú
A Sant Joan de Déu 
Serveis Socials València

320 
persones acollides 
a l’alberg

76 
persones acollides 
a la xarxa d’habi-
tatges

39 
persones ateses 
per deshabituació i 
ludopatia

78
persones reben su-
port per la inserció 
laboral

67 
persones són 
usuàries del centre 
ocupacional

26 
grups de convivièn-
cia reben ajudes 
alimentàries

Creem llar Cuidem la salut

Compromesos amb l’entorn

Ocupació i oci saludable
Disposem d’un alberg, un recurs 
necessari per atendre les necessitats 
bàsiques d’allotjament, salut i 
acompanyament social. Per a 
moltes persones l’alberg és la porta 
d’entrada a un procés d’inserció 
social integral.
A més disposem d’una xarxa de 
14 habitatges en la qual acollim de 
forma temporal a persones amb 

diferents objectius: trobar una feina, 
estabilitzar la seua situació sanitària 
o consolidar el seu procés de 
recuperació fins que poden reprendre 
el seu projecte de vida de forma 
estable i autònoma. 

La situació del mercat immobiliari 
dificulta trobar pisos per a fins 
socials. Ens vols ajudar? Contacta’ns!

La cura i la responsabilitat de la pròpia 
salut és un àmbit que cal abordar en les 
persones que atenem, és per això que 
acompanyamen els procesos de malaltia, 
oferim un programa terapèutic d’alcohol i 
ludotapia i treballem en coordinació amb 
els serveis públics de salut.

Fem xarxa amb les entitats, els 
comerços i les institucions de l’entorn 
per sensibilitzar la ciutadania i oferir 
una atenció desenvolupament local i 
sostenible.

A través del centre socio-ocupacional 
promovem la recuperació de rutines, 
les relacions socials i l’autoestima. 
També desenvolupem activitats d’oci 
i temps lliure, que promocionen la 
participació ciutadana.

 L’empresari José Luís López va 
 llegir al diari les dificultats que 
 tenim per trobar pisos i va oferir 
 el seu recolzament finançant 
 tres anys de lloguer d’un pis 
 que s’ha destinat a l’atenció 
 de dones. 

Fem solidaritat gràcies  
a persones com tu

Oferim itineraris formatius 
personalitzats per a les persones 
que atenem que inclouen formació 
reglada per ampliar coneixements i 
possibilitats de contractació, així com 
també els donem suport en la cerca 
de feina.

Sensibilitzem les empreses 
perquè donin oportunitats a les 
persones que es troben en risc 
d’exclusió social, generem acords 
de col·laboració per a fer pràctiques 
professionals a l’empresa, informem 
dels beneficis fiscals i socials 
d’aquest tipus de contractacions i 
fem difusió dels acords per a seguir 
fent créixer la solidaritat.

Creiem en el dret de tothom a tenir una feina en condicions dignes.  
Per això apostem per la formació i la sensibilització.

La inserció laboral, 
clau de la recuperació

Històries amb cor “Les persones que 
pateixen llargues hospitalitzacions 
lluny de casa tenen també un problema 
habitacional. Ampliant la mirada de 
l’exclusió social hem destinat un pis a 
persones amb pocs recursos ateses a 
l’Hospital Universitari La Fe de València”

CUIDEM PERSONES  
EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR



Has estat vuit anys al carrer....
Sí, vuit anys i totes les seves nits dormint en 
caixers i parcs. Són moltes nits.

Què t’hi va portar?
Vas trencant la xarxa i no te n’adones. Fa 30 anys 
era toxicòman, consumia heroïna, però quan 
havia de néixer la meva filla ho vaig deixar, em va 
costar 14 anys deixar-ho del tot. Com que la mare 
de la nena es va morir, vivíem junts al centre de 
desintoxicació. La meva filla era el flotador per 
sortir-ne.

I quan vas eixir del centre de desintoxicació...?
Llavors vam anar a viure amb el meu pare i jo 
anava fent feines esporàdiques, sobretot al camp 
perquè de forner quasi mai he tornat a trobar feina. 
Va ser quan ell es va morir que em vaig quedar 
sense res estable. No tenia feina i vaig perdre la 
casa. Familiars meus van cuidar la nena, però jo 
vaig acabar al carrer.

Com et sents al carrer?
Et vas deprimint. Entres en un bucle sense sentit, 
et vas quedant absent, enfonsat costa molt 
relacionar-se amb la gent i per suposat buscar 
feina i mitjans per sobreviure. Jo no consumia res, 
i ni així trobava un motiu que m’activés el canvi. 
Sembla mentida que calgui tocar fons tant i tant 
per adonar-te’n.

Passa factura...
Sí, molta. I el meu passat amb les drogues també. 
La salut ho nota: tinc problemes al cor, a un genoll, 
a la vesícula...

Què et fa acabar demanant ajuda?
Arriba un moment que hi ha imperatius com un 
plat, un lavabo, una persona amb qui parlar... que 
et fan donar el pas. I també les assistentes socials, 
que m’asseguraven que jo tenia bon perfil per tirar 
endavant.

I ara?
Realment passar per Sant Joan de Déu ha 
sigut com màgic, tot el que hi trobes són mans 
disposades a ajudar-te. És tornar al món. Primer 
vaig estar un mes a l’alberg i després ja van 
creure que podia estar a un pis. Al pis et sents 
persona. Ens portem súper bé amb els companys, 
responsabilitzats de la casa i de les nostres vides.

