MEMÒRIA 2018 LLEIDA

Treballem per
construir un
món més just
i hospitalari

“Perquè la dignitat és un dret intrínsec
a la condició humana, a Sant Joan de Déu
cuidem les persones que més ho
necessiten.
Que tothom pugui tenir una llar on viure
càlidament, una ocupació a la mida
de les seves capacitats, una salut que
garanteixi el benestar. Que tothom,
aquí i arreu del món, pugui ser
protagonista de la vida que vol viure.”

Comunitat Sant Joan de Déu
4 Dades SJD solidari
7 SJD a Lleida
14 SJD al territori
16 Cooperació internacional
18 Sensibilització i mobilització

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

6.600

persones en
plantilla
Il·lustracions: malmesos.com

2.897

persones
voluntàries

63

germans de
l’Orde Hospitalari
Sant Joan de Déu

42.200

socis i donants

680

empreses, entitats
i institucions
col·laboradores

GRÀCIES

351.100

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

Sense llar

Salut mental

Dependència

Discapacitat intel·lectual

persones
ateses en
centres
socials,
sanitaris i
sociosanitaris

750

persones
dormen
cada dia en
pisos socials
i centres
residencials

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

9.000

atencions
domiciliàries

890

persones
ateses han
trobat feina

Infància i joventut
amb malalties

Recerca i
docència

Migracions

Cooperació
internacional

378

projectes de
recerca social
i biomèdica

Catalunya
Madrid

Aragó

Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital
San Juan de Dios
Saragossa

Navarra
Hospital
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela

Sant Joan de Déu
Serveis Socials
Barcelona

Institut de recerca
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació d’Atenció
a la Dependència
Barcelona

Fundació
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Hospital
Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat

Fundació Nostra Senyora
dels Àngels
Barcelona

Sant Joan de Déu
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Campus Docent
Sant Joan de Déu
Barcelona

Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat

Institut
Borja de Bioètica
Barcelona

CET Intecserveis
Sant Boi de Llobregat

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida i Almacelles

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

CET El Pla
Almacelles
Sant Joan de Déu
Serveis Socials
Manresa
Fundació Germà
Tomàs Canet
Almacelles,
Manresa,
Sant Boi de Llobregat
Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Múrcia
Fundación Jesús
Abandonado
Múrcia

València

Illes Balears

Sant Joan de Déu
Serveis Socials
València

Fundació Sant Joan
Hospital
de Déu Serveis Socials Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca

Àmbits d’actuació de SJD a Lleida
Centres de Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - Sant Rafael

Salut mental Discapacitat intel·lectual Migracions

CUIDEM PERSONES
AMB PROBLEMES
DE SALUT MENTAL

CUIDEM PERSONES
AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

Oportunitats
per a una
vida plena

Posem en
valor les
capacitats
de tothom

1 de cada 4

persones patirà
alguna malaltia
mental al llarg de
la seva vida
Font: Organització Mundial
de la Salut (OMS)

SJD a Lleida

125

llits per a hospitalització

30

places en pisos socials

4.351

infants i adolescents atesos

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

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

Un respir per a les famílies cuidadores

23% d’ocupació
entre les persones
amb discapacitat.
3 vegades menys
que les persones
sense discapacitat

Font: Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT)

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

SJD a Lleida

22

247

famílies gaudeixen del respir

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

persones amb discapacitat
intel·lectual ateses

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

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

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

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

CUIDEM PERSONES
AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

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

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

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

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

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

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

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

CUIDEM PERSONES
MIGRADES

Centre
especial
de treball

Migrar per
un futur
de 148

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

SJD a Lleida
70

joves atesos en primera acollida

30

joves atesos al centre d’emergència

Acollim a Lleida joves migrants que arriben sense família
Donada la creixent arribada a Catalunya d’adolescents i joves migrants
sense família, Sant Joan de Déu ha obert a Almacelles (Lleida) un centre
per acollir-los.
Els joves poden ser atesos d’urgència per una estada mínima de dos
mesos i fins a la majoria d’edat. El centre és casa seva i donada la
vulnerabilitat amb la qual arriben, ja que no tenen recursos ni xarxa social
de referència i són desconeixedors de l’idioma, s’acompanya la seva
estada amb programes de suport per facilitar-los la incorporació el més àgil
possible a la comunitat d’acollida.

