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LLEIDA

LA SoLIdARItAt 
quE EnS unEIx
Gràcies a tu hem fet tot això!

A SJd treballem
els objectius de 
desenvolupament 
sostenible

Especial covId-19: 
LES cARES
dE LA 
vuLnERAbILItAt
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tREbALLEM
pER conStRuIR
un Món MéS JuSt 
I hoSpItALARI

2.897 
persones
voluntàries

+ de 40.000 
persones sòcies  
i donants

680  
empreses, entitats 
i institucions 
col·laboradores

6.627  
treballadors  
i treballadores

COMUNITAT SANT JOAN DE DÉU
La comunitat de Sant Joan de Déu la formem treballadors i treballadores, voluntariat, persones 
ateses en qualsevol dels nostres centres i els seus familiars; socis i donants; empreses i institucions 
col·laboradores, escoles i germans de Sant Joan de Déu. Entre tots i totes fem possible que ningú 
quedi enrere i que tothom tingui oportunitats per construir el seu propi camí amb dignitat, respecte  
i autonomia.

#EnsAgradacuidar

Gràcies a tu acompanyem i cuidem les persones que viuen 
situacions de vulnerabilitat per ajudar-les a recuperar la seva 
autonomia, reconstruir la seva vida i caminar cap a un futur millor. 

54
germans de l’orde
hospitalari Sant 
Joan de déu
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dEpEndÈncIA

SALut MEntAL

InFÀncIA 
I JovEntut

SEnSELLARISME

dIScApAcItAt 
IntEL·LEctuAL

REcERcA
I docÈncIA

MIGRAcIonS

coopERAcIó 
IntERnAcIonAL
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Qui som i a on som? 

*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

Fundació per la Recerca  
i Docència Sant Joan de Deu
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

Sant Joan de Déu té centres a tot el món. A Espanya Sant Joan de Déu es divideix 
en tres Províncies canòniques i Catalunya forma part de la Província d’Aragó -  
Sant Rafael. Aquesta Província està formada pels territoris següents: Navarra, 
Aragó, Múrcia, València, Illes Balears, Catalunya i un centre a la Comunitat de 
Madrid.

Catalunya*

Fundación
Instituto San José
Madrid

Aragó
Hospital
San Juan de Dios
Saragossa

Navarra
Hospital
San Juan de Dios
Pamplona / Tudela

Múrcia
Fundación Jesús
Abandonado
Múrcia

València
Sant Joan de Déu
València

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

Hospital
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca 
Inca
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E D I T o r I A L
oRIoL botA

Aquesta revista que tens a les mans és  
la Memòria 2019. Està feta amb molta cura 
i dedicació per tal que coneguis el que ens 
has ajudat a fer i com d’important és el treball 
de totes per seguir acompanyant en aquesta 
aventura de construir un món millor, o si més 
no, d’intentar-ho. Sí, ho has llegit bé: ens agra-
da pensar que entre tots i totes un món millor 
és possible. Pot semblar agosarat, però quin 
sentit tindria la nostra feina si no creguéssim 
que podem aconseguir un món més just, més 
hospitalari i més solidari? Una societat més 
sostenible i compromesa que vetlli perquè 
tothom tingui les mateixes oportunitats a la 
vida. A Sant Joan de Déu ens agrada cuidar a 
tothom qui ho necessita i treballem per escoltar, 
atendre i acompanyar totes aquelles persones 
que viuen una situació de vulnerabilitat.

I avui, que les desigualtats estan creixent  
i que estem patint una pandèmia que, més 
enllà de l’àmbit sanitari, ens aboca a una crisi 
amb conseqüències socials i econòmiques ini-
maginables, cuidar i acompanyar té més sentit 
que mai. T’ensenyem el que hem fet al llarg 
d’aquest any i tot això ha estat possible perquè 
moltes i molts ens heu ajudat. Cuidar no és 
només una tasca dels cuidadors i cuidadores; 
la cura, igual que la solidaritat, és inherent a tot 
ésser humà i és una actitud que ens correspon 
com a persones. Ja veiem que en aquest futur 
tan proper les xarxes de suport, les iniciatives 
per posar els col·lectius vulnerables al davant,  
i per cuidar-los i acompanyar-los seran fona-
mentals. Volem aportar el nostre granet de sorra 
per teixir complicitats socials i fer més gran  
la família hospitalària que som i ens agradaria 
que ens ajudéssiu a no defugir del nostre com-
promís amb els més necessitats. A partir d’ara 
apareixeran noves necessitats i volem estar 
atents per donar-hi resposta. 

Director de l’obra Social
Sant Joan de Déu

Aquesta revista ens permet explicar-te qui som, 
què fem, què hem fet i què volem seguir fent. 
Però, sobretot, ens permet dir-te com hem fet 
la nostra feina. En totes aquestes qüestions hi 
ha un element comú: posem la solidaritat al 
centre de la vida de les persones perquè 
creiem que aquest és un dels valors més 
transformadors que existeix. 

Aquí trobaràs moltes veus i moltes cares  
que pertanyen, d’una manera o altra,  
a la comunitat de Sant Joan de Déu. Totes elles 
són les persones que treballen per aconseguir 
aquest món més just i més solidari. Des 
d’investigadors que avancen en el camp  
de la recerca, fins a la treballadora que tot 
just s’acaba de jubilar. Tots i totes formen part 
d’aquesta família hospitalària. Però sobretot 
els coneixeràs a ells i a elles: a les persones 
que atenem. Elles són la nostra raó de ser. 
Hi trobaràs petites grans històries de vida, 
entrevistes i reportatges que et permetran 
acostar-te a tots els nostres centres i conèixer 
de prop la feina que fem a diari.  

“La cura és inherent 
a tot ésser humà  
i és una actitud que 
ens correspon com  
a persones. ”

obra Social Sant Joan de déu
obrasocial@solidaridadsjd.org
T. 932 532 136
c. Puiggarí, 5-7, 4a planta - 08014 Barcelona
solidaritat.santjoandedeu.org

Aquestes veus, col·laboracions i projectes ens 
han ajudat a créixer al llarg de tot aquest any, ja 
sigui amb iniciatives noves o amb compromisos 
imprescindibles per a nosaltres, com per 
exemple la nostra implicació en el món que 
ens envolta i el compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030.  

Aquesta memòria està escrita en plena crisi 
de la CoVID-19 i creiem que és necessari fer 
una reflexió de tot el que ha suposat i suposarà 
aquesta crisi en l’àmbit sanitari i social. Una 
pandèmia que ho ha capgirat tot, que ens ha 
ensenyat la fragilitat humana i que ha situat les 
persones que ja vivien situacions complicades 
en una situació d’alta vulnerabilitat. Per saber 
qui són, com les estem acompanyant i com 
podem ajudar-les, hi trobaràs un especial 
CoVID-19 amb retrats d’aquesta crisi i amb 
històries de vida plenes de solidaritat. 

Aquests mesos, hem vist que la solidaritat en 
temps de crisi pren més sentit que mai. Pot ser 
un somriure, un gest, una paraula, però també 
és l’esforç que som capaços de fer junts. I és 
que una societat que cuida és, sens dubte,  
la base per aconseguir un món millor i això 
només ho podem fer compartint el veritable 
poder que té la solidaritat que ens uneix.  

I vull acabar aquesta editorial agraint als 
milers de treballadors de la sanitat, i dels 
centres  sociosanitaris i socials, que amb el seu 
compromís han permès que allò de no deixar 
ningú enrere sigui una realitat. Nosaltres sovint 
només fem de mitjancers i vosaltres –persones 
individuals, famílies, amics de persones amb 
una malaltia i pacients, escoles i associacions, 
fundacions, comerços i empreses– ens heu 
demostrat que totes aquestes persones no estan 
soles i poden comptar amb la vostra solidaritat. 
La feinada que ens ve a sobre és majúscula 
i estem orgullosos de la institució, que no 
defugirà el repte que tenim al davant i estem 
especialment satisfets de la família hospitalària 
que som. Per això us ho hem de tornar a dir: 
moltes gràcies per acompanyar-nos, per 
ser al nostre costat. 
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Aquest 2019, a SJDTLL s’ha consolidat l’Eix de Solidaritat de SJDTLL  
en coordinació amb l’Eix de Solidaritat de l’oHSJD Província d’Aragó - Sant 
rafael.   

Sant Joan de Déu a Lleida era el gran desconegut de les nostres terres. 
Amb la implicació i participació del Comitè Solidari en actes, fires  
i programes de sensibilització hem fet un pas endavant en la nostra 
visualització.  

Ha estat un any important en l’impuls del voluntariat gràcies a la 
incorporació de la coordinadora de Voluntariat, la qual ha pogut iniciar 
una campanya de captació de voluntaris i voluntàries sobretot d’un perfil 
més jove i dinàmic per adaptar-nos a les necessitats de les persones que 
atenem a SJDTLL.   

Les campanyes de sensibilització també han augmentat considerablement: 
han impulsat el comerç solidari a la zona i han potenciat sobretot el 
projecte EducaSJD en noves escoles dins del territori de Lleida, amb més 
de 650 participants.    

Durant aquest 2019, també s’han dut a terme diverses accions solidàries, 
sobretot per augmentar la visibilitat i potenciar la recaptació de fons per al 
finançament de projectes solidaris a SJDTLL. Cal destacar la sisena edició 
de la Marxa Solidària SJD pel Pla de Ponent, el Mercat Solidari o l’Esmorzar 
Solidari, entre d’altres.  

Gràcies als nostres col·laboradors, hem pogut tirar endavant molts 
projectes necessaris per a les persones que atenem, el més destacat 
dels quals ha estat la posada en marxa de la formació reglada per a 
professionalitzar els joves migrats sols. D’aquesta manera, més de 40 joves 
s’han pogut acollir als programes de formació i inserció (PFI) —auxiliar en 
treballs de fusteria, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers 
i auxiliar d’activitats agropecuàries—, amb l’objectiu de preparar-los per 
accedir al món laboral i assolir la integració social i laboral.  

I el més important de tot: hem pogut donar suport a tots els que formen 
part de la família hospitalària de Sant Joan de Déu. 

un any de creixement 
ple de solidaritat  
EDITorIAL 
núRIA MARtÍnEZ vALEncIA Coordinadora de l’Eix de Solidaritat SJD Terres de Lleida

A Sant Joan de déu terres de Lleida disposem de tres centres on atenem tant 
persones amb problemes de salut mental i/o discapacitat intel·lectual com joves 
migrats sols.   
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L’obra Social SJd s’adhereix 
al pacte Mundial de les nacions unides
per contribuir a aconseguir els objectius 
de desenvolupament sostenible (odS)

A l’obra Social Sant Joan de Déu estem compromesos amb el món que ens envolta 
i a través de la nostra feina diària incentivem i promovem la justícia, la igualtat, la 
innovació i la sostenibilitat per afavorir el compliment d’aquests 17 objectius. És 
per això que ens hem adherit als oDS, perquè creiem que està en el nostre ADN 
el compromís d’aconseguir un món millor. Aquesta és, per tant, una oportunitat 
transformadora que ens pot aportar experiència i en la qual podem generar moltes 
propostes per assolir aquest gran repte. 

Una institució com Sant Joan de Déu ha de poder donar respostes als nous reptes 
socials que sorgeixen i treballar per afavorir el diàleg, la participació entre equips 
i les noves aliances amb organitzacions i empreses compromeses amb aquests 
objectius. Tenim l’oportunitat de treballar els oDS per assegurar-ne un impacte 
positiu en totes les activitats que duem a terme. 

Els oDS són una eina de transformació i 
mobilització de la solidaritat. No es pot parlar 
d’oDS sense parlar de solidaritat. L’Agenda 
2030 vol generar un canvi que asseguri la 
qualitat de vida digna i el respecte per l’entorn 
en un període molt curt de temps. I aquest és el 
nostre compromís. 

A Sant Joan de Déu treballem perquè ningú 
quedi enrere. De fet, aquest és un dels nostres 
lemes que vam incorporar a la Magic Line 
2018, la mobilització ciutadana de Barcelona. 
El missatge incorpora el sentit d’urgència que 
ens ha de fer reaccionar a tots. És una crida 
que ens interpel·la i que ens obre la porta a 
comprometre’s i a actuar. A Sant Joan de Déu  
ja hem començat! 

Amb aquesta memòria podràs veure 
quins projectes duem a terme que estan 
directament relacionats amb aquests 
objectius de desenvolupament sostenible. 
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Fi de 
la pobresa

Fam  
zero

salut  
i benestar

educació  
de qualitat

igualtat  
de gènere

aigua neta  
i sanejament

energia neta  
i assequible

treball digne 
i creixement 
econòmic

indústria,  
innovació i 
inFraestructures

reducció de  
les desigualtats

ciutats  
i comunitats  
sostenibles

producció  
i consum  
reponsables

acció  
climàtica

vida  
marina

vida  
terrestre

pau, justícia  
i institucions  
sòlides

aliances  
pels ods

La nostra feina diària 
està relacionada amb  
els oDS, amb un 
vincle directe amb els 
objectius següents: 

obJEctIuS dE dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE

Fi de la pobresa

Fam zero

salut i benestar

educació de qualitat

igualtat de gènere

treball digne  
i creixement econòmic

reducció de les desigualtats

ciutats i comunitats  
sostenibles

aliances pels ods
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ENTrEVISTA
LLuÍS cARbonELL

quina relació hi ha entre SJd i els odS? 
Una institució com SJD ja porta incorporada en 
el seu ADN i en la seva activitat la filosofia dels 
oDS i les aspiracions que els oDS es proposen. 
Els centres de SJD són un exemple a afrontar 
els reptes de forma innovadora tenint en compte 
la persona, l’acompanyament, l’assistència i, 
sobretot, no deixant ningú enrere. Els objectius  
i les prioritats dels oDS incorporen la crida  
a “no deixar ningú enrere” i en això, vosaltres,  
en sou uns experts.

una institució que es preocupa pels odS,  
és una institució amb inquietuds? 
Per assegurar el seu futur, totes les organit-
zacions han d’estar atentes al seu entorn per 
mantenir-se útils a la societat i evolucionar.  En 
aquest moment, moltes organitzacions ja ente-
nen que, per mantenir-se vives, han de pensar 
en la sostenibilitat més àmplia i compromesa. 
És a dir, han de cuidar del benestar de les seves 
persones, la societat a la qual serveixen i tenir 
cura de l’ús i l’impacte en el medi ambient.
Per aconseguir el canvi real, necessitem organit-
zacions que afavoreixin una visió crítica i activa.

què hi pot guanyar una institució que 
treballi compromesa amb els odS?
Les prioritats i la forma de treballar per aconse-
guir els oDS fan que les organitzacions siguin 
més fortes i amb una major capacitat  
de transformació. La contribució a través 
d’iniciatives sorgides de forma participativa, 
coherents amb les capacitats i el treball de les 
persones, i amb el suport de les organitzacions 
aporten un clar sentiment de pertinença i satis-
facció pel nou valor i impacte que es genera.

Algunes persones que poden estar llegint 
aquesta entrevista potser es pregunten 
si els odS serviran d’alguna cosa. 
què els respondries?
Quan es plantegen iniciatives tan ambicioses  
i des de diversos plantejaments, és normal sentir 

certa desconfiança. La realitat és que mai com 
ara s’havia generat un debat i un consens sobre 
la necessitat i oportunitat d’actuar en favor de 
posar fi a la pobresa, assegurar la salut  
i atendre l’emergència climàtica. Els oDS han 
estat capaços d’iniciar i estructurar la participa-
ció de tots i això ja és un èxit en si mateix. 

com has treballat els odS a SJd i amb quin 
equip t’has trobat?
Els projectes que des de fa tant de temps 
formen part del cor del treball de SJD tenen una 
increïble relació amb els oDS. Hi he trobat un 
equip de persones amb sensibilitat per identi-
ficar, definir i treballar amb qualitat els àmbits 
sobre els quals es vol incidir. Incorporar els oDS 
és una forma natural de poder impulsar, encara 
més, els projectes i el treball de l’obra Social  
en el seu compromís d’aconseguir un món millor 
i més solidari.

