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Més de 5.700 persones
caminen per una Magic Line 
SJD que fa la volta al món

900 equips han caminat per tot arreu i han 
aconseguit una captació total de 152.616 €.

GRÀCIES  a tot el que han recaptat 
els equips es finançaran projectes socials i 
sanitaris relacionats amb Sant Joan de Déu 
i es podran atendre més de 12.000 persones. 



INFÀNCIA  
I JOVENTUT

Detecció i atenció 
a les necessitats 
de famílies en risc 
d’exclusió social 
amb un fill 
o filla malalts
Hospital SJD 
Barcelona
10.000 €

Allotjament  
i acompanyament 
integral per 
a joves sense 
referents
Fundació Bayt  
al-Thaqafa
8.000 €

EXCLUSIÓ 
SOCIAL

Ajuts Socials
Parc Sanitari SJD
12.000 €

La butxaca CRES
Fundació Germà 
Tomàs Canet
5.500 €

Servei d’inserció 
laboral
Fundació Mambré
2.000 €

Primera acollida 
de dones víctimes 
del tràfic d’éssers 
humans
Adoratrius Esclaves 
del Santíssim Sagra-
ment i de la Caritat
1.000 €

Pont Solidari i 
Pont Alimentari
Fundació 
Banc de Recursos
2.000 €

Puntades de 
llibertat
Fundació Ared
2.000 €

Banc de produc-
tes no alimentaris  
La Nau
2.000 €

RECERCA

Impacte de 
l’estressor 
ambiental de la 
COVID-19 sobre 
les emocions 
i la conducta 
en població 
infantojuvenil
Fundació per 
la Recerca SJD 
– Hospital SJD 
Barcelona
7.500 €

Determinació del 
pas a llet materna 
i als nadons 
d’anticossos 
específics contra 
SARS-CoV-2 en 
dones lactants 
vacunades contra 
la COVID-19 amb 
vacunes mARN 
(LacCOVID)
Fundació per la 
Recerca SJD –  
Parc Sanitari SJD
7.500 €
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COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL

Empoderament 
econòmic de 
les dones del 
Districte de Koose 
(Accra, Ghana), 
a través de la 
creació d’una 
microempresa
Juan Ciudad ONGD
9.000 €

Beques per 
a estudiants 
d’Infermeria (SRN) 
de l’School of 
Nursing Saint 
John of God, 
de Mabesseneh, 
Sierra Leone  
Campus Docent SJD
3.000 €

DEPENDÈNCIA  
I TUTELES

Tutorització en el 
procés d’inserció 
laboral de dones 
en situació de 
vulnerabilitat
Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
SJD
15.500 €

Tractem bé. 
Parlem de la 
fragilitat 
i vulnerabilitat 
de les persones 
grans
Fundació Privada 
Nostra Senyora dels 
Àngels
5.000 €



SENSELLARISME

Housing First Llars
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
8.000 €

Ínsula Llars
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
10.000 €

Externs
Serveis Socials 
Barcelona SJD
2.000 €

SOCIOSANITARI

Música i art a la 
Llar Residència
Serveis 
Sociosanitaris 
Sant Joan de Déu
9.000 €

SENSIBILITZACIÓ

Sensibilitzar 
els joves sobre 
la salut mental: 
#JoHoCanvioTot
Obra Social 
Sant Joan de Déu
8.500 €

SALUT  
MENTAL

Augmentem 
l’acompanyament 
integral
CET IntecServeis
4.000 €

Ajuts necessitats 
bàsiques sense 
llar i salut mental
Parc Sanitari SJD
6.116 €

Ajuts Alimentació
Fundació Althaia
1.000 €

Suport residencial
Fundació Althaia
1.000 €

Teràpia Gossos 
Salut Mental
Fundació Althaia
2.000 €

Humanització 
del Club Social 
Mosaic
Fundació Germà 
Tomàs Canet
4.000 €

Millora de la 
salut a través del 
condicionament 
físic i la gestió 
emocional
Hospital SJD Lleida
3.500 €