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

109

persones
ocupades
al CET El Pla

5

persones
ocupades
a l’empresa
ordinària

El CET El Pla aposta per nous projectes
Al CET El Pla vetllem per donar continuïtat als projectes que
estan en funcionament i consolidar àrees de recent creació
com, neteja i jardineria, intensificant l’acció comercial i establint
sinergies amb altres empreses del territori per tal de donar a
conèixer la tasca del Pla. Creiem fonamental l’acció comunitària
per crear una xarxa sòlida de suport a les persones amb
discapacitat i establir ponts efectius amb l’empresa ordinària.
El principal objectiu és garantir l’estabilitat laboral de les
persones que actualment treballen al Centre Especial de Treball,
d’aquí que contínuament es busquin noves línies de negoci, que
permetin ampliar la plantilla i oferir llocs estables i de qualitat per
a persones amb discapacitat i generar noves places també per a
persones en risc d’exclusió social.

25

joves hi participen
Fem solidaritat gràcies
a persones com tu

Fem solidaritat gràcies
a persones com tu

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

Incorporar persones amb discapacitat genera un benefici
mutu per a la persona contractada i per a l’empresa.
Suma’t a la contractació inclusiva!

Sant Joan de Déu
a altres territoris
Disposem de més de 20 centres
a la Província d’Aragó Sant Rafael
informació a
www.solidaritatsjd.org

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

SARAGOSSA
A Saragossa atenem persones en situació
de dependència

VALÈNCIA
A València atenem persones en situació
de sense llar

MÚRCIA
A Múrcia atenem persones en situació
de discapacitat

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

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

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

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

MADRID
A Madrid atenem persones en situació
de dependència

PAMPLONA
A Pamplona atenem persones
al final de la vida

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

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

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

CATALUNYA
A Catalunya atenem persones en
situació vulnerable

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

CUIDEM QUI
HO NECESSITA,
AQUÍ I ARREU DEL MÓN

Cooperació
internacional

© Jordi Joan Fàbrega

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

8 persones

posseeixen la
mateixa riquesa
que el 50% de la
població mundial

Hospital Sant Joan de Déu
(Barcelona)
* Saint John of God Hospital
de Lunsar (Sierra Leone)

Font: Oxfam Intermón

Parc Sanitari Sant Joan de
Déu (Sant Boi de Llobregat
- Barcelona)
* Centre de Salut mental
Dalal-Xel de Thiés i DalalXel de Fatick (Senegal)
* Sanatorio San Juan de Dios
de La Habana (Cuba)
* Hospital Cristo de las
Américas de Sucre (Bolívia)

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

Fundació Althaia
(Manresa - Barcelona)
* Hôpital Raquel Bruc de
Yemessoa (Camerún)
* Hospital Saint Jean de
Dieu de Thies (Senegal)
© Jordi Joan Fàbrega

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

Sant Joan de Déu aposta
pels agermanaments

Campus Docent Sant Joan
de Déu (Barcelona)
* School of Nursing of Saint
John of God Missionary
Hospital (Sierra Leona)
* Centro de Reposo San Juan
de Dios de Piura (Perú)
* Escuela para auxiliares de
enfermería San Rafael de
Bogotá (Colòmbia)
* Escuela de enfermería
de la Cella-Antioquia, de
Medellín (Colòmbia)
Sant Joan de Déu Serveis
Socials (Barcelona)
* Fundación San Juan de
Dios (Mèxic)
Sant Joan de Déu Serveis
Sociosanitaris
* Centro de San José de La
Rioja (Argentina)

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

Fundación Instituto San
José (Madrid)
* Hogar San Rafael de
La Habana (Cuba)

Hospital Sant Joan de Déu
(Mallorca)
* Clínica San Juan de Dios
de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios
(Saragossa)
* Centro Asistencial Hogar
Padre Olallo de Camagüey
(Cuba)

Hospital San Juan de Dios
(Pamplona)
* Hospital San Juan de Dios
de Koforidua (Ghana)

Fundación Jesús
Abandonado (Múrcia)
* Centro de reposo y
Albergue San Juan de
Dios de Quito (Ecuador)

Sant Joan de Déu Terres de
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico
San Juan de Dios de
Cochabamba (Bolívia)

Implicats en
canviar-ho tot
Sant Joan de Déu aposta per implicar la
ciutadania en la transformació social a través
de projectes de sensibilització i mobilització.