és un repte complir-los? 
on és el verdader repte?
Els objectius són molt ambiciosos, però sabem 
que  la solució vindrà per la conscienciació  
en la necessitat del canvi i la suma d’activitats 
concretes i properes en què tots podem 
participar. A part del repte de trencar dinàmiques 
econòmiques molt consolidades, per a mi  
el gran repte serà mobilitzar el coneixement  
i la capacitat de generar sinergies que ens 
permetin avançar de forma més ràpida en 
projectes locals i globals.

com animaries a algú a viure alineat 
amb els odS?
Aconseguir un futur sostenible a partir de  
petites o grans iniciatives ha de generar interès  
i curiositat a tothom! A partir d’aquí, tots tindrem 
l’oportunitat d’apropar-nos i col·laborar en les 
causes que impulsen els oDS des de diferents 
espais ja sigui a les famílies, el treball,  
els barris... Serà una aventura! 

què son els odS?
Els oDS són una iniciativa impulsada per l’oNU 
l’any 2015 per tal de fer front als grans i urgents 
reptes mundials com: posar fi a la pobresa i 
la desigualtat, la igualtat de gènere, el treball 
digne, la salut i l’educació, la protecció al medi 
ambient, la pau i la prosperitat. Per aconseguir-
ho, l’oNU ha definit 17 objectius i estableix 
una agenda fins al 2030 per tal que tothom, 
organitzacions i particulars, coneguin els reptes, 
aportin solucions i actuïn per assolir-los.
En els darrers anys, ja s’han definint les 
prioritats dels objectius que han d’aconseguir 
cada estat, regió i població, i ara ens trobem  
a la fase de generar propostes i unir-se per 
passar a l’acció.

per què és important sumar-nos als odS  
i com dius ‘passar a l’acció’?
Aquesta és una crida a actuar per aconseguir 
uns objectius molt  ambiciosos i transformadors, 
i això necessita de l’energia que resulta de la 
participació i les aliances que permeten unir 
forces. Les nostres capacitats personals, i el 
coneixement i l’experiència que teniu com  
a entitat social són imprescindibles per facilitar 
i impulsar el compromís necessari per a la 
consecució dels objectius.

En Lluis carbonell és llicenciat en 
ciències Econòmiques i es dedica  
a la consultoria pel desenvolupa-
ment d’organitzacions treballant  
el coneixement, l’aprenentatge, la 
col·laboració i la innovació. Aquest 
2019 ha col·laborat amb l’obra 
Social de Sant Joan de déu per 
engegar plegats el repte i l’adhesió 
als objectius de desenvolupament
sostenible. 

optimista, observador i entusiasta, 
assegura que és feliç treballant en 
equip i que el que més li agrada 
és enllaçar idees i persones per 
cercar noves preguntes i assolir, 
així, nous reptes que sorgeixen 
contínuament.

“una institució 
com SJd ja porta 
incorporada en el 
seu Adn i en la seva 
activitat la filosofia 
dels odS.”

9



MEMÒRIA 2019 / SOLIDARITAT SJD

10

ENTrEVISTA 
GERMÀ JESúS EtAYo

El germà Jesús Etayo Arrondo és el 
superior general de l’orde hospita-
lari de Sant Joan de déu. va néixer 
el 26 de maig de 1958 a Fustiñana 
(navarra). va ingressar al noviciat 
l’any 1975, el 1977 va fer la seva 
primera professió religiosa i el 
1983 va dur a terme la professió 
solemne. El 1985, es va ordenar 
sacerdot en l’orde de Sant Joan 
de déu, a la qual pertany per a la 
província d’Aragó - Sant Rafael. és 
diplomat en Infermeria i llicenciat 
en Estudis Eclesiàstics. Recorrem 
els seus orígens, la seva trajectòria 
en l’orde hospitalari i reflexionem 
sobre el present i el futur de la 
societat en què vivim.

quan i com va descobrir la seva vocació?
El descobriment de la meva vocació va ser un 
procés. La vaig intuir molt jove, amb setze anys 
i la vaig anar madurant durant la meva primera 
etapa formativa dins de l’orde, escoltant la crida 
del Senyor, gràcies també a diversos germans 
que van ser un gran testimoni per a mi i em van 
ajudar a descobrir la meva vocació en l’orde,  
al servei dels malalts i necessitats.

com entra en contacte amb SJd?
Vaig estudiar de molt jovenet a l’Escola Apos-
tòlica de l’orde a Saragossa, que vaig conèixer 
perquè altres nois del poble, fins i tot dos cosins, 
estudiaven allà. A partir d’això va venir la resta.

què tenen en comú la infermeria i la seva 
tasca a SJd?
Tenen moltes coses en comú: són una vocació 
i la missió és dedicar-se als malalts de forma 
integral. La vocació de germà de Sant Joan 
de Déu comporta altres coses i altres matisos 
diferents i igualment es podria dir de  
la infermeria.

durant el capítol General en què va tenir 
lloc la seva elecció, va pensar que podria 
donar-se aquesta possibilitat?
Mai vaig pensar en això i mai vaig pensar que 
podria assumir-ho. Quan s’acosten els Capítols 
Generals (i Provincials) sempre hi ha veus que 
diuen noms possibles, però tot és molt informal. 
Dins ja del Capítol General de 2012, quan vaig 

ser elegit, vaig veure que podria ser una realitat 
pràcticament dins del procés electiu. El que 
vaig pensar és el que segueixo pensant: que si 
el Senyor, a través dels germans capitulars han 
pensat en mi, acceptaré amb esperit de servei  
Déu, l’Església i l’orde. Vaig pensar que seria 
difícil assumir-ho, però vaig confiar que  
el Senyor m’ajudaria a portar endavant aquesta 
responsabilitat. Fins al moment així està essent, 
també amb l’ajuda dels germans i de molts 
col·laboradors.

En què consisteix exactament la seva mis-
sió com a superior general de l’orde?
La missió del superior general és una respon-
sabilitat que arriba a tots els espais de la vida 
de l’orde. Aquesta responsabilitat implica que 
t’arriben moltes coses de tot tipus, et demanen 
consell i sobretot he de prendre decisions, de 
vegades difícils, amb l’ajuda del Consell General 

i altres persones que ens assessoren.  
A més d’això, el fonamental és la missió 
d’animar la vida de l’orde des del punt de vista 
carismàtic i de la missió, cosa que implica tam-
bé visites, trobades i reunions a molts nivells.

Ara que ja porta 13 anys a Roma, com és 
la seva vida i el seu dia a dia en aquesta 
ciutat?
Em vaig adaptar força bé a la ciutat i a 
l’ambient, tot i les diferències. La veritat és que 
entre que viatjo molt i que quan hi estic no surto 
molt, la meva vida a la ciutat de roma és molt 
“casolana”, encara que de tant en tant m’agrada 
passejar i visitar els molts llocs bonics i històrics 
de la ciutat.

com és la seva rutina diària?
Quan soc a roma, a part dels moments de pre-
gària i convivència amb la comunitat de la Cúria 
General, la meva rutina diària és el despatx, les 
reunions, la lectura i alguns moments quan puc 
de passeig i també de descans.

quin ha estat el major aprenentatge que ha 
fet al llarg d’aquesta experiència?
De tot aprenem a la vida i d’aquesta experiència 
per descomptat estic aprenent molt, a partir  
de les moltes realitats positives que estic vivint: 
del lliurament i l’hospitalitat de molts germans  
i col·laboradors, alguna cosa veritablement 
digne d’encomi, però també a partir de moltes 
realitats de sofriment que em toquen viure, 

“del món actual,  
em preocupa l’egoisme 
personal i grupal que 
provoca desigualtats, 
fam, misèria, guerres  
i altres calamitats.”
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producte de la realitat que viuen moltes 
persones i producte també de la feblesa humana 
que trobo dins la nostra institució. De tota 
manera, en la balança guanyen per “golejada” 
les experiències positives i boniques que estic 
vivint. Tot això m’està ajudant a madurar i a 
créixer humanament i espiritualment, sobretot 
carismàticament com germà de Sant Joan de 
Déu.

vostè treballa amb una mirada global 
del món. quina és la seva missió a nivell 
internacional?
La meva missió és en si mateixa internacional, 
ja que l’orde està estès en els cinc continents, 
els quals he pogut visitar i això és també una 
gràcia i un do per a mi. La meva missió és 
estar en contacte amb totes les realitats de 
l’orde i lògicament amb les persones (germans, 
col·laboradors, voluntaris), i animar-les des 
del punt de vista del carisma i la missió de 
l’hospitalitat. Quan hi ha situacions més
complicades, estar atent a això, fer-se present, 
etc.

què li ha aportat SJd? vostè, què creu que 
aporta a l’orde?
L’orde m’ha aportat moltíssim, ja que 
pràcticament m’hi he format com a persona  
i com a religiós: formació, valors, amics, 
germans, maduresa, etc. Per la meva part,  
a l’orde li aporto tot el que soc i tot el que tinc. 
La meva vida està dedicada completament  
al Senyor que m’ha cridat, dins de l’Església 
i de l’orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. 
Segurament és molt més el que m’aporta 
l’orde.

quina anàlisi o reflexió faria de la condició 
humana en el món actual?
M’agrada ser sempre positiu i crec que hem 
de valorar l’ésser humà amb esperança, però 
crec que és dialèctic, capaç del millor i del pitjor. 
Sens dubte ha de recórrer encara molt camí 
per treure sempre el millor de si mateix i poder 
arribar al món que tots aspirem. Malauradament 
l’ésser humà oblida molt aviat els desas-
tres creats pels seus avantpassats i torna a 
reproduir-los amb freqüència.

què és el que més el preocupa del món 
actual?
Em preocupen moltes coses: l’egoisme personal 
i grupal (grups, regions, nacions) que provoca 
desigualtats, fam, misèria, guerres i altres cala-
mitats. Moltes vegades, l’ésser humà ha decidit 
abandonar Déu, fins i tot més que independitzar 
diria que filosòficament ha decidit matar Déu. 
Com a creient, si analitzo en profunditat aquest 
tema, penso que és el punt zero de tots els 
problemes del món actual.

com podríem viure en un món més just, 
més solidari?
Des de la meva perspectiva com a germà de 
Sant Joan de Déu, la clau alternativa per a una 
societat millor és l’HoSPITALITAT, la qual entén 
que tots els éssers humans tenen la mateixa 
dignitat i, per tant, tots hem de considerar-nos 
germans. Cap ha de ser vist com a enemic  
ni contrari i tots ens hem de posar amb empatia  
en la realitat que està vivint l’altri. Si apliquéssim 
aquesta categoria humana, ètica i religiosa  
al nostre món, sens dubte les coses millorarien 
exponencialment. Aquí no hi ha l’egoisme de 
què abans parlava, ni l’economia que deixa en 
els marges més de mig món, ni les agressions 
permanents a la natura, al planeta, etc. 
L’hospitalitat és inclusiva i acollidora, no divideix, 
no produeix enveja, no descarta, considera  
a tots germans.

quins són els 3 valors essencials de l’orde?
El valor essencial per a l’orde és l’HoSPITALITAT. 
Aquesta es desenvolupa a través d’altres valors 
com la qualitat (en l’assistència i el tractament  
a les persones), el respecte (tracte humà  
i acollidor a totes les persones), la responsabilitat 
(a nivell ètic amb les persones, la societat  
i el medi ambient) i l’espiritualitat  
(respecte i promoció de l’atenció espiritual  
i religiosa de les persones).

què és per a vostè la solidaritat?
Crec que és tenir un cor sensible a les neces-
sitats dels altres i donar el pas a comprometre-
t’hi. Està molt en sintonia amb l’hospitalitat.

què és per a vostè la felicitat? 
és vostè feliç a Roma?
La felicitat no deixa de ser un concepte filosòfic, 
amb múltiples definicions. Per a mi la felicitat 
seria viure en pau amb mi mateix, amb Déu  
i amb els altres. Quan aconsegueixo això soc 
feliç a roma i en qualsevol lloc del món. És el 
que procuro i demano a Déu cada dia i la veritat, 
moltes vegades em sento així.

Ja per acabar, ¿com veu el futur de l’orde 
i el seu?
El futur de l’orde l’estem construint ara.  
Hi ha molta vitalitat de l’hospitalitat en l’orde  
i espero que entre tots siguem capaços de  
crear les estructures necessàries per seguir 
donant-li vida en el futur. Aquí estem treballant  
i necessitem a tots. El meu futur no té tanta 
importància, preval sempre el que Déu voldrà  
i per tant no ho sé, però bé, m’imagino que, 
quan acabi la meva missió actual, tornaré  
a Espanya, on em diguin els superiors. 

EDAT 
61

LLoC DE NAIxEMENT
Fustiñana (navarra)

PEL·LíCULA PrEFErIDA
cap en particular.  

M’agraden d’humor i històriques

MENJAr PrEFErIT
Minestra de verdures  

(de la meva terra)

UN rECorD D’INFàNCIA
Les nits de nadal en família

UNA CANçó
Color esperanza de diego torres

UN PASSEIG PEr FEr A roMA
n’hi ha molts, un de molt bonic és 

per parco borghese i voltants

UN SoMNI
un món regit per l’hospitalitat

UN DESIG
trobar i realitzar les noves estructures 

que l’orde necessita

UNA VIrTUT
La constància

UN DEFECTE 
Em costa dir no

UNA FrASE o UNA CITA (UNA MàxIMA VITAL)
“premurosi nell’ospitalità”  
(practiqueu l’hospitalitat)  

“L’hoSpItALItAt entén 
que tots els éssers 
humans tenen la 
mateixa dignitat.  
Aquí no hi ha l’egoisme, 
ni l’economia que 
deixa en els marges 
més de mig món, ni les 
agressions permanents 
a la natura, al planeta, 
etc.”
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SALut MEntAL

“no hi ha salut mental 
sense solidaritat  
ni solidaritat sense salut 
mental” cRIStInA MoLInA

Directora d’Anàlisi i Estratègia en Salut Mental de la Província Aragó - Sant rafael

per què la salut mental ens hauria de 
preocupar i ocupar més del que ho fa?

Perquè realment afecta totes les esferes de 
la nostra vida: relacions, qualitat de vida, 
oportunitats en l’entorn social i laboral, etc.  
La salut mental va més enllà de tenir una 
patologia: és un concepte molt ampli, que, 
si l’ampliem en positiu, aleshores parlem de 
benestar emocional.

de quines maneres el nostre dia a dia té un 
impacte amb la salut mental?

Amb l’última crisi econòmica del 2008 hi va 
haver un augment de l’atur, un augment del per-
centatge de famílies que van passar a viure sota 
el llindar de la pobresa, i això va tenir un impacte 
directe en els indicadors de salut mental. Van 

augmentar les taxes de suïcidi,  
les consultes a les xarxes primària  
i especialitzada. I ara està començant a passar  
el mateix amb la crisi de la CoVID-19.  
La soledat de moltes persones, la pèrdua de 
feina, les condicions agreujades de vulnerabi-
litat… Totes les crisis tenen un impacte en la 
nostra salut emocional i mental. Això ens ocupa, 
ens preocupa i afecta a tots i totes, i per això cal 
fer un esforç global. Perquè això va molt  
més enllà de tenir un problema greu de salut 
mental. De fet, a l’Enquesta de Salut Pública  
de Catalunya que es fa cada any, el segon  
gran problema que expressa la població és  
la depressió i l’ansietat.

què està fent SJd en l’àmbit de  
la salut mental? quina és la prioritat  
de la institució?