Mindfulness per a
la vida quotidiana
Hospital SJD Lleida
1.500 €

Pendent 
d’assignar 
els projectes 
de Magic Line 
SJD València  
i Mallorca

+



PROJECTES FINANÇATS MAGIC LINE SJD 2021

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Beques per  
a estudiants  
d’Infermeria (SRN) 
de l’School of  
Nursing Saint  
John of God,  
de Mabesseneh,  
Sierra Leone   
Campus Docent SJD
3.000 €

Empoderament 
econòmic de les 
dones del Districte 
de Koose (Accra, 
Ghana), a través 
de la creació d’una 
microempresa
Juan Ciudad ONGD
9.000 €

Empoderar econòmica-
ment les dones és un dels 
vincles més importants en-
tre el creixement econòmic 
i la reducció de la pobresa. 
El projecte pretén donar 
seguiment a l’Economic 
Empowerment Programme 
for Women engegat l’any 
2018 amb el finançament 
de la Magic Line SJD  
amb el qual les dones 
d’Amrahia i altres comu-
nitats del districte aprenen 
a fabricar productes i 
crear microempreses amb 
sortida al mercat local.

Sierra Leone compta amb 
300 infermeres SRN treba-
llant als hospitals de tot el 
país. Un nombre insuficient 
per atendre una població 
de set milions d’habitants. 
Per això sorgeix la neces-
sitat de formar infermeres 
d’aquesta categoria que 
puguin donar resposta a 
les demandes de profes-
sionals en el territori. 

Dins del programa d’ager-
manament del Campus 
Docent Sant Joan de Déu 
i l’Escola d’Infermeria de 
Mabesseneh es treballa 
per aconseguir un entorn 
segur d’aprenentatge  
en el període de les  
pràctiques clíniques  
hospitalàries.



Tutorització en el procés d’inserció laboral de 
dones en situació de vulnerabilitat
Fundació d’Atenció a la Dependència 
Sant Joan de Déu
15.500 €

El projecte és una proposta d’orientació i inserció laboral 
com a cuidadores domiciliàries per a dones en risc d’exclusió 
social en condicions laborals adequades. El perfil habitual de 
persona cuidadora és el d’una dona estrangera en una família 
monoparental amb fills a càrrec. Aquest procés pretén trencar 
el cercle de pobresa en què es veuen generalment sotmeses, 
promovent llocs de treball duradors i dignes en un sector 
amb altes expectatives de contractació. El projecte facilita 
l’orientació laboral, la capacitació de les participants a través 
de la formació i la prospecció de sortides laborals.

Tractem bé. Parlem 
de la fragilitat  
i vulnerabilitat de 
les persones grans
Fundació Privada 
Nostra Senyora  
dels Àngels
5.000 €

Les persones tutelades a 
qui se’ls ha tret la capacitat 
d’obrar per resolució  
judicial viuen en una 
situació de gran fragilitat 
per falta de recursos, soli-
tud i aïllament social.  

Amb el projecte es vetlla 
pel benestar d’aquestes 
persones cobrint-los les 
necessitats bàsiques, 
i també visibilitzant el 
patiment i la fragilitat que 
l’aïllament social, la soledat 
no volguda i les situacions 
d’abús i/o maltractaments 
generen en les persones 
grans per aconseguir una 
societat més justa que 
s’impliqui en el bon tracte 
vers les persones grans.

PROJECTES FINANÇATS MAGIC LINE SJD 2021

DEPENDÈNCIA I TUTELES



PROJECTES FINANÇATS MAGIC LINE SJD 2021

EXCLUSIÓ SOCIAL

Ajuts Socials Individuals
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
12.000 €

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, tot i prestar serveis al 
conjunt de la ciutadania, atén persones i col·lectius socials 
que viuen en situacions de pobresa. La manca de recursos 
econòmics —una situació que s’ha accentuat arran de la cri-
si derivada de la COVID-19— esdevé un impediment a l’hora 
de fer el seguiment d’un tractament (medicació o assistència 
a consultes), resoldre situacions d’ordre legal o administratiu 
(gestió de tràmits i documentació) o activar altres serveis de 
suport (beques per a activitats o serveis).