I en l’àmbit laboral?
He fet cursos per ampliar les possibilitats de 
trobar feina. Temes de transport, de magatzem, 
d’informàtica, d’administració... m’implico i 
m’agrada aprendre. Just ara tenia una feina de 
màrqueting telefònic, però funcionen per objectius 
amb contractes dolentíssims i això genera molta 
ansietat, i el meu cor no ho ha aguantat. He tingut 
avisos d’atac de cor i ho hauré de deixar. Estic trist 
perquè m’anava molt bé tenir aquesta feina.

Així, com veus el futur?
Ara és dur respondre això. Però el meu futur és 
l’ara mateix, faig el cor fort però el tinc dèbil.

“Hi ha imperatius 
com un plat, 
un lavabo, una 
persona amb qui 
parlar... que et fan 
donar el pas”

Francisco Javier 
Menéndez
Ha estat 8 anys vivint 
al carrer, ara viu a 
un pis social de Sant 
Joan de Déu Serveis 
Socials València mentre 
recupera hàbits i es 
forma en altres àmbits.

“Passar per Sant 
Joan de Déu ha sigut 
com màgic, tot el que 
hi trobes són mans 
disposades a ajudar-
te. És tornar al món.”

CUIDEM PERSONES  
EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR



Consolidem el programa Housing First de llars per a persones 
en situació de sense llar i trastorn mental. Incorporem centres 
per a l’acollida de persones migrades i refugiades. 

Engeguem la construcció del Pediatric Cancer Center, pioner 
a tot Europa en l’atenció de càncer infantil. Humanitzem 
l’atenció oferint somriures i companyia tant als infants com a 
les persones grans que atenem.

 Sant Joan de Déu  
 a altres territoris 
Disposem de més de 20 centres
a la Província d’Aragó Sant Rafael

CATALUNYA
 A Catalunya atenem persones en  
 situació vulnerable

© Sergi Gómez

Potenciem el programa HosVitalidad per afavorir la gestió 
de l’oci i el temps lliure en els pacients i les seves famílies, 
buscant la col·laboració desinteressada d’entitats socials i 
culturals.

Apostem per 
la sensibilització 
dels joves amb 
el programa 
Escola amiga
arreu dels territoris

Potenciem les teràpies aquàtiques com a intervenció 
multidisciplinar en l’àmbit sanitari, educatiu, recreatiu i social. 
Incorporem la musicoteràpia com a teràpia transversal a 
l’atenció del centre.

MADRID 
 A Madrid atenem persones en situació  
 de dependència

PAMPLONA 
 A Pamplona atenem persones  
 al final de la vida 

Es consolida el teatre social com a teràpia per a les 
persones ateses i com a proposta de sensibilització per a 
centres educatius i ciutadania. L’exposició ’La vida misma’ 
circula per cinc espais de la ciutat per sensibilitzar en 
exclusió social. Més de 360 persones voluntàries donen 
suport a l’activitat diària del centre.

MÚRCIA
 A Múrcia atenem persones en situació  
 de discapacitat 

informació a
www.solidaritatsjd.org

SARAGOSSA 
 A Saragossa atenem persones en situació  
 de dependència

Mantenim l’Espai famílies com a espai obert al barri per 
generar comunitat amb les famílies ateses. Obrim tres 
pisos socials per a famílies en risc d’exclusió. Oferim horts 
terapèutics, musicoteràpia, arteràpia i teràpia assistida amb 
animals com a complements als processos de rehabilitació. 

MALLORCA 
 A Mallorca atenem famílies en risc d’exclusió 
social i persones en situació de dependència 

Consolidem un programa d’acompanyament a les famílies 
de les persones que atenem. Incorporem teràpies 
complementàries com els gossos a la residència de 
persones grans, el mindfulness per pacients de nefrologia 
o aromateràpia per la neurorehabilitació. Oferim ajudes 
econòmiques, alimentàries, habitacionals i farmacològiques 
puntuals a pacients que tenen pocs recursos.



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)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

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)

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)

Per tal de generar relacions estables 
d’intercanvi de coneixements i 
recursos a llarg termini, Sant Joan 
de Déu potencia els agermanaments 
entre centres de la institució. En 
aquest marc, professionals del 
Parc Sanitari SJD han realitzat dues 
missions quirúrgiques a l’hospital 

Cristo de las Américas a Bolívia, 
s’ha incorporat amb l’assessorament 
de l’Hospital SJD de Pamplona i s’ha 
engegat l’activitat del bloc quirúrgic 
de l’Hospital de Sant Jean de Dieu 
de Thiès de Senegal amb el suport 
de la Fundació Athaia.

Sant Joan de Déu aposta 
pels agermanaments

© Jordi Joan Fàbrega

Cooperació 
internacional
8 persones 
posseeixen la 
mateixa riquesa 
que el 50% de la 
població mundial
Font: Oxfam Intermón

La setmana de la solidaritat 
ofereix un espai de sensibilització 

Engega l’activitat del magatzem provincial de donacions

El nou magatzem permet fer més eficient la recollida de donacions 
de productes que fan les empreses i canalitzar-les als centres, també 
en el cas dels contenidors de material que s’envien a Àfrica, Àsia i 
Amèrica del Sud

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDEM QUI 
HO NECESSITA, 
AQUÍ I ARREU DEL MÓN

Per tal de visibilitzar la tasca de 
cooperació internacional i potenciar 
la captació de fons per als projectes 
d’agermanament, els centres de 
SJD generen un punt àlgid d’activitat 
durant una setmana a l’any que inclou 
mercats solidaris, recollides d’aliments i 
productes, xerrades, exposicions… 



SENT LA VEU DE LA NORA
a www.batecs-sjd.org 
#johocanviotot

La plataforma Batecs SJD fa d’altaveu d’experiències que transformen. 
El 2019 incorpora la serie documental #JoHoCanvioTot, amb el testimoni 
de set joves valents que han decidit parlar per canviar-ho tot.

de 200 vídeos
testimonials Batecs SJD

100.000 visualitzacions
#johocanviotot en un mes

“Em fa molta ràbia haver-me 
de quedar a casa perquè 
el món no està preparat 
per a persones com jo”

La Nora té 15 anys,
pateix una malaltia neuromuscular 
degenerativa que l’obliga a anar 
amb cadira de rodes i és un 
exemple de superació i optimisme. 
Li preocupa el futur, però malgrat 
tot viu la seva vida al màxim, 
convençuda que amb la seva veu 
pot ajudar a la gent a sentir-se millor.