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

“Em fa molta ràbia haver-me
de quedar a casa perquè
el món no està preparat
per a persones com jo”
La Nora té 15 anys,
pateix una malaltia neuromuscular
degenerativa que l’obliga a anar
amb cadira de rodes i és un
exemple de superació i optimisme.
Li preocupa el futur, però malgrat
tot viu la seva vida al màxim,
convençuda que amb la seva veu
pot ajudar a la gent a sentir-se millor.
Com vius la teva malaltia?
He decidit adaptar la meva malaltia a la meva
vida: vaig a l’institut, quedo amb els meus
amics, ens agrada sortir de festa, faig classes
de cant.. però em fa molta ràbia que avui en dia,
a vegades m’hagi de quedar a casa perquè el
món no està preparat per a persones com jo.

Programes de sensibilització i activació ciutadana
Batecs SJD Escola amiga MagicLine
Voluntariat Accions solidàries
Producte solidari Empreses compromeses

La música et mou tant o més que la cadira...
Sí, he descobert un món per mi, cantar, que em
serveix per dir al món el que no puc dir parlant.
La meva malaltia és degenerativa, així que cada
vegada vaig perdent més força als músculs, no
sé què passarà amb el meu cos quan passin
els anys. Quan canto sento que puc ajudar gent
que no està bé i em sento feliç, sento alegria i
fortalesa.
Com t’imagines el fer-te gran?
Realment no penso en la malaltia, sinó en la
meva independència. El futur d’una persona
amb la meva malaltia és dur, no serà fàcil però
justament per això, com que m’ha tocat a mi,
he decidit viure cada segon de la meva vida al
màxim i el més feliç que pugui.
Ara t’ajuden en la vida quotidiana?
Sí, la meva mare avui dia treballa a dos
torns perquè les ajudes que ens ofereixen no
són suficients, per això sembla que estar malalt
sigui una cosa de rics.

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

de 200 vídeos

testimonials Batecs SJD

100.000 visualitzacions
#johocanviotot en un mes

Joves
trencant
estigmes!

Gestos que
canvien
vides

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

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

Arreu del territori
SJD ha estat en:
200
xerrades
148
centres
educatius
que hi
participen

54
accions
d’instituts
amb
centres
SJD
9.600
joves
participants

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

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

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

2.897

voluntaris

224.252

hores de voluntariat

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

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

Accions solidàries
MOLTES GRÀCIES

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

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

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

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

Voluntaris dedicats
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El Calendari
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d’atenció a infants en risc d’exclusió social atesos a Sant Joan
de Déu Terres de Lleida.

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

Dades econòmiques de Solidaritat Sant Joan de Déu a la Provincia d’Aragó - San Rafael*
Ingressos
Total
8.777.839 €

Despeses
20,2% Socis i sòcies
1.769.024 €
67,3% Donacions
econòmiques
5.912.460 €
5,1% Donacions de
productes i serveis
450.590 €
1% Subencions públiques
83.752 €

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

6,4% Magic Line SJD
562.013 €

Total
8.602.002 €

80,5% Programes
solidaris dels centres SJD
6.925.968 €
75% Infància i recerca
5.204.861** €
25% Àmbit social
i salut mental
1.721.107 €
6% Sensibilització
i Magic Line SJD
511.695 €
13,5% Gestió i captació
1.164.339 €

El remanent de 175.837 € es destinarà a programes socials per a propers exercicis.
*Aquestes dades han estat auditades externament el juliol de 2019
**Aquestes dades no inclouen les aportacions directes a l’Hospital SJD Barcelona ni a l’Institut de Recerca SJD, que per la
seva idiosincràcia es gestionen directament.

Amb tu cuidem
qui més ho
necessita

Hospital Sant Joan
de Déu de Lleida
Avda. de la Canadiense, 28
25001 Lleida
Telf: 973267222
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org
Centre Assistencial d’Almacelles
Crta. Nacional 240 km. 111
25100 Almacelles
Telf: 973740010
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Llar Residència SM - Acadèmia
c/ Alcalde Costa, 26
25002 Lleida
Telf: 973010406
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org
Centre Especial de Treball “ El Pla”
Crta. Nacional 240 km. 111
25100 Almacelles
Telf: 9737010439
cetelpla@sjd-lleida.org
www.cetelpla.org

c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona
Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org
@solidaridadSJD
Disseny i maquetació: www.marianacastel.com