El projecte “Ajuts Socials Individuals” és la resposta del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu a situacions detectades per l’equip 
de treballadors i treballadores socials per cobrir necessitats 
bàsiques de les persones que atenem.

La butxaca del CRES
Fundació Germà 
Tomàs Canet
5.500 €

Aquest projecte s’engloba 
dins del funcionament del 
Centre Residencial d’Emer-
gències Socials (CRES) de 
la Llar de Sant Joan de 
Déu de Manresa. En aquest 
centre s’allotgen famílies 
que es troben en situació 
d’exclusió residencial. 
Un cop entren a viure al 
CRES s’estableix un pla 
d’acompanyament conjunt 
i se’n garanteix l’allotja-
ment i la manutenció. La 
majoria de les persones 
ateses no compten amb 
cap ingrés econòmic i és 
durant la seva estada quan 
es tramiten ajudes socials 
(salaris mínims, rendes 
mínimes d’inserció o altres 
prestacions). El projecte 
pretén atorgar una petita 
dotació econòmica  
mensual a aquestes per-
sones perquè puguin utilit-
zar-la per satisfer les seves 
necessitats personals 
mínimes amb autonomia i 
capacitat de decisió sobre 
el seu dia a dia, fet que 
dignifica la seva situació.



Servei d’inserció 
laboral
Fundació Mambré
2.000 €

El Servei d’Inserció Laboral 
de la Fundació Mambré 
pretén fomentar la inserció 
laboral de les persones 
sense llar. Per aconse-
guir-ho, el servei ofereix, 
d’una banda, orientació, 
recursos, assessorament 
sociolaboral i formació per 
tal de millorar l’ocupabilitat 
de les persones, adap-
tant-se als seus interessos, 
capacitats i dificultats 
individuals. I, d’altra banda, 
també ofereix prospecció  
i intermediació amb em-
preses per tal de facilitar 
els processos de selecció  
i contractació.

Es dirigeix a persones en 
edat activa que, malgrat 
haver viscut una situació 
de falta d’habitatge i d’ex-
clusió greu amb el suport 
de les entitats socials que 
formen part de Mambré, 
estan en un moment 
avançat de reversió de  
l’exclusió i es poden 
inserir en el mercat laboral 
ordinari.

Suport en la 
primera acollida 
de dones víctimes 
del tràfic d’éssers 
humans
Adoratrius Esclaves 
del Santíssim Sagra-
ment i de la Caritat 
1.000 €

El programa SICAR cat 
ofereix atenció integral a 
dones víctimes de tràfic 
d’éssers humans. Tot un 
equip tècnic multidiscipli-
nari i qualificat —i també 
persones voluntàries— 
acompanya els processos 
de recuperació i dona 
cobertura a les necessitats 
bàsiques de les usuàries. 
La majoria de dones que 
arriben a SICAR cat ho fan 
sense absolutament res. 
Durant el temps que són 
explotades, perden el poc 
que tenien i, quan aconse-
gueixen escapar dels seus 
captors, ho fan sense cap 
de les seves pertinences. 
SICAR cat els ofereix la 
cobertura de necessitats 
bàsiques com mudes de 
roba i productes d’higiene 
personal, productes de 
farmàcia, diners de butxaca 
i altres despeses personals.

Pont Solidari i 
Pont Alimentari: 
multiplicant 
impactes socials  
i reduint impactes 
ambientals
Fundació  
Banc de Recursos
2.000 €

El projecte treballa en xarxa 
proporcionant recursos 
—especialment digitals i 
alimentaris— a les entitats 
socials del territori que ate-
nen col·lectius vulnerables. 
La pandèmia ha accentuat 
algunes problemàtiques 
socials ja existents.
L’alimentació és una de les 
despeses importants de les 
famílies, i reduir-la suposa 
un alleugeriment impor-
tant, ja que poden dedicar 
aquells diners a altres 
necessitats bàsiques.