Com vius la teva malaltia?
He decidit adaptar la meva malaltia a la meva 
vida: vaig a l’institut, quedo amb els meus 
amics, ens agrada sortir de festa, faig classes 
de cant.. però em fa molta ràbia que avui en dia, 
a vegades m’hagi de quedar a casa perquè el 
món no està preparat per a persones com jo.

La música et mou tant o més que la cadira...
Sí, he descobert un món per mi, cantar, que em 
serveix per dir al món el que no puc dir parlant. 
La meva malaltia és degenerativa, així que cada 
vegada vaig perdent més força als músculs, no 
sé què passarà amb el meu cos quan passin 
els anys. Quan canto sento que puc ajudar gent 
que no està bé i em sento feliç, sento alegria i 
fortalesa.

Com t’imagines el fer-te gran?
Realment no penso en la malaltia, sinó en la 
meva independència. El futur d’una persona 
amb la meva malaltia és dur, no serà fàcil però 
justament per això, com que m’ha tocat a mi, 
he decidit viure cada segon de la meva vida al 
màxim i el més feliç que pugui.

Ara t’ajuden en la vida quotidiana?
Sí, la meva mare avui dia treballa a dos
torns perquè les ajudes que ens ofereixen no 
són suficients, per això sembla que estar malalt 
sigui una cosa de rics.

Producte solidari Empreses compromeses

Escola amigaBatecs SJD MagicLine
Voluntariat Accions solidàries

 Implicats en 
canviar-ho tot

Sant Joan de Déu aposta per implicar la 
ciutadania en la transformació social a través 
de projectes de sensibilització i mobilització.

Programes de sensibilització i activació ciutadana



Joves 
trencant 
estigmes!

200 
xerrades

148 
centres 
educatius 
que hi 
participen

54 
accions 
d’instituts 
amb 
centres 
SJD

9.600 
joves 
participants

Cursa solidària de l’escola Pío XII

Alumnes de belles arts fan una exposició de mediació 
artística en sensellarisme

Xiquets i xiquetes d’educació infantil i primària van participar de l’edició 2018 
de la cursa solidària de l’escola Pio XII, implicant-se a recollir fons entre els seus 
familiars a benefici d’una causa, que enguany eren les persones sense llar ateses 
a Sant Joan de Déu. Van recaptar més de 3.400 euros per a projectes socials.

Alumnes de 2n de Belles Arts i persones en situació de sense llar, de la mà de 
la professora Felicia Puerta, han fet un projecte d’empoderament i autoreflexió 
sobre el sensellarisme, en què han abordat la salut, la formació, l’ocupació 
i l’oci com a part de la identitat i la integració comunitària, anant molt més 
enllà del fet de tenir una llar. Fruit de tallers i exercicis guiats han generat una 
exposició conjunta que es va inaugurar a l’Espai Llimera de València.

Gestos que 
canvien vides
El voluntariat és 
part del cor de Sant 
Joan de Déu.  
Persones implicades 
en cuidar, en hu-
manitzar i en acom-
panyar la cura de 
les persones que ho 
necessiten.
Arreu del territori, 
SJD disposa de 
milers de persones 
voluntàries:

2.897  voluntaris

224.252 
hores de voluntariat

Aprofitant el voluntariat de Sant Joan de Déu, des dels serveis socials municipals 
deriven casos de persones grans que necessiten acompanyament, de manera 
que s’està impulsant una xarxa cívica de voluntariat per a la vulnerabilitat. Dues 
persones voluntàries del centre s’han implicat en aquest projecte.

Les persones residents al centre SJD Serveis Socials València fan xarxa amb 
les entitats culturals i esportives properes per fer activitats d’oci conjuntes. 
Eixides a la muntanya amb grups d’escoltisme, visites a espais culturals de la 
ciutat, tallers de manualitats… un valor afegit per a la integració i l’estimulació 
de les persones que hi viuen.

Oci en xarxa amb les entitats

Acompanyament en la soledat

El programa Escola 
amiga treballa 
l’estigma amb joves 
a través de xerrades 
de sensibilització 
i accions ideades 
entre els alumnes i 
les persones ateses 
a Sant Joan de Déu.

Arreu del territori 
SJD ha estat en:

Històries amb cor “Fran 
explica que una de les 
grans coses del volun-
tariat és retrobar-se amb 
les persones que ha 
acompanyat i intercan-
viar anècdotes del dia a  
dia amb total normalitat”



La ciutat es 
bolca per 
la millora  
social
La Magic Line SJD 
és una mobilització 
ciutadana en favor 
de les persones 
que es troben en 
situació vulnerable. 
S’hi participa 
per equips que 
es posen un 
repte econòmic 
i fan accions de 
sensibilització i 
recaptació de fons 
abans de sortir a 
caminar.
#magicline

El 100% dels fons captats pels 
equips es destina a projectes socials 
dels centres de Sant Joan de Déu al 
territori, però també a altres entitats 
socials amb qui compartim valors i 
manera de fer.