SJD és un referent, una gran institució. És una 
institució que atén amb una mirada molt holísti-
ca, per promoure la inserció social i laboral.  
A més a més té incorporat el potencial de 
docència i recerca, on també és un referent. 

Jo tenia coneixement de SJD des de 
l’Administració pública, però ara que estic  
dins he descobert un altre món que acompanya 
l’assistència: la solidaritat, la sensibilització,  
el valor del voluntariat, l’espiritualitat... I en 
definitiva com s’integren tots aquests valors  
al model assistencial.

Un dels valors més importants de la institució 
és que atén persones al llarg de tota la vida 
(infància i joventut, població adulta i persones 
grans) i que s’ha especialitzat a donar resposta 
als col·lectius en situació més vulnerable: 
persones immigrants, en situació de sense llar, 
refugiades... I vull posar el focus també  
en la gent gran i la soledat que moltes pateixen.  
És un repte social tan rellevant que a Gran 
Bretanya s’ha arribat a crear un ministeri  
de la soledat.  

La Cristina Molina ha dedicat la seva 
vida a allò que ens acompanyarà 
sempre: la nostra salut, concretament 
la mental. Entusiasta, constant i amb 
una capacitat per gaudir de tot allò 
que fa, té una mirada sobre el món 
tan àmplia com ho és el camp que 
l’entusiasma: ferma defensora de posar 
la salut mental a la primera línia  
i de trencar els estigmes que encara 
arrossega el col·lectiu, té per davant un 
gran repte professional que l’apassiona. 
Convençuda de la necessitat de tenir 
una visió positiva de les coses,  
la Cristina Molina és de les que gaudeix 
amb la família i els amics, ballant,  
a la muntanya o a la platja. Sap trobar 
moments i espais per trobar-se a si 
mateixa i assegura que saber gaudir 
de les petites coses, posant en valor 
el que tens i no el que et falta, és el 
primer pas per aconseguir un benestar 
emocional. Amb ella parlem del seu 
projecte de vida: la salut mental.  
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cRIStInA MoLInA
Directora d’Anàlisi i Estratègia en Salut Mental de la Província Aragó - Sant rafael

En aquest sentit, com es vincula salut 
mental i vulnerabilitat? 

Les poblacions més vulnerables tenen major risc 
de patir problemes de salut mental. I si en algun 
lloc cal posar els esforços, és aquí. No m’agrada 
parlar de vulnerabilitat en abstracte, sinó de 
persones que es troben en situació vulnerable. 
Vulnerables ho som tots i totes, i justament amb 
la crisi de la CoVID-19 ho hem vist de manera 
molt evident. Però hi ha persones que per les 
seves condicions de partida és més fàcil que es 
trobin en una situació delicada. 

Si no hi ha salut sense salut mental,  
per què en parlem tan poc?

Aquesta poca visibilitat és reflex de l’estigma 
que té encara la salut mental. Tot i que la 
població jove ho té més normalitzat i que cada 
vegada tenim més informació i la gent està més 
sensibilitzada, socialment encara se’n parla poc. 
Això no passa amb altres problemes de salut, 
com per exemple el càncer. Tot és un procés. Als 
anys 80, per exemple, també hi havia molt estig-
ma amb la sida, però es va treballar bé a través 
de campanyes de sensibilització, promoció i 
prevenció, i la societat ho va integrar més. 

quina visió creus que es té majoritàriament 
en l’actualitat sobre la salut mental?

La gent cada vegada veu que té algú proper,  
si no és ell mateix, que ha patit algun problema 
de salut mental. La sensibilitat social ha canviat, 
el projecte “obertament” ha estat clau per unir 
moviments en primera persona. Però també és 
molt important la sensibilització a l’entorn edu-
catiu, als mitjans de comunicació, al propi entorn 
sanitari, a l’entorn laboral on encara  costa molt 

de dir que es té un problema de salut mental per 
por a les conseqüències. 

En aquest sentit, l’activisme dels moviments en 
primera persona, format per persones afectades, 
ha ajudat molt a visibilitzar aquesta problemàtica 
i reclamar un model d’atenció menys paternalis-
ta i més centrat en els drets de les persones. 

què més caldria per acabar de trencar 
l’estigma?

Són processos que no es resolen d’avui per 
demà. Una enquesta del Departament de Salut 
preguntava sobre actituds abans i després de les 
campanyes de sensibilització i hi havia un canvi 
molt gran. Per tant, l’impacte de les campanyes 
hi és i cal seguir-ne fent. També dona molta visi-
bilitat que personatges del món de l’esport o la 
cultura que hagin patit algun problema de salut 
mental ho comparteixin amb normalitat. I acon-
seguir un desplegament del model d’atenció 
comunitària: que les persones que pateixen un 
problema de salut mental puguin viure en pisos 
i de manera autònoma, amb un vida social i 
laboral totalment integrada a la societat. 

Amb quines prioritats hem d’abordar  
la salut mental?

Hi ha tres ingredients bàsics: promoció, 
prevenció i sensibilització. Cal invertir en la 
promoció i la prevenció, sobretot entre  
la població infantojuvenil, perquè tot allò que 
puguem detectar i atendre a temps, ajudarà  
a tenir unes millors condicions en l’etapa adulta. 

Cal fer-ho, a més, amb un model multidisciplinari 
i, en el cas dels adults, posant èmfasi en 
la inserció laboral. Hi ha molts estudis que 
demostren que disminueixen les urgències  
i la hospitalització en totes aquelles persones 
que tenen un entorn laboral positiu: major 
funcionalitat i millora de la qualitat de vida.  
Per això cal també sensibilitzar les empreses. 

Cal un abordatge on tothom en formi part:  
les persones afectades, les famílies,  
els professionals, l’entorn laboral, el social, etc. 

quin vincle creus que hi ha entre la salut 
mental i la solidaritat? 

No hi ha salut mental sense solidaritat ni 
solidaritat sense salut mental. La solidaritat és 
important per a la salut mental, però ser solidari 
és a més un factor de protecció de la teva pròpia 
salut mental. 

És aquest doble vessant un dels aspectes 
que més m’ha impactat d’aquesta institució. 
Cuidem persones amb problemàtica de salut 
mental. Però, alhora, facilitem la implicació del 
voluntariat, d’empreses col·laborades, de joves 
que participen en projectes socials, en definitiva, 
persones que a través de la seva solidaritat 
s’impliquen en l’entorn i alhora això els reporta, 
segur, alguna cosa positiva en la seva pròpia 
salut mental.

Tenir una mirada àmplia és important.
Sí, i la meva trajectòria ho demostra. He treballat 
26 anys en l’àmbit de la salut mental al Depar-
tament de Salut de Catalunya, 15 anys com a 
responsable del Pla director sobre salut mental 
i addiccions. Des de l’Administració tens una 
sola mirada, molt rica però única, i és important 
saber què passa a les institucions i als serveis. 
Per això fa poc més d’un any se’m va presentar 
aquesta oportunitat de treballar en una gran 
institució i conèixer i tenir aquesta altra mirada 
i alhora amb un gran objectiu: desenvolupar un 
pla estratègic institucional. És un gran repte i 
estic molt contenta de formar-ne part.

En què t’enriqueix treballar amb la salut 
mental?

En l’àmbit professional et dona l’oportunitat de 
conèixer molts sectors, cosa que altres especia-
litats mèdiques no et donen. La salut mental té 
un entorn molt enriquidor, col·laborador, reivindi-
catiu i amb molta mirada i visió positiva.  
Et permet conèixer l’àmbit educatiu, social, 
judicial i laboral, i també potencia la interrelació 
amb professionals, amb entitats però també amb 
associacions i moviments en primera persona. 
Però, sobretot, també m’ha enriquit molt en 
l’àmbit personal. Per ami, més que un treball és 
part del meu projecte vital. 

“Ser solidari és,  
a més, un factor de 
protecció de la teva 
pròpia salut mental.” 

Troba aquest i altres productes a la

botigasolidaria        .org       
Celebra el 
teu dia amb 
solidaritat
Els productes solidaris de Sant Joan de Déu 
són el detall perfecte per regalar en un dia que 
no voleu oblidar. Fes que encara sigui més especial 
amb un petit record que pots personalitzar.



MEMORIA 2019 / SOLIDARIDAD SJD

14

SALUT MENTAL

La màgia arriba 
a Sant Joan de Déu 
Lleida  

Cuidem 
la salut 
mental

Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
www.sjd-lleida.org 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
Xarxa de Salut Mental
www.pssjd.org

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
www.sjdhospitalbarcelona.org

Fundació Germà Tomàs Canet
www.fundaciogermatomascanet.com

“La màgia com a eix d’autoestima”  
és un dels projectes del 2019 a la Llar 
Residència de Salut Mental Acadèmia Mariana. 
Cada dilluns al matí, un grup de 15 residents  
de la Llar participa en el taller de màgia de la mà 
d’Òscar de la Torre.   

Aquest projecte es va crear amb la finalitat 
que els residents tinguin una eina per treballar 
l’autoestima i la cohesió de grup.  
La constància, la paciència, la memòria i 
l’atenció són algunes de les habilitats  
i capacitats que es treballen en aquestes 
trobades.   

La motivació i els resultats del projecte han 
afavorit el benestar de les persones participants, 
que han pogut experimentar un canvi en la 
cohesió del grup i la manera de relacionar-s’hi 
treballant els rols de lideratge. 

A Sant Joan de Déu posem la vida de les persones 
al centre, i per això cuidem el seu benestar emo-
cional: sigui quina sigui la situació que viuen, la 
salut mental hi és sempre. Per això, oferim assis-
tència bàsica a les persones amb problemes de 
salut mental, i també diversos projectes de suport 
per garantir la cura integral de les persones que 
atenem. Volem millorar la seva qualitat de vida, 
potenciar-ne les relacions socials i connectar amb 
les seves emocions, i ho fem sempre amb la com-
plicitat de professionals, voluntariat i empreses  
i entitats que ens ajuden a fer-ho millor. 

1 de cada 4 persones 
patirà alguna malaltia 
mental al llarg de la 
seva vida.

A Catalunya, un 
4,5%,de la població 
catalana menor de 
18 anys ha requerit 
atenció especialitzada 
en salut mental 
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Experiència  
compartida  
i cultura  
“veus visuals” és un projecte impulsat per 
Sant Joan de déu terres de Lleida amb la 
col·laboració de la Fundació orfeó Lleidatà  
i el centre d’Art la panera. L’objectiu del 
projecte és explorar les sinergies entre l’àmbit 
social i el cultural a través de les arts visuals  
i la música, enteses com a processos de creació, 
inclusió i apoderament entre persones amb  
i sense problemes de salut mental.   

La finalitat és crear una composició musical  
i una creació artística utilitzant el dibuix, a partir 
d’un treball conjunt entre persones usuàries amb 
problemes de salut mental ateses a l’hospital 
SJd Lleida i persones voluntàries  
de la Fundació orfeó Lleidatà. 

camps de treball, temps de respir    
Un grup de persones residents a la Llar Residència Salut Mental Acadèmia Mariana, 
acompanyat per dos professionals, va estar col·laborant amb la posada a punt de la casa de 
colònies Montsant, a Vilaller (Alta ribagorça). La idea era que les persones usuàries de SJDLL  
hi treballessin i, a canvi, poguessin gaudir d’uns dies d’estada en aquesta casa.  

Durant el matí, es feien tasques de manteniment de la casa, que serveixen per apoderar i treballar 
l’autoestima i el desenvolupament de les persones residents. A la tarda, s’aprofitava el temps d’oci  
i lleure per fer caminades per la natura i pels pobles de la zona.   

Una manera de tenir uns dies de vacances i descans que permeten trencar la rutina i reforçar  
el grup de treball i la convivència. 
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dIScApAcItAt IntEL·LEctuAL

cuidem les persones 
posant en valor  
les seves capacitats

cEt El pla
www.cetelpla.org

Intecserveis cEt 
www.intecserveis.org

petits gestos, grans somnis  
SJdtLL promou el projecte “El meu gran somni” amb l’objectiu 
de poder fer realitat els somnis de les persones ateses a la Llar 
Residència del centre d’Almacelles.   

El Servei de discapacitat Intel·lectual de la Llar Residència d’Almacelles, amb el suport 
del Servei de Voluntariat, inicia el projecte “El meu gran somni”, l’objectiu  del qual és poder 
aconseguir fer realitat els somnis de les persones que viuen en aquest servei. En els plans individuals 
de suport de cada persona resident a la Llar, trobem aquesta dimensió on cada persona ens explica 
quin és el seu somni o què és el que li agradaria fer i que, per diverses raons, encara no ho ha pogut 
assolir. És el cas d’en Joan: el seu somni era poder ser voluntari en una granja dedicada a la cura de 
gallines. Després de contactar amb granges properes al centre d’Almacelles, finalment hi podrà anar 
un cop a la setmana i ajudarà tant en l’alimentació de les gallines com en la classificació i recollida 
dels ous. 
 
Per a ell va ser molt important i emotiu el dia que va anar a parlar amb els responsables de 
la granja Clota i va poder visitar totes les instal·lacions. Aquesta col·laboració la farà un cop a 
la setmana. Continuarem treballant pel benestar de les persones que atenem, que sempre va més 
enllà de l’atenció integral. 

La integració de les 
persones és imprescindible 
per a una vida plena. No 
tenir feina agreuja el dia 
a dia de les persones que 
es troben en situació de 
vulnerabilitat. Potenciem 
la inserció laboral en un 
mercat de treball on es 
valorin les capacitats de 
tothom i ho fem establint 
aliances amb empreses, 
entitats i serveis dels 
territoris, fet que facilita 
una atenció enxarxada, 
eficient i a la mida de cada 
persona.

L’orde hospitalari de Sant Joan 
de déu mitjançant la Fundació 
Germà benito Menni gestiona  
el cEt El pla (Almacelles, Lleida) 
i Intecserveis cEt (Sant boi de 
Llobregat).

treball digne 
i creixement 
econòmic

reducció de  
les desigualtats

obJEctIuS dE 
dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE

Fi de 
la pobresa

salut  
i benestar

educació  
de qualitat

igualtat  
de gènere
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Arts escèniques 
per a la inclusió 
social    
L’any 2019 ha estat un any ple de cultura, teatre 
i èxit en les representacions de l’obra de teatre 
Romeu i Julieta, en la qual ha col·laborat Sant 
Joan de déu terres de Lleida. És un projecte 
que promou les arts escèniques en col·lectius 
que viuen situacions de vulnerabilitat, i posa  
en escena una versió del clàssic molt particular 
i reivindicativa, adaptada a les problemàtiques 
actuals.  

Els actors són residents amb discapacitat 
del centre d’Almacelles de SJDTLL i d’altres 
centres, juntament amb actrius professionals 
amb qui comparteixen l’espai escènic.     

L’èxit d’aquest projecte es basa en l’estreta 
cooperació entre professionals i participants,  
ja que la proposta artística consisteix que siguin 
ells la base del procés creatiu de l’espectacle, 
amb les seves aportacions i donant ales a la 
seva creativitat, a fi que es converteixin en 
creadors i protagonistes d’una experiència 
teatral.  

L’obra es va estrenar al teatre Municipal 
de l’Escorxador de Lleida amb una gran 
assistència de públic. També es va representar 
a Juneda, tàrrega i Almacelles. En aquesta 
darrera població, hi van assistir més de 300 
persones entre les quals hi havia residents, 
persones ateses, familiars i professionals del 
centre de SJDTLL ubicat a Almacelles.

Amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte 
en general i a la representació a la població 
d’Almacelles en particular, es van recaptar més 
de 600 euros per taquilla inversa. A aquesta 
quantitat recaptada cal sumar-hi les inscripcions 
de la v Marxa Solidària Sant Joan de déu 
pel pla de ponent. 

centre Especial de 
treball (cEt) El pla
114 persones ocupades
9 insercions en empresa 
ordinària

El 2019, ha augmentat el nombre de casos 
d’inserció en empreses ordinàries. L’experiència 
ens diu que el treball ajuda a millorar 
l’autoestima i la confiança, factors clau per fer  
el pas definitiu a una empresa ordinària, ja sigui 
a través del CET o per iniciativa pròpia. 

El 2019, hem creat els fonaments d’un nou 
projecte que veurà la llum aquest 2020. 
“ós rentador” és un projecte innovador  
i solidari que compta amb el suport de l’obra 
Social SJd i permetrà donar la primera 
oportunitat laboral a joves migrats sols.  
Es tracta d’una estació de rentat de vehicles 
ecològica. A l’”ós rentador” treballem de forma 
conjunta i coordinada amb persones amb 
discapacitat i joves migrats sols.. 

una vida saludable  
Activitat física adaptada  
a Almacelles

A Sant Joan de déu terres de Lleida 
s’aposta per facilitar l’activitat física 
adaptada, amb l’objectiu que les persones 
ateses experimentin els beneficis de la seva 
pràctica regular i programada. El projecte s’ha 
dut a terme en persones amb discapacitat 
intel·lectual ateses al centre d’Almacelles de  
SJDTLL. 

Per aquest motiu, és necessària una intervenció 
permanent a nivell motor i cognitiu per millorar 
els seus nivells físic i d’autoestima o per 
mantenir-los, i poder proporcionar una bona 
qualitat de vida a les persones que practiquen 
les activitats. Aquesta activitat s’ha pogut dur  
a terme gràcies a la col·laboració de la Diputació 
de Lleida i s’hi han beneficiat unes 300 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
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covId-19 

Aquesta crisi ha posat de manifest 
una vegada més la qualitat 
professional i humana dels nostres 
sanitaris, que s’han deixat la pell 
i l’ànima per salvar vides i per 
acompanyar de la millor manera 
possible a totes les persones 
que no han pogut salvar. un estat 
d’emergència on ells han estat 
treballant de manera incansable  
per pal·liar els efectes d’aquesta 
pandèmia.

A tots ells i elles,
MoLtES GRÀcIES
per l’esforç i la dedicació.

MEMÒRIA 2019 / SoLIDArITAT SJD

El valor de 
l’hospitalitat, 
més vigent 
que mai

Estem patint una pandèmia que, a principis de 
2020, ningú hauria imaginat. Aquesta situació 
ha donat un gir a la nostra forma de concebre  
la vida, a la nostra llibertat de moviments  
i a les seguretats que ens havíem creat al nostre 
entorn.

Davant els problemes que estem travessant,  
no podem mirar cap a un altre costat, ni pensar 
que és una cosa passatgera o correspon als 
governs de torn; hem de fer-nos la pregunta 
personalment: davant aquesta pandèmia, què 
puc fer a nivell personal? Què hi puc aportar?  
Tots som responsables del que li passa a l’altre. 
I això suposa implicar-se en els problemes de  
la humanitat.

Si ens remuntem als orígens de la institució, ens 
podríem fer la pregunta següent: què faria Joan 
de Déu davant la pandèmia de la Covid-19? 
Segur que arremangar-se, implicar-se, aportar, 
construir, amb fets i amb la seva vida, la nova 
humanitat que es va forjant cada dia. I això és  
la finalitat i la missió que avui l’orde persegueix 
i vol actualitzar.

Al llarg dels seus 500 anys, l’orde Hospitalari  
ha tingut la capacitat d’adaptar-se a les 
pobreses i a les necessitats dels temps. Ja 
des dels inicis, Joan de Déu sortia cada matí 
amb el seu petit cabàs a recollir menesters 
per a les persones albergades en el seu asil 
hospital. Posteriorment els germans almoiners 
demanaven per les cases perquè poguessin 

GERMÀ EduARdo RIbES
Coordinador de l’àrea de Solidaritat
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menjar els malalts dels seus centres i hospitals. 
Avui ho fem amb nous models i formes, però 
perseguint la mateixa finalitat: que els usuaris 
dels nostres serveis siguin atesos com mereixen.

Com molt bé podem percebre aquests 
dies, la malaltia esdevé en molts casos una 
problemàtica social. Aquí, el fet que concebem 
que l’hospitalitat és integral, abasta totes  
les esferes de la vida de la persona, no podem 
separar l’àmbit  social del sanitari, ja que  
tots dos es complementen. I per a nosaltres 
l’hospitalitat ho envolta tot, ens porta  
a estar atents a les necessitats que van 
sorgint, a solidaritzar-nos amb el que pateix 
d’alguna manera. Això queda ben reflectit 
en el nostre model de solidaritat: “No volem 
parlar d’hospitalitat i solidaritat com si fossin 
conceptes hermètics i excloents, sinó que volem 
trobar els punts en què conflueixen per parlar 
d’una hospitalitat solidària i d’una solidaritat 
hospitalària”, ja que la vida de l’altre m’importa.

L’hospitalitat s’ha convertit en una força interior 
que ens impulsa a sortir de nosaltres mateixos. 
Avui més que mai l’orde i tots els que la 
formem som cridats a posar el nostre potencial 
al servei de la humanitat, i intentar ser baules 
d’aquesta cadena solidària. Aquestes van ser 
les paraules amb què ens va encoratjar el papa 
Francesc en l’audiència, amb motiu de l’últim 
Capítol General: “els demano que creïn xarxes 
samaritanes en favor dels més febles, amb 
atenció particular als malalts pobres”.

Una vegada més, es fa palès que pobresa  
i malaltia van units. Per això us convido  
a col·laborar, a aportar el millor de nosaltres 
mateixos en la construcció d’aquesta casa 
comuna, que és la nostra humanitat, la qual 
gemega de dolor, perquè els seus fills pateixen. 
I cadascú des de la seva responsabilitat estem 
cridats a pal·liar aquest patiment. 

“L’hospitalitat ho envolta tot, 
ens porta a estar atents  
a les necessitats que van 
sorgint, a solidaritzar-nos  
amb el que pateix”

tots els centres de Sant Joan 
de déu s’uneixen per fer front 
a la crisi sanitària i social de  
la covId-19
El moment social i vital que estem vivint és únic, incert i desconegut. 
La crisi sanitària, social i econòmica que ha desencadenat el 
CoVID-19 ha posat en evidència la fragilitat humana, sobretot la de les 
persones en situació encara més vulnerable, però qui són els més 
vulnerables? davant del #JoEmquedoacasa, què passa quan 
no tens una casa on confinar-te? què passa amb totes aquelles 
persones que viuen una situació de dependència? I amb aquests 
joves migrats que viuen en situació de risc d’exclusió social?  
I amb les persones que pateixen algun problema de salut 
mental? Tots ells són les cares de la vulnerabilitat i és a totes aquestes 
persones a les que hem de cuidar més que mai.

És per això que hem sumat esforços amb els diferents centres de 
SJD per donar a conèixer qui som, quina feina fem i qui són aquestes 
persones que viuen situacions de vulnerabilitat. Aquesta és una manera 
de sumar experiències i col·laboracions per explicar tot allò que viuen 
els col·lectius als quals atenem i per explicar també, quines són les 
cares de la solidaritat. Perquè d’una crisi també neixen molts camins de 
solidaritat i moltes formes de col·laborar-hi. I aquesta campanya és un 
clar exemple que, en temps de crisi, la solidaritat sempre s’obre camí. 

#EnsAgradacuidar

solidaritat.santjoandedeu.org/lescaresdelavulnerabilitat



MEMORIA 2019 / SOLIDARIDAD SJD

20

ESPECIAL covId-19 coL·LEctIuS vuLnERAbLES

dEpEndÈncIA
Les persones en situació de dependència 

són especialment vulnerables davant 
d’aquesta crisi sanitària i social. L’edat, 

la malaltia o altres circumstàncies poden 
limitar l’autonomia d’aquestes persones 
i crear la necessitat de rebre una atenció 
especial. Amb la CoVID-19 moltes d’elles 

s’han vist aïllades als seus domicilis, 
residències i hospitals on estaven 

ingressades.

SEnSELLARISME
Què passa quan et diuen #quedatacasa  

i no tens una casa on confinar-te?  
Per a les persones en situació de sense llar  

el confinament és gairebé impossible.  
Sant Joan de Déu treballa en diferents 

iniciatives i diversos centres per atendre 
totes aquestes necessitats, com per 

exemple ampliant la capacitat dels centres 
residencials per allotjar persones que viuen 

al carrer.

SALut MEntAL I dIScApAcItAt
Com gestionar la teva rutina quan  

s’han cancel·lat totes les cites, tallers  
i tractaments als centres? Les persones 

que pateixen un problema de salut mental  
o una discapacitat formen part dels 

col·lectius de risc, amb múltiples patologies 
prèvies i encara més vulnerables davant  

la situació d’incertesa en la qual ens 
trobem.

coopERAcIó IntERnAcIonAL
Amb el nou context, seguim treballant 

per mantenir els projectes i les 
accions de cooperació internacional 

per al desenvolupament a través dels 
Agermanaments entre centres i l’oNGD 

Juan Ciudad. Sumem esforços per adaptar 
cada intervenció a les necessitats actuals 

de prevenció i control enfront de l’epidèmia 
del coronavirus en aquests països.

InSERcIó SocIoLAboRAL
Com qualsevol empresa, els centres

especials de treball (CET) que ofereixen 
feina a persones amb discapacitat 

intel·lectual o amb problemes de salut 
mental veuen perillar els seus llocs de 

treball i, de retruc, la seva autonomia i estat 
emocional. Són persones especialment 
vulnerables, ja que la seva flexibilitat per 

adaptar-se a nous entorns és lenta  
i requereix acompanyament. És el cas  
del CET El Pla a Lleida i d’IntecServeis  

a Sant Boi de Llobregat.

SupoRt AL doL
Què passa quan mor una persona i ni 
els familiars ni les persones properes 

poden ser al seu costat? Amb la crisi de 
la CoVID-19 hi ha persones que han mort 
soles i ni tan sols han pogut acomiadar-
se. La soledat i la indefensió que provoca 

la malaltia es veuen accentuades per 
l’aïllament al qual són sotmesos els 

pacients que es troben als hospitals. Com 
viuen aquestes situacions doloroses les 
famílies i com se’ls acompanya des dels 

centres?

20
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InFÀncIA hoSpItALItZAdA
La CoVID-19 és una situació excepcional 
que està alterant la dinàmica i la rutina de 
les famílies i els infants atesos a l’Hospital 

SJD Barcelona. Així, la restricció en les 
visites, en el voluntariat i en les activitats, 
que fan de la vivència de la malaltia una 
experiència més positiva, suposa aquests 
dies una dificultat afegida i una càrrega 

emocional i logística per a moltes famílies.

Ajuda’ns a cuidar
L’obra Social de Sant Joan de déu recapta més
de 100.000 euros amb la campanya “Les cares
de la vulnerabilitat” i centenars de donacions de
productes per a tots els nostres centres

Amb la col·laboració de particulars, empreses i organitzacions hem aconseguit fer front a la crisi treballant amb 4 grans eixos que 
afecten directament les persones que atenem i els nostres professionals.

hoSpItALS I cEntRES
SAnItARIS

Els hospitals de Sant Joan de Déu es veuen 
afectats com la resta de centres sanitaris. 

Però hi ha altres implicacions socials  
i emocionals nascudes d’aquesta crisi,  

com per exemple, la restricció de les visites 
de familiars i del voluntariat o l’aturada de 
tots els programes solidaris que milloren  

la vida de pacients i familiars.

MIGRAcIonS
A Sant Joan de Déu atenem famílies 

refugiades i joves migrats sense referent 
familiar. Tots ells viuen situacions personals 
i administratives complicades que fan del 
seu dia a dia una realitat inestable i plena 
d’incertesa. Amb la situació actual, encara 

tindran més complicat poder viure de 
manera autònoma.

protecció davant  
el contagi

Les entitats d’acció social 
són les que més pateixen 
la falta de materials de 
protecció per evitar el 
contagi. El nostre repte 
és que professionals, 
voluntariat, familiars  
i usuaris i usuàries estiguin 
protegits i puguin seguir 
rebent el suport que 
necessiten.

combatre la soledat

La soledat i l’aïllament 
social provocats per la 
pandèmia són situacions 
que afecten molt 
especialment les persones 
amb problemes de salut 
mental, discapacitat 
intel·lectual o qualsevol 
situació de risc social.  
A Sant Joan de Déu 
facilitem l’acompanyament 
perquè ningú se senti sol.

primeres 
necessitats

El nostre repte és garantir  
la llar, l’alimentació  
i la higiene per als 
nostres usuaris i usuàries 
i acompanyar-los en 
aquesta situació per tornar 
a construir un nou futur 
plegats.

Recerca biomèdica

La recerca és l’esperança  
i el camí per superar de manera 
definitiva la crisi sanitària  
i social, i reconstruir tot allò  
que s’ha perdut. El nostre repte 
és finançar línies de treball  
en àrees en què els nostres 
especialistes tenen expertesa 
aportant solucions diferents  
i complementàries.
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ESPECIAL covId-19

En temps de crisi, la solidaritat esdevé imprescindible per seguir 
endavant. Aquest és un recull d’històries de vida que mostren  
la importància de la solidaritat.

La solidaritat 
sempre s’obre 
camí

22

LLeida / Acompanyem  
els nostres professionals    
  
L’atenció a les persones malaltes de CoVID-19 
ha fet que el col·lectiu sanitari s’hagi hagut 
d’enfrontar diàriament a situacions plenes d’alts 
i baixos que els han provocat conseqüències 
psicològiques i emocionals. Per això, Sant 
Joan de déu terres de Lleida ha posat en 
marxa un acompanyament psicològic per als 
professionals. Els psicòlegs i psicòlogues clínics 
de SJDTLL —en col·laboració amb professionals 
de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i la 
demarcació de Lleida del col·legi oficial de 
psicologia de catalunya— han format 
un grup de 25 especialistes en psicologia 
per oferir assistència a les persones que 
treballen als centres sanitaris de la província 
de Lleida. Tal com expliquen Carmen Medrano i 
Cristina Caste, psicòlogues clíniques de SJDTLL, 
“els professionals necessiten un espai on 
puguin desfogar-se emocionalment”, perquè 
en situacions d’emergència “es poden sentir 
sobrepassats amb emocions molt intenses, com 
són la culpa, la ràbia o la por.” Cuidar vol dir 
donar una atenció personal a cada pacient, però 
també cuidar totes les cares d’aquesta crisi, 
sense oblidar una de les més essencials perquè 
en puguem sortir”. “Els professionals han de 
recordar que també és essencial que es cuidin  
a ells mateixos”, explica una de les psicòlogues  
i “aquí estem per ajudar-los”.   

usuaris de SJd Serveis Socials 
barcelona confeccionen 
mascaretes
La situació d’emergència actual és una 
oportunitat per donar valor a la feina que fan 
moltes persones diàriament, que sempre és molt 
necessària i té especial protagonisme amb la 
situació de la CoVID-19. Cada pas i petita acció 
compta, i per això sis persones residents  
al cRI creu dels Molers s’han implicat  
en la confecció de mascaretes.

neix en niko, la vida  
en plena crisi
Entre la incertesa, la tristesa i els instants 
d’esperança d’aquests dies, la vida també 
s’obre camí. A mitjans d’abril va néixer en 
niko, el primer fill de la Margarita, una de 
les residents de la Llar Sant Joan de Déu, que 
pertany a la Fundació Germà tomàs canet 
de SJd.