D’altra banda, la necessitat 
de disposar de recursos 
digitals per accedir a 
qualsevol tràmit —com ara 
estudis— ha esdevingut 
primordial si no es vol que-
dar exclòs del sistema.



Puntades de 
llibertat: Programa 
d’integració social 
i laboral dirigit a 
dones en situació 
de privació de 
llibertat
Fundació Ared
2.000 €

El projecte acull dones 
que diàriament accedeixen 
al Centre Residencial 
d’Inclusió “La Llavor” per 
formar-se professionalment 
i aprendre un ofici que  
les proporcioni eines  
i recursos capacitadors per 
projectar-se en un futur 
nou i facilitar així la seva 
integració a la societat.  
Les persones beneficiàries 
provenen del mòdul de 
dones dels centres peniten-
ciaris de Wad-Ras  
i Brians I, en règim de 
segon i tercer grau o de 
llibertat condicional. 

La finalitat del projecte és 
acompanyar i capacitar, 
personalment i profes-
sionalment, les dones 
d’aquests dos centres peni-
tenciaris dins d’un itinerari 
d’inserció sociolaboral.

Banc de productes 
no alimentaris  
Associació Cívica  
La Nau
2.000 €

El Banc de productes no 
alimentaris té com a objec-
tiu principal lluitar contra  
la pobresa i contra  
el malbaratament, recu-
perant excedents de les 
empreses de productes 
no alimentaris aptes per 
ser utilitzats i fent arribar 
aquests productes a perso-
nes en risc o situació d’ex-
clusió social de Barcelona  
i de l’àrea metropolitana. 
 
Aquest objectiu es porta a 
terme mitjançant una tasca 
d’intermediació entre la 
indústria, el comerç i altres 
agents econòmics, tenidors 
d’excedents o recursos,  
i les entitats socials, que 
són les distribuïdores entre 
les famílies o persones 
afectades, sota la coordina-
ció dels Serveis Socials. 
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INFÀNCIA I JOVENTUT

Detecció i atenció a les necessitats de 
famílies en risc d’exclusió social amb un fill  
o filla malalts
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
10.000 €

Quan un fill o filla emmalalteix, en les famílies apareixen 
preocupacions noves que van més enllà de la malaltia 
mateixa. Sovint desequilibra la seva economia, especialment 
en aquells casos de malaltia greu —habitualment crònica— 
que implica una alta vinculació amb el centre durant un 
llarg període de temps. Moltes famílies veuen com un dels 
progenitors ha de deixar de treballar per dedicar-se a la 
cura de la criatura malalta i comencen a afrontar despeses 
que abans no tenien, com ara menjar diàriament fora 
de casa; dormir a prop de l’Hospital —en el cas de les 
famílies desplaçades d’altres comunitats autònomes o de 
l’estranger—; el desgast econòmic que suposa un ingrés 
llarg o múltiples ingressos en períodes breus, etc. El Servei 
de Treball Social acompanya les famílies i concedeix ajudes 
econòmiques per cobrir necessitats bàsiques com ara 
tiquets de restaurant, allotjament, transport o tractaments 
d’ortodòncia.

Allotjament i 
acompanyament 
integral per  
a joves sense 
referents
Fundació Bayt  
al-Thaqafa
8.000 €

Els joves migrants d’entre 
17 i 23 anys que no poden 
accedir al sistema de 
protecció de menors es 
troben sense referents ni 
allotjament, no poden optar 
a ajuts econòmics, no dis-
posen de permís de treball, 
no dominen el català ni el 
castellà i tenen dificultats 
per accedir a estudis. Amb 
l’atenció integral de joves 
en risc d’exclusió s’ofereix 
allotjament, es cobreixen 
les necessitats bàsiques  
de menjar, vestir, sanitat  
i transport, i s’orienta a la 
gestió de tràmits, el segui-
ment d’estudis, la inserció 
laboral, la promoció d’acti-
vitats de lleure i la creació 
de xarxes de suport.
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RECERCA