 Barcelona  
 Mallorca  
 València 
15.700
persones hi  
han participat

1.138
equips

1.000
persones 
voluntàries

500 
organitzacions 
col·laboradores

1.500.000€ 
per a projectes 
socials des de 
2014

El 2019 ha tingut lloc la primera 
edició de la Magic Line Sant Joan 
de Déu a València i la tercera 

Els equips de 
la Universitat 
de Barcelona 
organitzen un 
concert solidari 
al paranimf de 
la UB.

L’equip Magical Nurses 
de Mallorca ha creat 
samarretes, llibretes i bosses 
solidàries amb la il·lustració 
de tres infermeres pioneres 
de la història

El Club de Senderisme de 
València organitza cafès solidaris 
en les seves sortides a caminar.

Los Chulingos van vendre 
productes de la Magic Line al 
Mercat de Ruzafa de València

El ioga solidari en família ha implicat 
l’entorn de l’Equip Magic Life per 
recaptar fons

L’equip Barracas 2.0 cada 
dimecres ven fruita i xocolatines a 
l’escola per assolir el seu repte.

La Magic Line SJD és 
més que una caminada 
gràcies als #magicliners 
que impliquen el seu 
entorn

a Mallorca!

Il·lustracions: www.miguel-bustos.com



Accions solidàries

 El projecte de 
 bicis per totes entrega 
 la bicicleta 500.

 L’exposició Casa -  
 Hogar sensibilitza 
 sobre sensellarisme 
 en diversos espais 
 de València.

 II Festival de ball solidari de 
 l’Associació de Jubilats i 
 Pensionistes d’Almussafes, 
 amb la col·laboració  
 de la Sala de Baile Fixius.

 Voluntaris de Telefónica 
 ajuden a la instal·lació 
 de nous mobles 
 a un dels pisos socials.

 El restaurant Jauja aporta 
 el sopar de la nit de cap d’any 
 per a les persones que 
 viuen a l’alberg.

 Cicle de concerts 
 solidaris de l’Institut per al 
 Desenvolupament Musical.

MOLTES GRÀCIES
a les persones, empreses i entitats que organitzeu 
accions a benefici de Sant Joan de Déu.

Un compromís que ens fa grans

25 anys de fets que realment importen

Sant Joan de Déu ha creat un distintiu per a 
organitzacions compromeses, aquelles que s’impliquen 
de manera estable amb la institució.
T’impliques tu també? empresa@solidaridadsjd.org

La celebració dels 25 anys de la institució a la ciutat va ser un punt 
àlgid de sensibilització en solidaritat, en què es van posar en valor 
els gestos solidaris del dia a dia en el marc de la campanya ‘Fets 
que realment importen’. L’acte central Centre del Carme Cultura 
Comtemporània va permetre aprofundir en el sensellarisme i els 
models d’abordatge polític i social amb experts del sector.

 L’autoescola Súper 
 exprés beca 
 5 persones ateses 
 per treure’s el permís 
 de conduir.

 L’empresa LAC 
 ofereix formació en 
 el marc del programa 
 d’inserció laboral.

Despeses

Total
8.602.002 €  80,5% Programes  

 solidaris dels centres SJD
 6.925.968 €

75% Infància i recerca
5.204.861** €

25% Àmbit social 
i salut mental
1.721.107 €

 6% Sensibilització 
 i Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestió i captació
 1.164.339 €

Ingressos

Total
8.777.839 €  20,2% Socis i sòcies

 1.769.024 €

 67,3% Donacions  
 econòmiques
 5.912.460 €

 5,1% Donacions de  
 productes i serveis
 450.590 €

 1% Subencions públiques
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Professionals de la salut i de l’educació s’han 
incorporat a SJD Serveis Socials Barcelona 
fent voluntariat per incidir en la formació sobre 
hàbits de neteja i prevenció i d’alfabetització 
i conversa en català i castellà. Es tracta de 
trobades individuals o en petits grups que 
potencien la personalització i les relacions de 
confiança.

L’obertura del centre de Protecció Internacional 
de Sant Joan de Déu a Manresa ha generat 
molt bona acollida entre els manresans 
i manresanes, que s’han ofert per donar 
suport als nouvinguts. Entre les propostes de 
voluntariat s’han consolidat amb molt d’èxit les 
parelles lingüístiques que fomenten l’intercanvi 
d’idiomes entre les persones nouvingudes i les 
que fa anys que viuen aquí.

Voluntaris dedicats 
a la formació

Parelles lingüístiques per 
l’acollida de persones refugiades 

Dades econòmiques de Solidaritat Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - San Rafael*

El remanent de 175.837 € es destinarà a programes socials per a propers exercicis.
*Aquestes dades han estat auditades externament el juliol de 2019
**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 gestionen directament.



Disseny i maquetació: www.marianacastel.com   

Amb tu cuidem 
qui més ho 
necessita

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

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

              @solidaridadSJD

Sant Joan de Déu Serveis Socials València
C/ Luz Casanova, 8 
46009 Valencia
963.665.070
www.sanjuandediosvalencia.org

 @EspaiTandem
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“Porque la dignidad es un derecho 
intrínseco a la condición humana, en 
San Juan de Dios cuidamos a las 
personas que más lo necesitan.

Que todo el mundo pueda tener un hogar 
donde vivir, una ocupación acorde con sus 
capacidades, una salud que garantice el 
bienestar. Que todas las personas, aquí y 
en todo el mundo, puedan ser protagonistas 
de la vida que quieren vivir.”