El futur i l’alegria també neixen aquests  
dies, que amb la situació generada per  
la CoVID-19 és quan més ho necessitem. Per 
celebrar el naixement i donar-li la benvinguda, 
les altres persones que resideixen a la Llar Sant 
Joan de Déu a Manresa van preparar un ram 
de flors fetes de goma. Un dels nens, en Lucas 
Javier, va ser l’encarregat d’entregar-li el ram 
i mostrar-li com tots i totes són al seu costat 
aquests dies per ajudar-la en el que calgui. 
Tal com van explicar, la Margarita es va quedar 
sense paraules. 

vaLència / un missatge d’esperança 
dels residents de l’alberg de valència

A Sant Joan de déu valència mantenen el 
compromís que el carrer no ha de ser la llar 
de ningú. Durant la crisi de la CoVID-19, el 
centre segueix atenent més de 100 persones 
en situació de sense llar i exclusió social, tant a 
través de l’alberg com de la xarxa de vivendes 
i altres programes socials. responsables 
del centre destaquen l’enorme capacitat de 
resiliència dels usuaris i usuàries del seu centre.    

La cinquantena de persones que viuen a 
l’alberg de valència ho fan amb les mesures 
de protecció i cura que requereix la situació 
actual. I s’hi han incorporat activitats 
encaminades a pal·liar els efectes negatius  
del confinament sobre les persones ateses, com 
ara tallers de mandales, berenars amb  
la música que les persones usuàries demanen i 
la publicació  de les cartes de suport que envien 
les persones voluntàries.  

A través d’un vídeo, els referents professionals 
del cap de setmana i les persones residents 
a l’alberg han volgut enviar un missatge 
d’esperança i optimisme cap a la societat.
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paraules que curen
Durant el confinament per la covId-19, sentir 
el suport de les persones que estimem ens ha 
ajudat a seguir endavant. Diversos centres de 
Sant Joan de Déu han posat en marxa iniciatives 
per fer arribar cartes a les persones que estan 
aïllades, però no soles.

Sentir-nos acompanyats ens ajuda a poder mirar 
endavant amb esperança. Per això, l’hospital 
SJd de palma-Inca, el parc Sanitari SJd, 
Althaia Manresa, l’hospital SJd Zaragoza 
o la Fundación Instituto San José volen fer 
arribar missatges de suport i ànim de particulars, 
entitats, associacions, centres educatius als 
pacients ingressats i a tot el personal sanitari  
en aquests moments difícils. 

El valor del voluntariat, molt 
present des de casa
Una de les mesures preventives de la crisi de la 
CoVID-19 és evitar, en la mesura del possible, 
el contacte físic i els desplaçaments. Aquesta 
situació ha fet que el voluntariat de Sant Joan  
de Déu s’hagi hagut d’adaptar a les noves 
circumstàncies.

A més de seguir acompanyant usuaris i 
usuàries a través de trucades telefòniques 
i missatges d’ànim, el voluntariat del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu ha estat present com 
mai al llarg d’aquesta crisi. Des de casa seva 
consciencien l’entorn de la necessitat d’evitar 
els desplaçaments innecessaris. És per això 
que algunes d’elles han convençut les seves 
persones properes perquè les ajudin a muntar 
pantalles protectores facials per als nostres 
sanitaris. 

pampLona-tudeLa / El dret al comiat
Acomiadar-nos dels éssers estimats és una 
necessitat humana.

L’equip de l’hospital San Juan de dios de 
pamplona-tudela ho sap bé, ja que el centre 
és referent en atenció pal·liativa i final de la 
vida. Però la CoVID-19 està impedint a moltes 
famílies la possibilitat d’acomiadar-se. Aquest fet 
genera molt dolor i situa les persones afectades 
davant un dol “nou” que afegeix incertesa, por  
i profunda tristesa. Als familiars i a les persones 
malaltes, però també als professionals que, com 
diu Juan pedro Arbizu, responsable de l’àrea 
de Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Pamplona-Tudela, “a la seva tasca tècnica estan 
afegint l’esforç infinit per omplir aquest buit que 
el coronavirus proporciona“.

Per tot això, Arbizu defensa el dret al comiat. 
També en circumstàncies dures: només 
una persona de la família i en un moment 
determinat. I en els casos en què no sigui 
possible, buscar alternatives a aquesta “no 
presència”, intentant aplicar-les amb cada 
pacient i cada família. Com diu ell, “caldrà 
estudiar les seqüeles que deixa aquesta 
pandèmia. Les econòmiques seran, a tota 
seguretat, importants, però les emocionals són 
incalculables”.

múrcia / cuidar-se els uns  
als altres
  
A la Fundación Jesús Abandonado, usuaris 
i professionals estan vivint aquests dies junts, 
cuidant-se els uns als altres perquè els dies 
passin millor. 

La responsable d’Infermeria, la Macarena 
Cayuela, ha explicat que els professionals van 
prendre la decisió de tancar-se al centre amb 
els usuaris i usuàries que el centre atenia. 
L’actual context fa més evidents que mai les 
complicacions de les persones en situació 
vulnerable, que la Fundación Jesús Abandonado 
porta més de 30 anys ajudant. “No és només 
que nosaltres cuidem els usuaris i usuàries, sinó 
que ells també ens cuiden a nosaltres”, explica 
la Macarena. “I aquesta és la part més bonica.”
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Aquestes  
són algunes  
de les 
col·laboracions
que hem tingut 
al llarg dels
primers mesos
d’aquesta crisi

Zurich referma el seu 
compromís

Davant la crisi sanitària i social en la qual 
ens trobem, l’empresa Zurich, que fa 
temps que ens acompanya, ha demostrat 
el seu compromís amb SJD ara més que 
mai. A través de Zurich Foundation 
ha fet una donació de 40.000 €, que 
ens permetrà ajudar unes 300 persones 
durant 4 mesos.

“Sabem que la situació actual està 
fent molt difícil per a les entitats 
socials per poder continuar fent la 
seva feina, i volem ajudar a fer-la 
possible”. Barbara Jordan, directora 
regional Z Zurich Foundation.

vueling facilita la 
connectivitat a persones 
aïllades a causa del 
coronavirus

La companyia dona 50 tauletes i 15 
ordinadors a l’obra Social de Sant Joan 
de Déu destinats a col·lectius vulnerables 
atesos al Parc Sanitari SJD, la Fundació 
Tomás Canet i SJD Serveis Socials Palma 
i València. Tot aquest material servirà per 
cobrir necessitats de connectivitat.

“és de suma importància que 
estiguem units i ens mobilitzem 
per oferir tot el nostre suport” Ana 
Fernández, directora de relacions Externes 
de Vueling.
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centre Assistencial d’Almacelles
www.sjd-lleida.org

Fundació Germà tomàs canet
www.fundaciogermatomascanet.com

Fundació bayt al-thaqafa 
www.bayt-al-thaqafa.org

Sentir-se com a casa no sempre és fàcil, i només 
és possible si tothom hi pot trobar un espai i fer-se’l 
seu. Sobre una base rica i diversa, les societats es 
construeixen més fortes, perquè les integren múltiples 
identitats i, a la vegada, sumen en allò que els és comú. 
A Sant Joan de Déu Lleida es treballa perquè els joves 
menors migrats sols puguin tenir un espai i un sentiment 
per integrar la seva identitat a la societat i puguin  
sentir-se com a casa.   

70 joves atesos en primera acollida  

30 joves atesos al centre d’emergència   

8 joves al pis d’itinerari professional d’inserció  

32 joves al pis d’integració laboral

Formacions 
individuals per 
construir un futur    
Actualment, al centre d’Almacelles hi ha prop 
de 100 joves migrats sols, i a més 40 places 
repartides pels pisos tutelats a la ciutat de 
Lleida per a joves de 16 a 18, i de 18 a 21 
anys. Aquesta població està repartida entre 
nois i noies amb NIE reglat i joves que encara 
no en disposen (tots ells l’estan gestionant). En 
aquestes formacions reglades cal tenir NIE per 
poder obtenir la titulació i fer les pràctiques. 
També servirà de realitat formativa per a la resta 
de població, encara que no puguin obtenir un 
títol oficial; en tot cas se’ls donarà un diploma 
d’aprofitament emès pel centre. Els programes 
de formació i inserció són voluntaris i estan 
adreçats als joves que tenen com a mínim 16 
anys d’edat i com a màxim 21, que hagin deixat 
l’educació secundària obligatòria (ESo) sense 
obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar 
els programes, no segueixin estudis en el 
sistema educatiu ni participin en altres accions 
de formació.   

La finalitat d’aquests programes és proporcionar 
a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de 
nou al sistema educatiu per continuar estudis 
de formació professional i  així poder tenir 
les mateixes oportunitats professionals que 
qualsevol altra persona de la seva edat.   

programes de formació  
i inserció
37 alumnes  
(19 del centre d’Almacelles  
i 18 de pisos de SDJ a Lleida) 

MIGRAcIonS

Acollim

treball digne 
i creixement 
econòmic

reducció de  
les desigualtats

Fi de 
la pobresa

salut  
i benestar

obJEctIuS dE 
dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE
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coopERAcIó

“és hora 
de posar 
la vida 
al centre, 
la vida de 
tothom”

dAvId FItó FERRé
Delegat de Juan Ciudad oNGD a Catalunya 

Sant Joan de Déu és una organització singular 
que treballa en molts àmbits, tal com demostra 
aquesta memòria. Per coherència amb el seu 
propòsit d’atendre els més necessitats i per 
a una mirada amb perspectiva global de la 
vulnerabilitat, la nostra organització treballa a 
diferents parts del món de manera enxarxada.  
Això es materialitza en forma d’Agermanaments 
de tots els nostres centres amb altres d’àfrica 
i Amèrica del Sud, és a dir, amb un vincle de 
proximitat amb centres que treballen en el 
mateix àmbit social o sanitari. A més, també es 
materialitza amb la col·laboració de persones, 
empreses, oNGs i entitats d’aquí que tenen 
aquest compromís internacional per fer un món 
millor. 

El 2019, ha sigut un any farcit de cooperació 
amb moltes activitats i de molta envergadura. 
Hem fet accions amb petites aportacions 
personals, teaming on algunes persones 
ofereixen un euro de la seva nòmina per 
a projectes internacionals, activitats de 
sensibilització, parades de venda de material 
solidari per recaptar fons, i taules informatives 
a fires i als mateixos centres Sant Joan de 
Déu. També hem fet promoció i difusió de les 
activitats de cooperació internacional que fan 
les persones col·laboradores i hem format 
estudiants en solidaritat i en cooperació 
internacional per crear pensament crític.

Amb centres d’altres països hem fet intercanvis 
professionals amb estades formatives i per 
videoconferència durant tot l’any. Fins i tot 
s’han promogut projectes en el marc dels 
consells de cooperació municipal on participem. 
Comptem amb el suport especialitzat de l’oNGD 
Juan Ciudad, que s’encarrega de materialitzar 
projectes de desenvolupament, de promoure 
el voluntariat internacional i d’enviar material 
sanitari quan aquest no pot ser aconseguit als 
països on treballem. 

Totes aquestes accions tenen un impacte positiu 
i evident en la millora de les condicions de vida 
de moltes persones. I sobretot també tenen un 
impacte positiu en la solidaritat i el compromís 
de cadascú de nosaltres per fer un món millor. 

No podem deixar de mirar el que hem fet el 
2019 des de la perspectiva actual amb la 
pandèmia de la CoVID-19. És possible que aviat 
ens arribi una crisi de recursos materials que 
ens traurà força a les accions de cooperació 
internacional. Però segur que no serà una crisi 
de solidaritat, més aviat al contrari. Hem pres 
consciència de la nostra vulnerabilitat, com a 
persones i com a societat, i això ens ha de fer 
treure el millor de nosaltres cap al nostre entorn: 
persones i medi. Ja no s’hi val el progrés cec, el 
progrés sense tenir en compte el nostre impacte, 
i, sobretot, el progrés deixant que algú quedi 
enrere. És hora de posar la vida al centre, la 
vida de tothom. Mirant als ulls, mirant la nostra 
essència i tenint clar que sense la solidaritat, no 
som persones. 

“Ja no s’hi val el progrés 
cec, el progrés sense 
tenir en compte el nostre 
impacte, i, sobretot,  
el progrés deixant que 
algú quedi enrere.”

reducció de  
les desigualtats

Fi de 
la pobresa

salut  
i benestar

educació  
de qualitat

igualtat  
de gènere

aliances  
pels ods
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Enfortir el sistema de
salut per un futur millor

Sierra Leone té un sistema de 
salut molt feble i una incidència 
de malalties altíssima. Les causes 
són profundes, sobretot vinculades 
a l’extrema pobresa de gran 
part del país. Dos indicadors que 
evidencien aquesta situació són la 
gran falta de professionals sanitaris 
i l’alta mortalitat infantil. 

Des de fa moltes dècades, Sant 
Joan de Déu hi és present amb 
una escola d’infermeria, un hospital 
i una clínica a Lunsar, a la regió de 
Port Loko.

El campus docent SJd i 
l’hospital Sant Joan de déu 
treballen donant suport als centres 
de Sierra Leone. 

Per un costat, amb l’objectiu 
de consolidar les capacitats 
docents de l’Escola 
d’Infermeria i donant suport 
i beques a les estudiants que 
seran les futures infermeres. 
Aquest 2019, s’ha titulat la primera 
promoció de 12 infermeres gràcies 
al projecte de formació en State 
registered Nurses (SrN). 

Per l’altre, l’hospital Sant 
Joan de déu dona suport al 
Saint John of God catholic 
hospital per augmentar les 
seves capacitats assistencials. 
Destaca especialment el programa 
Apadrina, que dona cobertura 
sanitària als infants menors  
de 5 anys i que el 2019 ha 
pogut atendre 2.121 nens  
i nenes. 

Reforçant els vincles
de l’Agermanament amb
Senegal

El parc Sanitari està agermanat 
amb l’hospital cristo de las 
Américas de Sucre (Bolívia) i 
amb els hospitals dalal xel de 
thiès i de Fatick (Senegal). 

Senegal té una situació sanitària 
amb algunes mancances, especial-
ment amb els sistemes de suport 
a la salut mental. El Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu hi col·labora des 
de fa molts anys amb l’objectiu 
de millorar el sistema d’atenció 
a la salut mental. Aquest 2019, 
s’ha acompanyat compartint guies 
terapèutiques i donant suport al 
Programa d’atenció primària de  
la salut mental. 

La implicació del
voluntariat al món

Sant Joan de Déu és una institució 
present a 55 països de tot el món. 
Moltes persones dels nostres 
centres, tant professionals com
estudiants i voluntariat s’interessen 
per conèixer la feina que fem 
en d’altres països amb menys 
recursos. El campus docent Sant 
Joan de déu també ho promou 
entre estudiants de darrer any, on, 
a part de l’experiència personal 
i de grup, és un moment dels 
estudis que pot ser molt enriquidor 
conèixer altres realitats. 