Determinació del 
pas a llet materna 
i als nadons 
d’anticossos 
específics contra 
SARS-CoV-2 en 
dones lactants 
vacunades contra 
la COVID-19 amb 
vacunes mARN 
(LacCOVID)
Fundació per la 
Recerca Sant Joan  
de Déu – Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
7.500 €

Aquest projecte pretén 
determinar, per un 
mètode poc invasiu, si 
en els nadons de dones 
immunitzades amb una 
vacuna mARN-COVID-19 
es detecten anticossos 
específics de SARS-CoV-2 
produïts per la vacuna 
(efecte protector de la 
lactància materna en 
dones vacunades).

Impacte de l’estressor ambiental de la 
COVID-19 sobre les emocions i la conducta 
en població infantojuvenil: Macroestudis 
longitudinals EmCoVID19 i EmCoVID19 - 
Unitats Clíniques
Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu – 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
7.500 €

La pandèmia per la COVID-19 ha produït un context de 
coexistència de diversos factors d’estrès en un període llarg 
de temps. És una dada consolidada el fet que els esdeve-
niments estressants són un desencadenant de patologia 
mental, particularment en poblacions vulnerables. En el 
període de confinament domiciliari es van posar en marxa 
una sèrie d’estudis d’avaluació de l’impacte sobre la salut 
mental infantojuvenil a través d’enquestes en línia destinades 
als progenitors. Aquests estudis es van denominar EmCo-
VID19 i EmCoVID19 - Unitats Clíniques, i van recollir dades 
sobre aquest impacte durant el confinament i en els mesos 
posteriors fins al juny de 2021, tant en població sana com 
en població en seguiment per salut mental. Es disposa de 
resultats de la primera avaluació (confinament), però no del 
seguiment longitudinal, que clínicament s’objectiva com  
a molt rellevant. Per finalitzar el projecte, és crític que 
l’avaluació i exportació de les dades es facin en un marge 
temporal curt perquè puguin tenir un retorn útil i en temps 
real a la societat.
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SALUT MENTAL

Augmentem 
l’acompanyament 
integral
CET IntecServeis
4.000 €

Amb aquest projecte el 
CET Intecserveis pretén 
millorar l’atenció a les 
persones treballadores 
amb discapacitat mental 
i psíquica mitjançant 
l’increment del temps 
d’acompanyament 
professional especialitzat. 
Els efectes en la salut 
mental que pot tenir 
l’experiència viscuda 
i l’aïllament en les 
persones que pateixen 
una discapacitat psíquica 
i mental provoquen que 
la postpandèmia de la 
COVID-19 amenaci el 
col·lectiu pels efectes que 
la crisi econòmica pot tenir 
a l’hora de mantenir els 
serveis que es fan —com 
la digitalització—, que ha 
fet més evident la bretxa 
digital existent. 

Ajuts necessitats bàsiques sense llar i salut 
mental
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
6.116 €

El projecte “ACTUAS. Atenció d’urgència a les necessitats 
d’alimentació, higiene i suport jurídic de persones sense llar 
i salut mental” és l’aposta del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu per a l’atenció d’emergència de les persones que estan 
desproveïdes d’una xarxa de suport activa (per impossibilitat 
i/o incapacitat de vincular-se a serveis ordinaris previstos per 
a l’atenció de les seves necessitats) i no poden cobrir les  
necessitats bàsiques d’alimentació i higiene, alhora que 
poden necessitar orientació jurídica per resoldre situacions 
legals i/o administratives.

El projecte crea els circuits per a la detecció dels casos  
i habilita un ajut setmanal com a diner de butxaca que el 
beneficiari/ària pot administrar per a la compra d’aliments  
i productes higiènics. Aquests ajuts es gestionen mitjançant la 
distribució de targetes moneder que només poden utilitzar-se 
per a l’adquisició d’aquests productes.