Comunidad San Juan de Dios

Personas trabajadoras, voluntarias, atendidas en 
los centros y sus familiares, socios y donantes, 
empresas e instituciones colaboradoras, escuelas 
amigas y hermanos de San Juan de Dios.

 6.600 
personas en 
plantilla

 2.897 
personas 
voluntarias

 63 
hermanos de la 
Orden Hospitalaria 
de San Juan 
de Dios

 42.200
socios y donantes

 680 
empresas, entida-
des e instituciones 
colaboradoras

Trabajamos para 
construir un 
mundo más justo 
y hospitalario

4 Datos SJD solidario
7 SJD en Zaragoza
12 SJD en el territorio
14 Cooperación internacional
16 Sensibilización y movilización

Ilustraciones: www.malmesos.com



Investigación y 
docencia

Infancia y juventud 
con enfermedades

Cooperación 
internacional

Migraciones

 351.100 
personas 
atendidas en 
centros socia-
les, sanitarios 
y sociosanita-
rios

 750 
personas 
duermen 
cada día en 
pisos sociales 
y centros 
residenciales

+ 1.000 
familias han 
recibido ayu-
das sociales 
para afrontar 
la enfermedad 
de los niños

 9.000 
atenciones 
domiciliarias

 890 
personas 
atendidas han 
encontrado 
trabajo

 378 
proyectos de 
investigación 
social y 
biomédica

GRACIAS
Contigo cuidamos a las personas 
que pasan por una situación de 
vulnerabilidad poniéndolas en el 
centro de su proceso de autonomía

Sin hogar Dependencia

Salud mental Discapacidad intelectual



En San Juan de Dios en Zaragoza aten-
demos a personas en situación de depen-
dencia. El cuidado de la persona desde 
una mirada multidisciplinar es el centro de 
nuestra actividad. Así, como valor agrega-
do a la asistencia, tenemos muy presentes 
las necesidades sociales de usuarios y 
usuarias, así como de sus familias.

 San Juan de Dios  
 en Zaragoza

Dependencia

 Ámbitos de actuación de SJD en Zaragoza

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 

Murcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Murcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Zaragoza

Valencia 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
Valencia

Islas Baleares 
Fundació Sant Joan  
de Déu Serveis Socials 
Palma de Mallorca

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Cataluña

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
Barcelona

Hospital  
Sant Joan de Déu 
Esplugues de Llobregat

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat 

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida y Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà  
Tomàs Canet 
Almacelles,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Centros de San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael



Respetamos  
la voluntad  
de quien  
está débil
1 de cada 5 
aragoneses vive 
solo en casa.
Fuente: INE (Instituto Nacional 
de Estadística)

Las familias de personas en situación de dependencia tienen una enorme responsabilidad en la atención, por 
eso, potenciamos la formación de las familias con varios cursos a lo largo del año.

Cuidar a quien cuida

Apoyo a las personas con 
pocos recursos

Incorporamos la terapia 
asistida con perros

Aromaterapia y mindfulness

Para favorecer la recuperación 
de las personas que atendemos, 
ofrecemos ayudas complementarias 
como soporte económico, 
farmacológico, ortopédico, 
alimentario, de transporte o de 
ropa... a las personas que se 
encuentran en una situación crítica.

Los animales ofrecen compañía 
y motivan el movimiento de las 
personas con problemas de 
movilidad. Por eso, incorporamos 
la terapia asistida con animales a la 
residencia.

Los servicios de 
neurorehabilitzación y nefrología 
incorporan aromaterapia y 
mindfulness en su atención para 
potenciar la relajación y serenidad 
de personas en situación de 
dependencia.

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

Historias con corazón 
“La Asociación DYA - Ayuda en 
carretera aporta el desplaza-
miento y voluntariado para que 
pacientes con pocos recursos y 
enfermedades avanzadas atendi-
das en San Juan de Dios, puedan 
hacer realidad un sueño.”

 Empresas y voluntariado se 
 implican para hacer posible 
 el Paseo saludable, una salida 
 terapéutica y de sensibilización 
 que reúne a centenares de 
 personas.

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



haciendo crecer la importancia de la solidaridad 
con quienes lo necesitan, también fuera del centro.

¿Por ejemplo?
Hemos creado espacios de encuentro entre 
familiares y pacientes que transmiten especial 
calma y optimismo, como la sala ‘El árbol de los 
sueños’, donde se promueve que compartan sus 
deseos, o el ‘Jardín consentido’, que incorpora 
propuestas de estimulación sensorial. También 
iniciativas de apoyo material y/o económico a 
las familias que lo necesitan, mercadillos para 
recaudar fondos, actividades culturales para 
favorecer el ocio…

“La solidaridad  
deja huella”

Carmen Vicente
gerente del Hospital San Juan  
de Dios de Zaragoza

¿Cómo trabajáis la solidaridad desde el 
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza?
Todos los centros de la Orden Hospitalaria 
tienen en su esencia la ayuda a las personas 
más vulnerables, a las personas que sufren la 
enfermedad o el desamparo.  Se trata de curar, 
pero también de cuidar.