Són estades curtes, normalment 
durant el mes de vacances de 
la persona que viatja, en què els 
centres que acullen aquestes 
persones han definit el suport 
necessari i es proposa d’acord 
amb els perfils de la persona que 
viatja. Al 2019, han fet estades de 
voluntariat persones vinculades al 
Campus Docent: Piura i Morropón 
(Perú), Cochabamba (Bolívia)  
i Tinduf (Algèria); el Parc Sanitari 
SJD: La Habana (Cuba) i SJD Terres 
de Lleida: La Habana (Cuba). 

històries de vida
compartides

El 2019, SJd Serveis Socials 
barcelona i l’Alberg San Juan 
Grande de Guadalajara (Mèxic) 
han impulsat l’Agermanament 
desenvolupant un projecte que 
permet a totes dues parts millorar 
en l’atenció a les persones en 
situació de sense llar.

Consisteix a realitzar un intercanvi 
metodològic durant el qual se su-
pervisen conjuntament casos dels 
dos centres per compartir meto-
dologia i estratègies d’intervenció. 
En les sessions participen els 
responsables, treballadors socials 
i integradors de totes dues entitats 
per fer un abordatge integral de 
cada història de vida supervisada. 
Durant l’any, s’han fet 6 sessions 
(3 amb professionals dels CrI Hort 
de la Vila i 3 amb professionals del 
CrI Creu dels Molers). 

Sense fronteres

Pel que fa a la cooperació internacional, cal destacar la  participació d’una 
professional de Sant Joan de déu terres de Lleida entre l’abril i el juny 
de 2019 al Sanatori Sant Joan de déu de l’havana (cuba).  

nous Agermanaments Sant Joan de Déu Solidaritat anima a tots els nostres centres  
a agermanar-se amb d’altres del mateix àmbit i de diferents parts del món. És una oportunitat de conèixer  
altres realitats i de mantenir un compromís solidari internacional. Aquest any, Sant Joan de déu Serveis  
Sociosanitaris d’Esplugues ha reforçat el seu compromís amb el centro hogar de Ancianos San José  
de la Rioja (Argentina) i han començat a definir conjuntament com s’acompanyaran. 
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SEnSIbILItZAcIó

Com subratllava el sociòleg Zygmunt Bauman, 
vivim en una societat dominada per la liquiditat 
i caracteritzada per la precarietat en els vincles 
humans, una societat individualista i privatitzada. 
I ens cal, de manera urgent, recuperar  
el factor relacional, posar al centre la cura, 
practicar l’empatia i l’acostament  
cap a l’altre com una persona amb els 
mateixos drets que tu. Perquè quan, coneixes  
i reconeixes l’altre ja no pots sentir-te indiferent. 

I ens cal, a més, oferir a la societat oportu-
nitats per implicar-se i actuar per canviar 
les situacions d’injustícia i desigualtat. 
Per generar noves oportunitats i canviar d’arrel 
un sistema que exclou, legitima situacions de 
vulneració de drets i culpabilitza, a sobre, les 
persones que el mateix sistema deixa al marge.  

Com queda palès al llarg de la memòria 
que teniu a les mans, a Sant Joan de Déu 
atenem persones en diferents situacions de 
vulnerabilitat. Persones que, per diversos motius, 
i segurament únics, necessiten en un moment 
determinat un acompanyament extern per 
superar aquesta situació i reprendre les regnes 
de la seva vida. Infants, adults, persones grans, 
cadascú amb les seves necessitats específiques.

Però, sovint, a la situació ja de per si complicada 
que travessen, les persones en situació de sense 
llar, les persones grans que es troben soles o 
aquelles que tenen un problema de salut mental, 
per posar alguns exemples de persones que 
atenem, s’hi suma també una mirada social que 
jutja, culpabilitza i situa la persona com l’única 
responsable de la situació de dificultat. 

I és aquí on es fa necessària i pren valor i sentit 
la feina de sensibilització social i incidència que 
duem a terme a Sant Joan de Déu. Com diu 
l’economista Luis Arancibia, sensibilitzar passa 
per sentir (deixar-se afectar per la realitat de 
l’altre), pensar (conèixer i reconèixer la realitat 
de l’altre) i actuar (intervenir sobre les causes). 

Per això, si volem un món millor que respongui 
als reptes que ens plantegen els oDS quant 
a justícia i igualtat, necessitem persones 

capaces d’acostar-se a aquestes realitats 
des de la seva complexitat i amb una 
mirada oberta. I, per fer-ho, cal que tinguin els 
elements de reflexió necessaris. A través dels 
projectes de sensibilització i educació que duem 
a terme, volem que la societat, i en especial 
les persones joves, coneguin la realitat dels qui 
pateixen, dels qui se senten exclosos. I que, en 
el descobriment de les persones, situacions i  
històries de vida, es generin vincles que ajudin a 
fer caure els estereotips.     

Els estereotips i els prejudicis ens ajuden a 
categoritzar el món, a entendre’l i poder-lo 
explicar. Però, una de les seves limitacions, 
si no som conscients que els tenim, és que 
ens redueixen la realitat de tal manera que la 
distorsionen i la simplifiquen. I ens aboquen 
de cap a l’estigma i la discriminació, generant 
actituds de rebuig, por o indiferència. 

“és urgent practicar 
l’empatia i l’acostament 
cap a l’altre com una 
persona amb 
els mateixos 
drets que tu”
dIAnA cASELLAS pAuLÍ
responsable de l’àrea de Sensibilització 
de l’obra Social SJD
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A través d’EducaSJD arribem als més joves amb un 
programa que inclou xerrades de sensibilització als 
centres educatius amb la presència de testimonis en 
primera persona i professionals dels diferents àmbits SJD 
i projectes d’aprenentatge servei que permeten als joves 
implicar-se en les necessitats socials del seu entorn. 

Més de 15 sessions 
en diferents centres 
escolars 

prop de 500 alumnes 
de diferents centres 
escolars participen 
en les xerrades 
d’EducaSJd sobre  
els diferents col·lectius 
que acompanyem  
a Sant Joan de déu 
terres de Lleida. 
 
Salut mental, 
discapacitat intel·lectual 
i joves migrats sols són 
les tres temàtiques que 
es tracten a les escoles 
amb EducaSJd.

L’objectiu d’aquest projecte se centra en el desen-
volupament d’accions d’intercanvi d’experiències, 
pensaments i habilitats entre alumnes adoles-
cents que cursen l’ESo a l’institut d’ Almacelles i 
persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb 
suport límit i intermitent. Es tracta de proporcionar 
oportunitats per gaudir i beneficiar-se de les ex-
periències que comparteixen, i d’establir un vincle 
entre tots els participants en el projecte.   

La metodologia respon al fet de posar en comú di-
ferències personals, vivències, debilitats i fortaleses 
d’un grup de persones de diferents generacions, 
i utilitza les seves forces i mirades  per descobrir-
se a si mateixos i poder créixer a nivell perso-
nal i social. En definitiva, és una eina per construir 
una nova mirada de l’altre i del món.  

S’hi enriqueixen dos col·lectius de persones:  
els alumnes de 3r i 4t d’ESo de l’Institut  
canigó d’Almacelles i 12 persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual, ateses al  
centre assistencial de Sant Joan de déu.  

A través d’aquest projecte, els alumnes s’impliquen 
en l’acompanyament i participació en activitats 
amb persones amb discapacitat, i amplien la seva 
mirada envers als patrons dels valors de la societat 
actual. 

tRuEKE, un projecte col·laboratiu a les aules  

SEnSIbILItZAcIó

EducaSJd, 
transformant  
la societat  
des de l’aula

 @educaSJd_ca 

reducció de  
les desigualtatsobJEctIuS dE 

dESEnvoLupAMEnt 
SoStEnIbLE

educació  
de qualitat
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batecs
Testimonis que expliquen en primera persona 
les situacions de vulnerabilitat que viuen 
per promoure reflexió, empatia i implicació 
ciutadana. https://batecs-sjd.org/ 

Èxit de la sèrie
documental
#JohocAnvIotot
El 2019, es va estrenar la sèrie documental 
#JoHoCanvioTot que forma part del projecte 
de sensibilització Batecs SJD. Set joves parlen 
de la seva experiència amb la salut mental, el 
sensellarisme, les malalties degeneratives, les 
malalties de transmissió sexual, les migracions 
i la diabetis. Amb aquesta sèrie, Sant Joan de 
Déu dona veu a una nova generació que trenca 
estereotips per avançar en la construcció d’un 
món més solidari. La sèrie es va presentar 
al cinema Texas de Barcelona el mes d’abril 
i des de llavors ha tingut 1,7 milions de 
visualitzacions. Per al 2020, es treballa en una 
nova edició que posi el focus en la salut mental. 

http://latidos-sjd.org/ca/johocanviotot 

L’hospital de Lleida de Sant Joan de déu 
acull l’exposició “La vida mateixa”   
L’obra forma part de la campanya per conscienciar l’entorn sobre l’exclusió social.  

Des del passat 22 d’octubre, el vestíbul principal de l’hospital de SJd de Lleida acull l’exposició  
“La vida mateixa” impulsada per l’obra Social de Sant Joan de déu.  

El seu objectiu és d’una banda, sensibilitzar a la població del fet que, cada vegada, hi ha més 
persones que malviuen com a conseqüència de causes estructurals que dificulten l’accés a 
l’habitatge, i, de l’altra, ajudar a crear xarxes de solidaritat.   

Actualment, més de 40.000 persones a Espanya es troben sense llar. “A més, el sistema que tenim 
exclou i invisibilitza, la qual cosa que representa un repte”, com destaca oriol Bota, director de l’obra 
Social Sant Joan de Déu.  

A l’exposició “La vida mateixa” s’expliquen històries com la d’en Manuel, l’Hamida i la seva família, 
en Paco i la Teresa o la Maria, i figures fetes amb cartró a mida real posen cara a diferents realitats 
d’exclusió social. 

L’equip de professors de l’Escola Antònia Simó i Arnó d’Almacelles va demanar la col·laboració 
d’un grupet de persones ateses del centre d’Almacelles, que treballen als tallers ocupacionals i al 
servei prelaboral, perquè portessin uns medallons de fusta, extrets de la poda d’aquesta temporada, 
a fi d’explicar als alumnes de P-4 el procés de reciclatge i així sensibilitzar-los des del punt de vista 
social i mediambiental. Les persones ateses al centre d’Almacelles també han parlat als alumnes 
sobre la vida dels arbres i sobre les estacions de l’any.  

Els dies 17 i 19 de juny de 2019, novament més 120 alumnes de 3r d’ESo del col·legi claver 
Raimat van participar en activitats intergeneracionals al centre d’Almacelles amb les persones  
que hi atenem. S’hi van fer activitats de manualitats, jocs de taula, maquillatge... 

En el marc del projecte “oído cocina”, els alumnes de 3r d’ESo participen en un concurs de cuina 
en el qual ells mateixos proposen els menús, elegeixen els aliments i els descriuen..., i escullen dos 
grups guanyadors. Aquests grups es desplacen un vespre a les dues llars situades a Almacelles on 
resideixen persones amb discapacitat, i cuinen i sopen tots plegats (persones ateses, professionals, 
estudiants i professors) els menús guanyadors.  
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projecte col·legi terraferma  
D’una banda, els alumnes de batxillerat han organitzat activitats per a tots els alumnes i per a les 
persones ateses a Sant Joan de Déu Terres de Lleida, en les quals es pretén treballar la inclusió  
i convertir aquest dia en una jornada festiva i integradora, i alhora fomentar la sensibilització.  

Al llarg del dia, tots els alumnes van fer activitats conjuntes de caire artístic, lúdic i esportiu  
(parxís gegant, mural, manualitats). 

D’altra banda, els alumnes de 3r i 4t de l’ESo van assistir al centre d’Almacelles. 

‘Ens agrada cuidar’:
una gran
col·laboració 
amb el diari ARA
El diari ARA i l’obra Social SJD s’uneixen per 
fer el Diari dels Nens coincidint amb el Dia 
Internacional de la Infància (20 de novembre). 
El diari el dibuixen nens i nenes de les escoles 
Guixot, Singuerlín, La roureda, Pràctiques, Virolai, 
Santíssima Trinitat, Sant Josep, Thau, Solc, Sant 
Joan Bosco-Salesians d’Horta i Baldiri i reixac i, 
dins la iniciativa, es convoca un concurs de relats 
sota el lema ‘Ens agrada cuidar’. 

premi pilarín bayés:
una mirada als 
drets dels infants
El 2019, la proposta de sensibilització per 
Primària va plantejar als més petits el treball 
sobre els Drets dels Infants, tot coincidint amb 
els 30 anys de la Convenció en aquesta matèria. 
Un total de 6.527 infants de més de 150 
escoles de Catalunya van participar en el Premi 
escrivint un conte. 

I Anna Novella, professora a la Facultat 
d’Educació de la UB i experta en la temàtica,  
va elaborar l’estudi Endinsem-nos en els drets
dels infants, avancem junts que planteja alguns 
reptes pel món educatiu en el coneixement  
i l’aplicació dels drets dels més petits. 

L’estudi d’enguany, així com tots els anteriors, 
estan disponibles a www.premipilarinbayes.
org/estudi-de-valors 

SEnSIbILItZAcIó
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voLuntARIAt

“El voluntariat 
posa en valor 
la solidaritat 
amb la seva 
proximitat 
cuidadora  
i amorosa” 

Al llarg de la història de l’orde Hospitalari, el 
voluntariat Sant Joan de Déu ha estat present 
en espais afectius d’acompanyament a les 
persones més vulnerables. Aquesta proximitat 
cuidadora i amorosa és un dels senyals 
d’identitat dels centres de Sant Joan de Déu.

Hem estat capaços d’adaptar-nos als canvis  
i donar resposta a les noves necessitats so-
cials. A la vegada, les motivacions, inquietuds 
i perfils de les persones voluntàries també 
han anat evolucionant de manera que ha estat 
necessari adaptar-nos a aquest nou context. 
Des del voluntariat presencial fins als que tre-
ballen per a la millora i la gestió dels projectes 
solidaris, el voluntariat representa l’essència 
dels valors de Sant Joan de Déu.

Avui la humanitat afronta una crisi sanitària  
i social global sense precedents. L’impacte 
de la CoVID-19 ens afecta individualment i 
socialment, i provocarà canvis en cada un de 
nosaltres, però també en les estructures del 
nostre món.

En l’àmbit de la solidaritat i en concret en el 
voluntariat, toca repensar i reinventar-se per 

poder seguir al costat de les persones a les 
quals atenem i evitar que no quedin encara més 
aïllades. Hem assistit en aquests tres últims 
mesos a processos tan sorprenents com tractar 
de confinar “els desconfinats de la vida” per ara 
tornar a un desconfinament encara més gran.

Moltes persones es pregunten “Què passarà?”; 
les persones voluntàries es pregunten “Què 
podem fer?’”.

El voluntariat representa una de les expressions 
més potents de participació ciutadana. Les 
voluntàries i els voluntaris de SJD han respost 
d’una manera ràpida i àmplia a l’emergència 
viscuda. Des dels primers dies de la pandèmia, 
es va articular tota una xarxa de persones vo-
luntàries que es va anar ampliant cada dia i que 
han cosit milers de mascaretes, tan necessàries 
i vitals les primeres setmanes; d’altres s’han or-
ganitzat per donar resposta a les persones més 
dependents i subministrar els medicaments que 
necessitaven i així evitar que sortissin de casa 
seva; d’altres han escrit centenars de cartes, 
han gravat vídeos i han fet videotrucades perquè 
les persones ateses puguin veure’ls i així mante-
nir aquest fil d’esperança renovant les energies 

per continuar sostenint la situació. El voluntariat 
és sinònim de compromís en les seves diferents 
expressions i significats, especialment en els 
contextos de major vulnerabilitat posant el focus 
en “Com puc millorar la teva vida?”, “com puc 
acompanyar-te perquè comprenguis que no 
estàs sol?”, “com puc contribuir que visquis 
plenament?”.