Suport residencial
Fundació Althaia
1.000 €

Aquest projecte respon a la 
necessitat de proporcionar 
allotjament temporal a les 
persones sense sostre 
degut a la situació de 
crisi pandèmica en què 
estem immersos. Aquestes 
persones presenten 
necessitats psicosocials 
que requereixen diferents 
nivells de supervisió per 
part de professionals 
sociosanitaris i de l’atenció 
en diferents recursos de 
salut mental. Dins del 
marc del projecte també 
es preveu proporcionar 
una atenció integral 
emmarcada en l’elaboració 
d’un pla d’intervenció 
consensuat amb la persona 
afectada i els seus familiars 
i/o persones significatives, 
a fi de poder desenvolupar 
el seu projecte de vida en 
la comunitat de referència.

Teràpia Gossos 
Salut Mental
Fundació Althaia
2.000 €

El projecte consisteix en 
una sessió setmanal de 
teràpia assistida amb 
gossos (TAG) per a tots els 
usuaris del Servei de Salut 
Mental d’Althaia, ja sigui a 
la unitat d’hospitalització 
d’adults o infantojuvenil,  
i als hospitals de dia del 
CSAM d’adults i infantil.

El seu objectiu és treba-
llar, mitjançant la teràpia, 
aspectes de l’ingrés i de 
la vida diària com la mo-
tivació, amb la presència 
i participació d’un gos en 
l’activitat. Aquest aspecte 
pot influir a curt termini en 
l’estat emocional, en estar 
en una unitat tancada, 
sense la família, fomentant 
les relacions interpersonals 
dins la unitat i en la seva 
recuperació i estabilització 
clínica, i a llarg termini, en 
la funcionalitat, autonomia 
i adaptació a la comunitat 
de cara a l’alta.

Ajuts Alimentació
Fundació Althaia
1.000 €

La situació econòmica  
i social de moltes persones 
vinculades a la nostra 
xarxa assistencial s’ha vist 
afectada considerablement 
per la pandèmia de la 
COVID-19, generant 
situacions de risc i/o 
vulnerabilitat. La Unitat 
de Treball Social (UTS) 
de la Fundació Althaia 
ha detectat un augment 
de persones ateses amb 
importants dificultats per 
donar cobertura a les seves 
necessitats.

El projecte estava pensat 
per atendre la població 
amb problemes de salut 
mental, però, donada la 
situació d’emergència del 
país, s’inclouen també 
altres persones ateses 
per la UTS de la Fundació 
Althaia.



Millora de la salut 
a través del condi-
cionament físic i la 
gestió emocional:  
a la recerca de 
l’equilibri entre  
el cos i la ment des-
prés de la pandèmia 
Hospital Sant Joan de 
Déu Lleida
3.500 €

Les persones que pateixen 
trastorn mental sever, 
degut a les característi-
ques pròpies de la malaltia 
(hàbits poc saludables, 
sedentarisme, problemes 
de control motor, proble-
mes secundaris a medi-
cacions...), i a limitacions 
d’interacció social i de 
gestió emocional agreuja-
des per la situació derivada 
de la COVID-19, han patit 
greus recaigudes. Per això,
aquest projecte s’orienta a 
recuperar la funcionalitat 
perduda mitjançant l’activi-
tat física i les activitats de 
caire emocional i espiritual 
que promocionin la salut 
dins de la programació 
terapèutica de rehabilitació 
per poder restablir l’equilibri 
ocupacional i inclusiu dins 
la comunitat sense estigma.

Mindfulness per a 
la vida quotidiana
Hospital Sant Joan de 
Déu Lleida
1.500 €

A l’Hospital Sant Joan de 
Déu Terres de Lleida la 
pandèmia ha fet suspendre 
les activitats ocupacio-
nals. Actualment, s’hi ha 
incorporat la tècnica del 
mindfulness com a estra-
tègia complementària per 
a la millora dels recursos 
d’afrontament de les 
persones amb problemes 
de salut mental que s’han 
vist agreujades per la 
COVID-19.