¿Cómo se percibe esto en el día a día del centro?
Tenemos un equipo de trabajo específico 
sobre solidaridad, que aborda tres grandes 
líneas: voluntariado, obra social y cooperación 
internacional. Es un equipo que vela para dar un 
valor añadido a la actividad asistencial desde 
que los pacientes y familiares entran en el 
hospital, durante su estancia y también al salir, 

“La acción más 
generosa es implicarte 
con las personas en 
situación vulnerable”

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

¿Cómo puede la ciudadanía ser partícipe de 
esta solidaridad?
La acción más generosa es implicarte con las 
personas en situación vulnerable. Un gran ejemplo 
es el voluntariado. Tenemos más de 150 personas 
altruistamente dedicadas a cuidar, voluntarios y 
voluntarias que aportan un enorme valor humano 
al hospital. Pero también personas y empresas que 
hacen donaciones económicas o de productos, 
que organizan acciones para recaudar fondos… 

Al final del día, del mes, del año… ¡miles de 
gestos solidarios!
Realmente la sociedad no es tan insolidaria como 
parece cuando vemos las noticias. Diariamente 
hay muchos actos y gestos solidarios y estos son 
los que contagian y pueden transformar el mundo. 
Estamos muy agradecidos de todos ellos.

Seguro que vivís anécdotas de las que 
cuestan de olvidar.
Sí, la verdad es que la solidaridad deja huella. 
Hay un proyecto muy bonito, el Proyecto Deseo, 
que trabajamos juntamente con la Asociación 
DYA, con el cual acercamos a las personas que 
tenemos hospitalizadas algún deseo que les ayude 
a ser más felices y sobrellevar la enfermedad. La 
acción más reciente fue cuando un paciente de 
neurorehabilitación quiso dar una sorpresa a su 
hijo de tres años y llevarle un regalo el día de su 
cumpleaños. ¡Un gran deseo hecho realidad!

¿Vivimos en una sociedad consciente de esta 
fragilidad?
Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde 
los valores se miden más por el poder económico 
y social que por la riqueza espiritual, pero todos 
somos vulnerables y frágiles, y cuando realmente 
te toca de cerca vivir una situación difícil es cuando 
eres consciente de lo que realmente es importante 
en la vida. Por esta razón, desde el Hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza queremos ser ejemplo y 
modelo de atención integral.



“La presencia,  
la mirada, el darles 
la mano,  
ya es mucho”

Mari Carmen Jiménez
por las mañanas cuida a sus padres y desde 
hace más de 20 años, dos tardes a la semana 
hace voluntariado en cuidados paliativos del 
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

¿Qué te motivó a empezar el voluntariado?
Mis hijos eran mayores y tenía ganas de 
implicarme en ayudar a quien pudiera 
necesitarlo. Una amiga conocía a un volunario 
de San Juan de Dios y me facilitó el acercarme.

Y han pasado ya 23 años...
¡Sí, 23! Me enganchó mucho. Ser voluntaria me 
da vida, satisfacción, alegrías y he aprendido 
mucho a nivel personal. Cuando entro allí me 
olvido de todo. Me siento muy orgullosa de 
decir: soy voluntaria de San Juan Dios.

¿Qué tareas realizas?
Sobretodo hago compañía en cuidados 
paliativos. Las personas ingresadas aquí 
pueden pasar muchas horas solas y agradecen 
que estés allí. A veces, tan solo la presencia, 
la mirada, el darles la mano, ya es mucho. Si 
pueden hablar pues hablamos, y ves que tienen 
ganas porque siempre te cuentan historias de su 
pasado.

¿También los familiaries deben pasar largas 
horas en el hospital?
Sí, también agradecen que vaya algun voluntario 
y puedan salir un rato a pasear o a comer algo. 
Les das un respiro. A veces estamos todos 
juntos, el paciente, el familiar y yo y entablamos 
conversaciones. Es sencillo, pero estás 
aportando mucho.

¿Es sencillo, pero también duro estar con 
personas enfermas?
Ves realidades muy duras: enfermedad, 
soledad, pero a la vez haces una tarea útil y 
desconectas de tu día a día. Allí encuentras  un 
espacio de calma, de escucha, de presencia 
que va bien al enfermo pero también a ti. 
Pocas cosas me satisfacen tanto como  hacer 
voluntariado.

“Pocas cosas 
me satisfacen 
tanto como  hacer 
voluntariado.”



Consolidamos el programa Housing First de hogares para 
personas en situación de sin hogar y trastorno mental. 
Incorporamos centros para la acogida de personas migradas 
y refugiadas. 

Ponemos en marcha la construcción del Pediatric Cancer 
Center, pionero en toda Europa en la atención de cáncer 
infantil. Humanizamos la atención ofreciendo sonrisas y 
compañía, tanto a los niños como a las personas mayores que 
atendemos.

CATALUÑA
 En Cataluña atendemos a personas en situación 
 vulnerable

© Sergi Gómez

 San Juan de Dios 
 en otros territorios
Disponemos de más de 20 centros 
en la Provincia de Aragón San Rafael

información en
www.solidaritatsjd.org

Apostamos por los pisos sociales, incorporando un piso para 
personas enfermas en riesgo de exclusión atendidas en el 
Hospital Universitari La Fe de Valencia. Sensibilizamos a las 
empresas y formamos a las personas acogidas para potenciar 
la inserción laboral. Trabajamos en red con el territorio para 
coordinar la acogida y hacer crecer la solidaridad. 

Mantenemos un taller ocupacional centrado en la reparación 
de bicicletas que permite dar un servicio al barrio, a la vez 
que genera hábitos y formación en las personas atendidas. 

VALENCIA
 En Valencia atendemos a personas en situación  
 de sin hogar 

Apostamos por
la sensibilización 
de los jóvenes
con el programa 
Escuela amiga 
por todos los 
territorios

Potenciamos el programa HosVitalidad para favorecer la 
gestión del ocio y el tiempo libre en los pacientes y sus 
familias, buscando la colaboración desinteresada de 
entidades sociales y culturales. 