Les persones que comparteixen aquest sentir 
que mou tot el voluntariat i ho fan cada dia, 
es tornen més amoroses, més pacients, més 
generoses i posen llum en espais de molta 
foscor on el sofriment, l’exclusió, la desigualtat 
i la injustícia s’atrinxeren. El voluntariat ens 
recorda que som interdependents, que ens 
necessitem els uns als altres i representa 
aquesta ciutadania del món que està cridada  
a forjar un futur comú al Planeta, a la casa  
de tots.
 
Les persones voluntàries són persones senzilles 
que han decidit comprometre’s i posar el seu  
cor, i això implica donar afecte i deixar-se 
afectar. Aquesta proximitat cuidadora és sens 
dubte el més valuós que podem aportar i el que  
fa que les nostres vides se sostinguin. 

InMA MERIno
responsable Provincial de Voluntariat
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voLuntARIAt

Les cares de la solidaritat 
El voluntariat  
de Sant Joan de 
Déu és un pilar 
fonamental des 
dels seus inicis. 
Persones que 
dediquen  
el seu temps  
a acompanyar  
a qui més ho 
necessita.

Margaret Korhonen
voluntària a hSJd palma

La Margaret és una d’aquelles 
persones que, quan sent que ha 
de fer una cosa, la fa. Té 74 anys 
i ara ja en fa més de vint que un 
dia va decidir fer-se voluntària. 
Tornava a casa passejant a la vora 
del mar i quan va veure l’hospital... 
“vaig tenir una intuïció!”, assegura. 
I va ser així com començaria un 
camí que l’ha portada a ser una 
de les voluntàries més veteranes 
de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Palma. Quan hi entra, és un 
altre món: “aquí venim a fer una 
missió, i per això és important 
deixar la teva vida a fora, i quan 
ets aquí aprofitar per acompanyar 
les persones”. Amb elles al centre, 
sent una enorme gratitud de poder-
les acompanyar, i el voluntariat li 
ha ensenyat a afrontar el dia a dia 
amb serenitat i maduresa, i que  
“la vida i la mort van unides, 
són part del mateix”. Aprenent, 
dedica el seu temps a conèixer les 
persones que visita i ho fa amb una 
consigna molt clara: “La malaltia 
hi és, però això ve després. Primer, 
les persones”. 

hakima Arakraki voluntària bayt al-thaqafa

La Hakima és l’exemple de com l’empatia és un motor per canviar les 
coses. “Jo també soc migrant, i vaig decidir ser voluntària al Bayt perquè 
sé per tot el que han passat les persones que són allà, m’hi sento 
identificada i sé tot el rebuig i les pors que poden sentir”. Però també sap 
que poden sortir-se’n: “quan veuen que soc una persona marroquí que els 
ensenya castellà i que estic integrada a la societat el 100%, els ajuda a 
tenir esperança. Amb això m’he demostrat que puc aportar a la societat”.  
Ensenyar a les persones de la Fundació Bayt al-Thaqafa a escriure i a 
llegir és ajudar-les a ser “lliures culturalment”, explica, i ella, aprèn “a tenir 
respecte per d’altres cultures, a no jutjar les persones i conèixer les seves 
històries”, i explica que és “com una teràpia emocional. Sento que, amb  
la meva història, estic fent alguna cosa bona pels meus orígens”. 

Luisaura Gonzalez voluntària a pSSJd

El voluntariat no és cosa d’edat, sinó de voluntat i ganes. La Luisaura és una de les nostres voluntàries més joves. Sempre li havia cridat l’atenció, però mai 
havia acabat de donar el pas. La seva germana era voluntària de SJD i, cada dijous, quan li preguntava com li havia anat, pensava que havia de ser una 
experiència fascinant i que volia conèixer totes aquelles persones. I així va començar ara fa un any. 

Els dimecres, el dia que fa el seu voluntariat, s’han convertit en el seu dia preferit de la setmana. “És igual si estic estressada o trista, durant aquelles hores 
m’oblido de tot i soc feliç amb els usuaris”. Tant és així que la Luisaura està pensant a dedicar-se professionalment a la salut mental. Per a ella, aquesta ha 
estat “una de les millors decisions de la meva vida”. 

81 persones 
voluntàries en tots els 
programes i serveis: 
discapacitat, salut 
mental, sensellarisme 
i pla Iglú, trastorns 
de conducta i joves 
migrats sols.  

El 2019, s’ha apostat 
per la formació de les 
persones voluntàries 
i per les sessions 
informatives dirigides 
a aquest col·lectiu.  

2019
SJd terres de Lleida
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noemí  Mezcua
voluntària a les unitats de 
trastorns de conducta del centre 
d’Almacelles   

La Noemí porta gairebé un any 
fent de voluntària a Almacelles. Va 
deixar de treballar en el sector de 
la restauració per centrar-se en els 
seus estudis de psicologia. Com que 
disposava de més temps lliure, va 
decidir començar a fer voluntariat  
i aquesta ha estat, diu, una molt 
bona decisió.   

Sempre li han agradat les activitats 
en grup; ara disposa de més temps 
degut a un canvi laboral, i fer volun-
tariat a SJDTLL era una oportunitat 
per conèixer millor la feina que es 
fa a SJD. Per a ella estar al costat 
dels nois i noies en les activitats de 
manualitats, en els tallers o simple-
ment fent companyia i xerrant, ja és 
una bona manera de dur a terme 
el seu compromís. Un compromís 
que, sense dubte, li aporta ”alegria,  
sensació de plenitud,  perquè al cap 
i a la fi el canvi te’l proporcionen ells 
amb les seves abraçades,  les seves 
perspectives… Et canvia el prisma 
del dia a dia”. El que més va sor-
prendre la Noemí són els somriures 
de totes les persones usuàries a qui 
ella acompanya, el vincle creat entre 
ells. ”Estic molt agraïda de formar 
part d’aquest gran equip: hi  veus  
la humanitat, la paciència i el ca-
risma de tots. La seguretat que van 
guanyant quan milloren, la cohesió 
de grup que senten entre ells i que 
també et fan sentir a tu”. 

palmira Rius
voluntària a les unitats de 
joves migrats sols a Almacelles  

La Palmira fa un any i mig que és 
voluntària amb els joves migrats 
sols al centre d’Almacelles de 
Sant Joan de Déu. Va conèixer 
SJD quan participà en el projecte 
”Parelles artístiques” a l’Hospital 
de Salut Mental de Lleida. Ha estat 
infermera i docent a la Facultat 
d’Infermeria de la Universitat de 
Lleida. Ara està jubilada i dedica 
temps al voluntariat i a l’art.  
A les sessions on fa de voluntària 
treballa amb el convenciment que 
la creativitat i l’art poden ajudar-
nos a tots i totes a sentir-nos 
millor. Les propostes artístiques 
han permès una expressió 
lliure i, al mateix temps, s’ha 
materialitzat en treballs que es 
poden exposar, i els educadors i 
altres companys els poden valorar. 
Com a voluntària ”em sento molt 
ben acollida i crec que els joves 
gaudeixen de l’activitat, i això 
m’omple de satisfacció”. 

Alfredo vela
voluntari a hSJd pamplona

Que la vida és una muntanya russa 
tothom ho sap perquè tothom 
ho viu, però l’Alfredo ha trobat la 
manera de donar una altra volta 
i tornar el que un dia va rebre. 
“Per experiència personal, sé que 
l’estada en un hospital pot ser 
llarga i dolorosa, i és important 
sentir-te escoltat i acompanyat”.  
Té 46 anys i en fa dos que va 
decidir dedicar el seu temps als 
altres fent de voluntari a l’Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona. 
 Tot el que fa allà és “invisible,  
però ple de sentiments: intentes 
que els pacients estiguin bé,  
i fer-los veure que més enllà de  
les circumstàncies, tots tenim un 
lloc digne en aquesta societat”. De 
la mateixa manera, el voluntariat és 
un entramat de moltes persones i 
petits gestos: si puc fer de voluntari 
també és gràcies als meus 
companys que ho fan possible. 
Aprenc cada dia d’ells a no jutjar, 
a escoltar i a comprendre el dolor, 
l’angoixa i la por”. I sobretot, 
“aquest projecte és molt important 
per a mi perquè puc creure en 
alguna cosa”, assegura. “La vida  
és una muntanya russa i no sabem 
on ens trobarem l’endemà”  
i mentrestant, amb el voluntariat 
gaudeix de les persones. “I arriba 
un punt” –afegeix– “que les bones 
intencions s’han de fer realitat”. 

Fernando villalvilla
voluntari a hSJd barcelona

En Fernando té 70 anys i en va estar 13 fent de voluntari a l’Hospital 
maternoinfantil, 10 dels quals els va passar a la planta d’oncologia, on 
també el coneixien com el “Sr. dels Globus”. I és que l’habilitat que té 
per fer figures amb els globus i arrencar somriures als nens i nenes 
hospitalitzats no ha passat mai desapercebuda pels més petits. “Quan hi 
ha algun nen o nena que necessita ànims, allà estic jo per fer una mica de 
màgia”.

Fa 3 anys que va haver de deixar el voluntariat a l’hospital perquè va tenir 
problemes de salut, però hi segueix molt vinculat i quan parla de la 8ª 
planta la descriu com ‘la universitat de la vida’. De tota aquesta experiència 
ha après que el voluntariat és ‘un pou de lliçons de vida, lluita, superació, 
constància, resiliència i molta gratitud”. 

El Fernando segueix molt vinculat a SJD i ara és voluntari de la Magic Line. 
Tot el que fa amb la institució ho fa amb respecte, estima i molta calidesa 
i assegura que “no hi ha satisfacció més gran que poder fer feliços als 
altres, encara que només sigui una estona”. 
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Família 
hospitalària

A Sant Joan de Déu cuidem a qui més ho necessita 
i caminem teixint una xarxa i una comunitat plena 
d’hospitalitat, el nostre valor fonamental. Al llarg de més  
de 500 anys d’història, hem construït una comunitat  
on cuidem però també ens cuiden. Professionals, voluntaris  
i voluntàries, persones ateses als centres i les seves famílies, 
socis i donants, empreses i institucions col·laboradores, 
escoles i germans de Sant Joan de Déu fem viure cada dia 
amb satisfacció, orgull i ganes allò que ens uneix i on  
tothom hi és benvingut: la família hospitalària.  
Moltes gràcies a tots i totes per fer-la créixer  
cada dia una mica més.

JAuME AboS 
Cuiner a Almacelles (Lleida) 

El Jaume va arribar a SJD amb 20 anys. Era 
estiu i li van proposar treballar al centre Mas del 
Lleó, un centre amb 71 nois i germans on ell 
s’havia de fer càrrec del menjar. El seu primer 
dia de feina a SJD el recorda amb un somriure 
perquè, en arribar a casa, la família li va 
preguntar: “Què, com ha anat el primer dia?” I ell 
va dir: “No crec que passi els 15 dies de prova, 
em faran fora abans”. En Jaume porta 40 anys  
a SJD i és una persona molt estimada. 
“treballar i tractar amb els nois va fer 
que la meva visió del que era un resident 
canviés, i veiés la persona deixant de 
banda les seves limitacions”. En Jaume ha 
construït la seva vida al costat de SJD. Li queda 
poc temps per jubilar-se i assegura que “cada 
dia totes les persones poden ensenyar-te alguna 
cosa. Sempre que tinguis l´actitud d’aprendre,  
és clar!”. I això al Jaume no li ha faltat mai. 

MIquEL  i MARIA tERESA 
Socis de Sant Joan de Déu

La Maria Teresa i el Miquel tenen 87 i 92 anys 
i en fa molts que són socis de Sant Joan de 
Déu, tants que els costa recordar quan es van 
sumar a la família hospitalària de SJD. Ell ha 
estat fisioterapeuta i ella administrativa, tenen 
4 fills, 5 nets i una besneta. Parlar de Sant 
Joan de Déu fa que la Maria Teresa s’Il·lusioni 
recordant la seva mare, la Licerata ortega, que 
ja era sòcia de l’entitat. “Eren els anys 40 i 
jo recordo com a casa venia el frare cada 
mes a veure com estàvem tota la família i 
parlava amb els meus pares”. 

La Maria Teresa i el Miquel van tenir un fill que 
va necessitar molt l’acompanyament de Sant 
Joan de Déu i “només per això, nosaltres 
duem SJd al cor, i sempre que ens assa-
bentem que SJd ens necessita intentem 
col·laborar-hi”. Per ells la institució és part de 
la seva família perquè “la feina que es fa a 
SJd és immensa”. 

MARIA RoSA
Voluntària de l’obra Social

La Maria rosa era professora d’Història de secundària.  
El 2019, es va prejubilar. Tenia clar que volia fer un 
voluntariat a SJD i va començar a l’obra Social. Amb la 
crisi de la CoVID-19, i sabent que es podia fer voluntariat 
telefònic, ha estat fent una feina de seguiment dels socis 
i donants més grans de l’entitat amb l’objectiu de saber 
com estaven. “Sobretot m’ha sorprès molt l’agraïment 
de la gent quan els truques”. La Maria rosa ha 
estat seguint de prop moltes de les persones que ens 
acompanyen i ens ajuden a cuidar, i ara ella forma part 
d’aquesta cadena d’hospitalitat. Hi ha una cosa que la 
Maria rosa té molt clara i que ha pogut copsar tots aquests 
mesos: “la solidaritat s’ha posat en marxa i no hi ha 
ningú que la pari”. 

dAvId  
coLoMé
Promotor de Bombers  
amb causa i organitzador  
de la Vertical Montserrat

En David té 43 anys i, des de ben petit, 
tenia clar que volia ser bomber. Des 
del 2013, és cap del Parc de Bombers 
de Collbató i pare de dos bessons de  
4 anys, en roc i l’Aniol.

Fa 9 anys, un company del Parc  
de Bombers, l’Arnau, el va engrescar  
a sumar-se a una iniciativa relacionada 
amb Sant Joan de Déu. Fer un 
calendari que aconseguís fons per  
a la investigació en malalties infantils  
a l’Hospital maternoinfantil. Quan li va 
explicar el projecte, s’hi va sumar de 
seguida. Així va néixer el calendari 
bombers amb causa!

De SJD li agrada l’equip humà que 
hi ha al darrere. “persones molt 
positives i amb moltes ganes de 
treballar. Sempre m’he sentit com 
si fos casa meva i en un futur 
m’agradaria sumar altres formes 
de col·laboració”. 
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MAnEL SALcEdo 
Soci i treballador de SJD

Té 56 anys i en fa 17 que està  
vinculat a l’orde de Sant Joan de Déu. 
Professionalment ha estat cap de rrHH de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, i en el terreny 
personal el seu vincle amb SJD és el re-
cord que té del tracte que va rebre la seva 
mare a Serveis Sociosanitaris a l’etapa final 
de la seva vida. “va ser commovedor  
i la meva germana i jo ens vam sentir 
molt acompanyats”. Cuidar les persones 
ha estat el fil conductor de la seva vida: 
“Sempre he considerat la persona 
que atenia com un ésser únic amb 
les seves circumstàncies personals 
i emocionals, i he procurat entendre 
tothom qui tenia davant”.

En Manel col·labora en els projectes 
solidaris de SJD perquè “és una 
institució  sòlida i de confiança amb 
una missió molt clara: ajudar les 
persones en situació de vulnerabilitat. 
El meu ajut econòmic és un granet de 
sorra per fer que un món millor sigui 
possible”. 