Aquesta tècnica forma part 
de les teràpies de tercera 
generació, que resulten 
eficaces com a comple-
ment a la millora de la 
salut dels pacients afectats 
de diversos trastorns i 
dolències físiques. També 
afavoreix el tractament de 
malalts crònics per estrès, 
així com el de les persones 
que pateixen depressió  
i ansietat. 

Humanització del 
Club Social Mosaic
Fundació Germà 
Tomàs Canet
4.000 €

Club Social Mosaic és 
un recurs de suport i 
inclusió social que té 
com a finalitat afavorir 
processos de recuperació 
i millora de la salut mental 
de la persona a partir 
d’activitats d’oci i de lleure, 
amb l’objectiu d’assolir 
quotes de salut, qualitat 
de vida, empoderament, 
participació i integració en 
la comunitat.

Amb les persones usuàries 
s’ha fet una dinàmica 
participativa per definir 
com han de ser els espais, 
el mobiliari i la decoració.
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SOCIOSANITARI

Música i art a la Llar Residència
Serveis Sociosanitaris Sant Joan de Déu
9.000 €

Les persones amb malalties mentals greus tenen dificultats 
per desenvolupar les seves relacions socials. La musicoteràpia 
usa la música com a mitjà d’expressió per potenciar les 
habilitats comunicatives i socials de les persones que hi 
participen. El projecte pretén millorar la motivació i l’estat 
d’ànim, reduir l’ansietat i augmentar l’alerta i la consciència 
d’estats emocionals en pacients amb depressió i esquizofrènia 
atesos als Serveis Sociosanitaris de Sant Joan de Déu.
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SENSELLARISME

Ínsula Llars 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
10.000 €

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

Serveis Socials Barcelona 
Sant Joan de Déu treballa 
per oferir una resposta 
integral a persones sense 
llar per estabilitzar la seva 
situació residencial amb 
la metodologia Housing 
First i preveure possibles 
recaigudes a través de 
l’acompanyament social.

Housing First Llars 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona
8.000 €

El projecte pretén donar 
accés i acompanyament 
a l’habitatge a persones 
amb problemes de salut 
mental i/o addiccions.
L’acompanyament ofereix 
un habitatge individual i la 
possibilitat de normalitzar 
la situació residencial en 
un primer moment per 
motivar la recuperació  
a nivell de salut mental  
i addiccions. Això permet 
poder assolir processos 
d’inclusió més complexos 
i amb major necessitat 
d’acompanyament, i oferir 
oportunitats a les persones 
amb menys possibilitats.

Externs
Serveis Socials 
Barcelona  
Sant Joan de Déu
2.000 €

El projecte 
d’acompanyament 
Externs ofereix un suport 
a persones sense llar que 
han assolit un procés 
d’inclusió social, però 
tenen un alt risc de tornar 
a trobar-se en situació de 
sense llar.

L’acompanyament finalitza 
quan la persona atesa dis-
posa dels mitjans econò-
mics i personals per poder 
desenvolupar la seva vida 
de forma autònoma  
i autodeterminada. Per 
això, per a aquelles perso-
nes amb rendes baixes  
es motiva la vinculació  
a la xarxa d’atenció social 
normalitzada (serveis 
socials de territori), per tal 
de desvincular-se de la 
xarxa d’atenció a persones 
sense llar.
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SENSIBILITZACIÓ

Sensibilitzar els joves sobre la salut mental: 
#JoHoCanvioTot
Obra Social Sant Joan de Déu
8.500 €

Més de la meitat de les malalties mentals greus s’inicien en 
l’etapa de l’adolescència, amb causes com la discriminació, 
l’assetjament escolar o les addiccions. 

Amb la campanya #JoHoCanvioTot volem sensibilitzar els 
joves sobre la salut mental i generar actituds més positives  
i empàtiques cap a aquesta realitat, amb l’objectiu de trencar 
l’estigma social que plana sobre aquesta realitat tan propera 
i quotidiana. 





magiclineSJD.org
@magiclineSJD

Ens veiem a la Magic Line 
Sant Joan de Déu 2022!
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