Potenciamos terapias acuáticas como intervención 
multidisciplinar en el ámbito sanitario, educativo, recreativo 
y social. Incorporamos la musicoterapia como terapia 
transversal a la atención del centro. 

MADRID 
 En Madrid atendemos a personas en situación  
 de dependencia

PAMPLONA 
 En Pamplona atendemos a personas  
 al final de la vida

Se consolida el teatro social como terapia para las personas 
atendidas y como propuesta de sensibilización para centros 
educativos y ciudadanía. La exposición “La vida misma” 
circula por cinco espacios de la ciudad para sensibilizar 
en exclusión social. Más de 360 personas voluntarias dan 
apoyo a la actividad diaria del centro.

MURCIA
 En Murcia atendemos a personas en situación  
 de discapacidad

Mantenemos el “Espai famílies” como espacio abierto al 
barrio para generar comunidad con las familias atendidas. 
Abrimos tres pisos sociales para familias en riesgo de 
exclusión. Ofrecemos huertos terapéuticos, musicoterapia, 
arteterapia y terapia asistida con animales como 
complementos a los procesos de rehabilitación. 

MALLORCA 
 En Mallorca atendemos a familias en riesgo de  
 exclusión social y a personas en situación  
 de dependencia



Cooperación 
internacional
8 personas 
poseen la misma 
riqueza que el 50% 
de la población 
mundial
Fuente: Oxfam Intermon

La semana de la solidaridad ofrece 
un espacio de sensibilización

Se pone en marcha la actividad del almacén provincial 
de donativos

El nuevo almacén permite hacer más eficiente la recogida de 
donativos de producto que hacen las empresas y canalizarlas a los 
centros, también en el caso de los contenedores de material que se 
envían a África, Asia y América del Sur. 

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDAMOS A QUIEN 
LO NECESITA, AQUÍ Y 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Con tal de visibilizar la tarea de 
cooperación internacional y potenciar la 
captación de fondos para los proyectos 
de hermanamiento, los centros de SJD 
generan un punto álgido de actividad 
durante una semana al año que 
incluye mercados solidarios, recogidas 
de alimentos y productos, charlas, 
exposiciones...

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)
* Centro de salud 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 (Bolivia)

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 (Colombia)

* Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colombia)

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

Dios (México)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
* Hogar San Rafael de 

La Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Zaragoza)
* Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
* 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 (Bolivia)

Para generar relaciones estables 
de intercambio de conocimientos y 
recursos a largo plazo, San Juan de 
Dios potencia los hermanamientos 
entre centros cívicos de la institución. 
En este marco, profesionales del 
Parque Sanitario SJD han realizado 
dos misiones quirúrgicas en el 

hospital Cristo de las Américas en 
Bolivia, se ha incorporado con el 
asesoramiento del Hospital SJD 
de Pamplona o se ha iniciado la 
actividad del bloque quirúrgico del 
Hospital de Sant Jean de Dieu de 
Thiès de Senegal con el apoyo de la 
Fundación Athaia.

San Juan de Dios apuesta 
por los hermanamientos

© Jordi Joan Fàbrega



Producto solidario Empresas comprometidas

Escuela amigaLatidos SJD MagicLine
Voluntariado Acciones solidarias

Implicados en 
cambiarlo todo

San Juan de Dios apuesta por implicar a 
la ciudadanía en la transformación social 
a través de proyectos de sensibilización y 
movilización.

Programas de sensibilización y activación ciudadana

ESCUCHA LA VOZ DE NORA
en www.latidos-sjd.org 
#yocambiotodo

La plataforma Latidos SJD hace de altavoz de experiencias que 
transforman. En 2019 incorpora la serie documental #YoLoCambioTodo, 
con el testimonio de siete jóvenes valientes que han decidido hablar 
para cambiarlo todo. 

de 200 vídeos
testimoniales Latidos SJD

100.000 visualizaciones
#yocambiotodo en un mes

“Me da mucha rabia tener que 
quedarme en casa porque 
el mundo no está preparado 
para personas como yo”

Nora tiene 15 años, 
sufre una enfermedad neuromuscular 
que le obliga a ir en silla de ruedas 
y es un ejemplo de superación y 
optimismo. Le preocupa el futuro, 
pero a pesar de todo vive su vida 
al máximo, convencida de que con 
su voz puede ayudar a la gente a 
sentirse mejor.

¿Cómo vives tu enfermedad?
He decidido adaptar mi enfermedad a mi vida: 
voy al instituto, quedo con mis amigos, nos gusta 
salir de fiesta, hago clases de canto... Pero me da 
mucha rabia que hoy en día, a veces me tenga 
que quedar en casa porque el mundo no está 
preparado para personas como yo.

La música te mueve tanto o más que la silla...
Sí, he descubierto un mundo para mí, cantar, 
que me sirve para decir al mundo lo que no 
puedo decir hablando. Mi enfermedad es 
degenerativa, así que voy perdiendo fuerza en 
los músculos, no sé qué pasará con mi cuerpo 
cuando pasen los años. Cuando canto siento 
que puedo ayudar a gente que no está bien y 
me siento feliz, siento alegría y fortaleza. 

¿Cómo te imaginas hacerte mayor?
Realmente no pienso en la enfermedad, sino 
en mi independencia. El futuro de una persona 
con mi enfermedad es duro, no será fácil pero 
justamente por eso, como que me ha tocado a 
mí, he decidido vivir cada segundo de mi vida al 
máximo y lo más feliz que pueda.