MAnuEL cóLLIGA GARcIA
Germà de l’orde Hospitalari  
de Sant Joan de Déu

El germà Manuel Cólliga té 86 anys 
i va ingressar a l’orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu al 1960. Des de 
llavors, ha estat en diferents centres, 
28 anys a Espanya i 32 anys a Cuba. 
Actualment està jubilat i es troba a la 
Fundació Instituto San José de Madrid. 
La seva vocació neix de molt jovenet, 
quan des del centre obrer catòlic de 
València entra en contacte amb una 
persona en situació de vulnerabilitat  
i allà es va adonar del poder de la so-
lidaritat i que “fer el bé et fa feliç”. 
Va descobrir el valor de l’hospitalitat 
quan va visitar l’hospital de València 
de Sant Joan de Déu, que cuidava 
nens i nenes amb una malaltia i allà, 
amb només 18 anys, va dir “això és 
el que vull fer”.  
I així comença la seva historia amb 
SJD.  De tots aquests anys, ha après  
la importància de no viure aliè al pati-
ment humà. El seu vincle amb SJD el 
descriu com el que li ha aportat sentit 
a la seva vida. “després de 60 anys 
d’entrega al món del malalt, em 
sento profundament feliç d’haver 
tingut aquesta vocació religiosa  
i hospitalària”. 

De l’orde valora la capacitat que ha 
tingut de seguir ajudant a qui més 
ho necessita després de gairebé 5 
segles d’existència i és per això que 
“animaria tothom que ajudi els 
altres perquè és aquí on trobaran 
la felicitat, la dels altres i la seva 
pròpia”. 

SALvAdoR RoY
Usuari de la residència  
San Juan Grande Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Que Sant Joan de Déu és una gran família hospitalària ho sap 
el Salvador millor que ningú, i és que ell viu a SJD des que va 
néixer. Fa més de 70 anys, els seus pares el van abandonar 
quan encara era un nadó en una caixa a la porta de l’antic Hos-
pital de Sant Joan de Déu, i aquest va ser l’inici d’una de les 
moltes històries que té. Al llarg de la seva vida, en Salvador ha 
conviscut amb moltes persones i situacions diverses però amb 
una constant de fons: cuidar. Sense que ell en fos conscient 
en els seus primers dies, trobar persones que el cuidessin li va 
salvar la vida.

Gràcies als germans de Sant Joan de Déu, en Salvador va 
poder créixer envoltat d’estima. Per a ell són la seva família, 
que el van acompanyar en una infantesa plena de records. 
Després de passar per altres centres el van traslladar al que en 
aquell moment era el Psiquiàtric de Sant Boi, actualment Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. Degut a la seva discapacitat física, 
en Salvador sempre ha anat en cadira de rodes i li agradava 
molt anar a passejar amb algun germà. Avui, encara passeja  
els diumenges pels jardins. Ara ho fa amb una cadira de rodes 
de motor, i és que, després de tants anys, en Salvador ha 
vist des de ben a prop com tot ha anat canviant. Però el que 
segueix igual de viu que sempre són els valors i l’hospitalitat 
de SJD. Sentir-se estimat li ha donat la possibilitat de 
ser feliç i aquesta estima i gratitud segueixen intactes 
després de tota una vida a la institució. 

JAIME Cambrer del Parc Sanitari SJD

El Jaime té 45 anys i és cambrer de la cafeteria del Parc Sanitari des de fa 12 anys. És aficionat a l’esport  
i el que el fa més feliç  és passar una estona amb la seva família. Va començar a treballar a la cafeteria de 
l’àrea de salut mental el 2008 per fer una suplència d’estiu i des d’aleshores que no ha marxat. “M’encanta  
la meva feina. El que més valoro és que les persones a les quals atenc marxin contentes i sentin 
que les he cuidat”. En Jaime assegura que han estat uns anys plens d’aprenentatges i explica que li han 
servit per créixer: “Sant Joan de déu m’ha transformat. Jo era molt tímid, introvertit... i aquí he 
aprés a gaudir de les relacions, a aprendre cada dia una cosa nova. Sovint la societat només veu 
el trastorn o la discapacitat de les persones que atenem, però aquest és només un aspecte d’elles.
Gràcies a les experiències diàries que tinc aquí, soc millor persona”. 
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Lleida camina  
amb la Magic Line    
Com cada any, Sant Joan de déu terres de 
Lleida va caminar amb la Magic Line. Diversos 
equips hi van participar i un centenar de 
persones van poder caminar per transformar-ho 
tot. Es van organitzar diferents actes, com el 
cafè solidari, la venda de productes i el sorteig 
d’una panera, i es van recollir més de 800 euros 
destinats a la mobilització solidària de SJD.         

MobILItZAcIonS

La força de la gent
Magic Line 2020, 
l’any que hem 
crescut més 
gràcies a tu

BArCELoNA 2020
386.121 €
13.000 persones 
982 equips 

caminar transforma,  
i la mobilització solidària  
de Sant Joan de déu fa anys 
que camina per construir  
un món millor. Aquest any 
hem presentat algunes 
novetats que consoliden  
la caminada com una gran 
festa de la inclusió, la 
solidaritat i la sostenibilitat.

El lema d’aquest any explica què fem i per què ho fem: sabem que “Caminar transforma” i portem  
set anys fent que sigui possible, gràcies a la voluntat i les ganes de moltes persones que s’impliquen 
per no deixar a ningú enrere. 

La Magic Line uneix famílies, amics, escoles, empreses i entitats per aconseguir un objectiu comú: 
ajudar a qui més ho necessita. Ho fan acostant la mobilització al dia a dia de moltes persones, que  
fan activitats per assolir un repte solidari i destinar la recaptació a projectes socials. 
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Lleida, un gran 
motor per al 
calendari de   
bombers amb 
causa  

El calendari bombers amb causa 2020 s’ha dut a terme 
durant el 2019 i recull les imatges de nens i nenes atesos  
a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i l’Hospital Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida, amb bombers i bomberes de 
parcs d’arreu de Catalunya. El fil conductor del calendari  
ha estat els vehicles de bombers.

Aquesta edició el calendari ha batut records de recaptació  
i ha aconseguit 108.000 €. Així, al llarg d’aquestes 9 
edicions, Bombers amb causa ha recaptat un total de 
542.691 €.

Els fons recaptats en les primeres edicions van permetre 
crear la beca d’investigació Bombers amb causa, que 
s’atorga per concurs entre els investigadors de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, sota un jurat d’experts científics interns i 
externs a la institució. A partir del calendari 2018, a la beca 
per a recerca se li suma una partida que va a projectes 
socials d’atenció a la infància en risc atesa a centres 
Sant Joan de Déu de Catalunya. 

Fa 9 anys, l’Arnau, el David i l’Òscar, voluntaris del cos de Bombers de la Generalitat, 
van engegar bombers amb causa, un calendari solidari per recaptar fons per a la 
recerca en malalties infantils.

El projecte s’ha fet gran i s’hi ha sumat la solidaritat de bombers, fotògrafs, 
il·lustradors, empreses, mitjans de comunicació, curses, iniciatives, associacions… 
i aglutina centenars de persones amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
dels infants en risc d’exclusió. Un calendari que compta amb la col·laboració 
imprescindible de nens i nenes que han decidit formar part d’aquesta iniciativa, 
juntament amb la implicació de les seves famílies.

El 2019, s’ha seguit amb la venda del 
calendari de Bombers amb causa, que inclou 
la foto feta pel lleidatà Leo Delshams a un 
grup de nens del Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil (CSMIJ). 

Bombers amb causa 
destina 20.000 euros 
a tres projectes del 
CSMIJ de Lleida: 

•	 “Somriu, soc  
el teu amic”  

•	 “Activitat  
esportiva per  
a infants i joves”   
           

•	 “respir”        
   

“Benvolguts bombers,   
Som els pares de l’Oriol, un nen amb disca-
pacitat física i intel·lectual, i us volem agrair 
la voluntat que teniu a l’hora d’ajudar les 
famílies en situacions difícils com la nostra. 
Amb la vostra ajuda tot és més fàcil. L’Oriol 
va anar de colònies una setmana a l’Auró i 
ho va passar molt bé; les fotos parlen per ell. 
Nosaltres vam poder fer coses amb la nostra 
altra filla, que, degut a la situació familiar i 
les característiques de l’Oriol, no podem fer 
mai. Novament, moltíssimes gràcies!”

36 famílies es van beneficiar del pro-
jecte Respir 2019.  
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Sant Joan de déu a altreS territoriS

Més de 20 centres  
a la Província 
d’Aragó - Sant Rafael 
construeixen cada  
dia un món millor
 VALÈNCIA

El primer pas per a una vida digna: 
un sostre

a València acollim persones sense llar i en 
situació d’exclusió social, respectant la seva 
dignitat, cuidant-les i promovent millores en la 
seva qualitat de vida. el projecte presentat per 
l’Hospital la Fe en col·laboració amb Sant Joan 
de Déu València “Habitatge Sant Joan de déu: 
una llar en temps d’espera”  ha estat premiat 
com a bona pràctica en el Servei Valencià de 
Salut. entre molts altres projectes i accions i, 
juntament amb d’altres entitats, el 2019 han 
organitzat una jornada sobre el sensellarisme a 
la ciutat de València.

al Centre ocupacional segueixen afavorint la 
integració social de la persona promovent la 
recuperació de les rutines quotidianes i oferint 
formació a les persones ateses. 
 

 ARAGÓ

Acompanyem les persones en 
situació de dependència i oferim 
una atenció integral 

el 2019, l’Hospital San Juan de Dios de Za-
ragoza ha rebut el premi “empresa con alma” 
que dona eSSae Formación, en reconeixement 
a l’excel·lència professional i humana i per ser 
exemple de pràctiques professionals i compro-
mís empresarial i social. a més a més, l’Hospital 
aquest any ha obert un nou taller d’estimulació 
cognitiva i física amb gossos, dirigit a pacients 
de la unitat de Convalescència i rehabilitació. 

 ILLES BALEARS

Millorem l’atenció a les persones

inauguració del nou Hospital Sant Joan de 
Déu d’Inca, que compta amb dues unitats 
d’hospitalització, dos quiròfans, dos gimnasos 
de rehabilitació, un hospital de dia, 6 consultes 
externes i una unitat de diagnòstic per la imatge 
amb ressonància magnètica.

l’Hospital SJd Palma reconegut com a centre de 
referència en neurorehabilitació i rehabilitació a 
Balears, gràcies al certificat aenor del sistema 
de gestió de qualitat que li han atorgat. el 2019, 
un any marcat per l’exosquelet terapèutic del 
qual 55 persones amb lesió medul·lar, dany 
cerebral, entre d’altres, ja se n’han beneficiat. 
 

 MADRID

Atenem persones en situació  
de dependència

la Fundación Instituto San José ha inaugurat 
un circuit exterior de rehabilitació d’habilitats de 
la marxa i l’entorn urbà amb l’objectiu de com-
plementar l’activitat terapèutica dels pacients de 
rehabilitació i simular escenaris reals. també va 
acollir la Jornada d’atenció i rehabilitació a Víc-
times d’accidents de trànsit amb professionals 
dels diversos sectors implicats per debatre sobre 
la qualitat assistencial que s’ofereix a les vícti-
mes i als seus familiars. la unidad de terapia en 
el agua va celebrar el seu desè aniversari.

 

 MÚRCIA

Acompanya persones en situació 
de vulnerabilitat

la Fundación Jesús Abandonado ha llançat 
la campanya #Súmate, per poder impulsar al 
llarg del 2020 tallers de recuperació personal 
per millorar l’atenció i les condicions de les 
persones en situació vulnerable que atenen. 

també han desenvolupat un projecte de sensi-
bilització i educació pel desenvolupament dirigit 
als centres educatius de la regió de Múrcia com 
a material per aprendre i endinsar-se en els 
objectius de desenvolupament sostenible.  
Ha arribat aproximadament a 3.000 alumnes.
 

 NAVARRA

Atenem persones al final  
de la vida

el Programa d’atenció integral a Persones amb  
Malalties avançades ha celebrat deu anys de 
trajectòria a navarra. al llarg de tot aquest temps,  
han atès més de 4.300 pacients en situació 
de malaltia avançada i més de 7.700 famílies. 

el programa “Ver para crecer” es consolida: 
ja són més de 100 revisions òptiques i més de 
40 parells d’ulleres que s’han donat a persones 
en situació vulnerable, gràcies a la col·laboració 
de l’obra Social amb òptics de navarra.

aquest 2019, diversos òptics optometristes vo-
luntaris han revisat la vista a gairebé 200 perso-
nes en risc d’exclusió social ateses a Sant Joan 
de déu Serveis Socials Barcelona i l’Hospital San 
Juan de dios Pamplona-tudela.

MEMÒRIA 2019 / Solidaritat SJd
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La família @SolidaritatSJd no camina sola. 
Segueix avançant acompanyada de la 
@MagicLineSJd, la mobilització solidària  
més representativa de Sant Joan de Déu, 
d’@EducaSJd_ca que facilita recursos  
i propostes pedagògiques al món educatiu  
i de @LatidosSJd, punt de trobada del públic 
més jove i transformador.

Marxa de ponent
 Marxa 100% solidària pel pla de ponent

cet el pla 
 @cetelpla /  cet.elpla

Segueix-nos i ajuda’ns a fer créixer  
la comunitat virtual SJd!

#EnsAgradacuidar

dAdES EconÒMIquES 2019

de Solidaritat SJd 
a la província d’Aragó - Sant Rafael

Ingressos 
9.175.362 €

despeses
9.281.003 €

21,73% Socis i sòcies
1.994.000 €

69,71% Donacions econòmiques
6.396.042 €

2,25% Donacions de productes i serveis
206.320 €

0,68% Subvencions públiques
61.900 €

5,63% Magic Line SJD
517.100 €

82,04% Programes solidaris  
dels centres SJD  
7.614.451 €

77% Infància i recerca 
5.827.709€
23% àmbit social i salut mental 
1.786.742€

3,79% Sensibilització / Magic Line
351.545 €

1,64% Cost productes solidaris
152.528 €

12,53% Gestió i captació
1.162.479 €

Les pèrdues de l’exercici es comptabilitzaran com a resultats negatius pdts. de compensar  
en exercicis futurs.
*Aquestes dades han estat auditades externamenta al maig 2020.
**No inclouen les aportacions directes a l’Hospital SJD Barcelona ni a la Fundació per la recerca  
i Docència Sant Joan de Deu, que per la seva idiosincràsia es gestionen directament.

GRÀCIES!

cuidem la nostra 
comunitat a les xarxes 
socials
@SolidaritatSJd 
Twitter / Facebook / Instagram / Linkedin / 
Youtube / Flickr

El 2019, hem seguit augmentant el nombre 
de persones que ens segueixen i interactuen 
amb nosaltres a les xarxes socials, convertint-
se en una eina imprescindible per estar al dia 
de les iniciatives solidàries, les activitats de 
sensibilització, l’actualitat dels centres i del 
voluntariat. 

Campanyes, reptes, vídeos, fotos, testimonis en 
primera persona, esdeveniments en temps real, 
trobades i mobilitzacions omplen de solidaritat, 
somriures i històries de vida uns perfils que 
mai descansen i que volen estar al teu costat. 
T’informem... però també t’escoltem!

SJd En LÍnIA

6.930 seguidors  
1.228.512 abast persones  
5.225 Interaccions / mes

1.824 seguidors  
781.500 abast persones

 
2.302 seguidors  
728.435 abast persones

52.405 visualitzacions

 
Més de 5.000 fotos
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obra Social Sant Joan de déu
obrasocial@solidaridadsjd.org
t. 932 532 136
c. Puiggarí, 5-7, 4a planta - 08014 Barcelona

www.sjd-lleida.org

www.cetelpla.org

solidaritat.santjoandedeu.org

@SolidaritatSJD
@MagicLineSJD
@EducaSJD_ca 
@LatidosSJD
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