¿Ahora te ayudan en tu vida cotidiana?
Sí, mi madre hoy en día trabaja a dos turnos 
porque las ayudas que nos ofrecen no son 
suficientes, por eso parece que estar enfermo 
sea una cosa de ricos. 



¡Jóvenes 
rompiendo 
estigmas!

200 
charlas

148 
centros 
educativos 
que 
participan

54 
acciones 
de insti-
tutos con 
centros 
SJD

9.600 
jóvenes 
participan-
tes

Jóvenes de escuelas, institutos y universidades se 
acercan a la vulnerabilidad

Jóvenes de varios centros han recibido charlas de sensibilización acerca de
la vulnerabilidad para después implicarse en algunas de las actividades de
voluntariado del centro.

El programa Escuela 
amiga trabaja el 
estigma con jóvenes 
a través de charlas 
de sensibilización 
y acciones ideadas 
entre los alumnos 
y las personas 
atendidas en San 
Juan de Dios.

En todo el territori 
SJD ha estado en:

Gestos que 
cambian vidas
El voluntariado es 
parte del corazón de 
San Juan de Dios. 
Personas implicadas 
en cuidar, en humani-
zar y en acompañar 
la atención de las 
personas que lo  
necesitan. 
En el territorio, SJD 
dispone de miles de 
personas voluntarias:

2.897 
voluntarios

224.252 
horas de 
voluntariado

Las personas voluntarias pueden 
acceder a múltiples formaciones 
para actualizar sus conociemientos, 
desde cursos en cuidados al 
paciente dependiente, hasta 
especializaciones en cuidados en 
nefrología, salud mental o nutrición.

Voluntariado en formación 
continua

Principales dedicaciones del voluntariado en Zaragoza

Nefrología 3.594

Hospital de 
Día Geriátrico

2.931

Obra Social 2.652

Animación 
sociocultural 

2.401

Apoyo nutrición 2.381

Acompañamiento 4.854



Acciones solidarias

 II Venta solidaria en 
 motivo de la festividad 
 de San Jorge

 Paella y bing band para 
 recaudar fondos para 
 programas sociales

 Mercado II Outlet 
 solidario de ropa 
 aportada por 
 varias marcas

 Sorteo de un traje 
 de baturra realizado 
 artesanalmente por 
 una voluntaria

 Recogida de juguetes 
 en el Hospital para la 
 Fundación Piquer

 El vino solidario 
 reconocido en 
 la Gala de Premios 
 de Hostelería y Turismo 
 de Aragón

 Bodegas del territorio 
 se implican en la 
 comercialización de 
 un vino solidario.

MUCHAS GRACIAS
a las personas, empresas y entidades que organizáis acciones a beneficio de San Juan de Dios.

Un compromiso que nos hace grandes
San Juan de Dios ha creado un distintivo para 
organizaciones comprometidas, aquellas que se implican 
de manera estable con la institución. 
¿Te implicas tú también? empresa@solidaridadsjd.org

Los voluntarios del Hospital San Juan de Dios reciben la mención 
especial del jurado en los 17 Premios Ebrópolis que convoca 
la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su 
Entorno. El objetivo del Premio es distinguir a personas, entidades, 
colectivos e instituciones cuya actuación pueda presentarse ante 
el resto de la sociedad como un modelo de buenas prácticas de 
convivencia ciudadana.

Premios EbrópolisProfesionales de la salud y de la educación 
se han incorporado a SJD Serveis Socials 
Barcelona haciendo voluntariado para incidir en 
la formación acerca de los hábitos de limpieza 
y prevención, y en alfabetización y conversa 
en catalán y castellano. Se trata de encuentros 
individuales o en perqueños grupos que 
potencian la personalización y las relaciones de 
confianza.

La apertura del centro de Protección 
Internacional de San Juan de Dios en Manresa 
ha generado muy buena acogida entre los 
manresanos y manresanas, que se han ofrecido 
para dar apoyo a los recién llegados. Entre las 
propuestas de voluntariado se han consolidado 
con mucho éxito las parejas lingüísticas que 
fomentan el intercambio de idiomas entre las 
personas recién llegadas y las que hace años 
que viven aquí. 

Voluntarios dedicados a la 
formación

Parejas lingüísticas para la 
acogida de personas refugiadas

Gastos

Total
8.602.002 €  80,5% Programas solidarios

 de los centros SJD
 6.925.968 €

75% Infancia e investigación
5.204.861** €

25% Ámbito social y 
salud mental
1.721.107 €

 6% Sensibilización 
 y Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestión y captación
 1.164.339 €

Ingresos

Total
8.777.839 €  20,2% Socios y socias

 1.769.024 €

 67,3% Donaciones  
 económicas
 5.912.460 €

 5,1% Donaciones de  
 productos y servicios
 450.590 €

 1% Subenciones públicas
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Datos económicos de Solidaridad San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael*

El remanente de 175.837 € se destinará a programas sociales para próximos ejercicios.
*Estos datos han sido auditados externamente en julio de 2019
**Estos datos no incluyen las aportaciones directas al Hospital SJD Barcelona ni al Institut de Recerca SJD, que por su 
idiosincrasia se gestionan directamente.



Hospital San Juan de Dios Zaragoza
Paseo de Colón, 14 
50006 Zaragoza
976 27 16 60 
secretariadirzar@ohsjd.es
www.hsjdzaragoza.com

 @HSJD_Zaragoza
   @HospitalSJDZaragoza

Solidaridad
hsjdzaragoza.com/solidaridad/
obrasocialzar@ohsjd.es

Contigo cuidamos 
a quien más  
lo necesita

Diseño y maquetación: www.marianacastel.com   

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

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

              @solidaridadSJD
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