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Una mirada al 2016 
La solidaritat en xifres

Socis

+ de 25.000
Donacions puntuals

18.157
Persones voluntàries

1.800

* Imports expressats en euros
 No inclou les aportacions directes a l’Hospital SJD Barcelona ni a la Fundació SJD per a la Recerca per valor de 2,8M d’euros.
 Els comptes de l’Obra Social són auditats per Auren Auditors

Fons ingressats*

Total

6.610.356 
Donatius

3.293.889
Quotes de socis

1.430.603 

Despeses*

Total

6.610.356 
Gestió i captació

972.350 
Sensibilització

398.258

Fons ingressats

50% Donatius
22% Quotes de socis
10% Productes solidaris
15% Iniciatives 
 i Magic Line 2016
3% Altres ingressos

Despeses

67% Programes solidaris
15% Gestió i captació
6% Sensibilització

Productes solidaris

692.384
Iniciatives i Magic Line 2016 

982.554
Altres ingressos

210.926

Programes solidaris

Infància (Hospital + recerca)

4.415.325 
Socials i salut mental

739.726 
Cooperació

223.291 
Romanent

-138.595



Fets que realment importen 
Per què ho fem

“El nostre gran repte és sensibilitzar sobre la 
necessitat que la societat es corresponsabilitzi 
i sigui més madura i més solidària per ajudar 
les persones en situació vulnerable a sentir-se 
protegides, lliures i autònomes.”

Germà José Luis Fonseca
Superior Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

“En aquesta memòria del 2016, trobareu una 
pinzellada dels projectes i de les iniciatives més 
significatives, agrupades pels eixos de treball amb 
major presència de la solidaritat. Estem especialment 
agraïts de la resposta dels socis, donants, voluntaris, 
fundacions i empreses que ens heu fet confiança.  
És gràcies a vosaltres que cada vegada més centres  
i professionals fan nous projectes per cuidar més i 
millor les persones en situació vulnerable.”

Oriol Bota
Director de l’Obra Social Sant Joan de Déu

Sant Joan de Déu és una entitat religiosa 
sense afany de lucre que des de fa més de 
500 anys atén i cuida les persones en risc 
d’exclusió social o en situació vulnerable,  
a través de més de 400 centres repartits  
en 55 països d’arreu del món.

Gràcies a la solidaritat de socis, donants, 
voluntaris i col·laboradors, fem diversos 
programes socials als nostres centres i 
impulsem alhora accions de sensibilització per 
aconseguir una societat que cuidi les persones 
perquè superin la seva situació de fragilitat.  

Ser voluntari, compartir el temps i els recursos 
amb qui més ho necessita, comprometre’s, 
participar, proposar, donar cadascú el 
que pugui, el que senti... Els camins de la 
solidaritat són variats i tots igual de necessaris 
i importants. 

A Sant Joan de Déu estem convençuts  
que sempre es pot trobar una estona per als 
fets que realment importen. Per nosaltres,  
és una bona notícia comptar amb tu!

Veure vídeo: https://goo.gl/HmuxL7



Els centres de Sant Joan de Déu
Atenem diferents cares de la vulnerabilitat

A la Província d’Aragó - Sant Rafael comptem amb centres 
d’àmbit sanitari, social i sociosanitari. En tots ells, acollim  
i atenem persones en situació vulnerable que necessiten  
acompanyament en un moment determinat de la seva vida.

Centres

22
Treballadors

7.000
Navarra 

Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona 

Aragó 

Hospital 
San Juan de Dios

Zaragoza

Múrcia 

Fundación Jesús 
Abandonado

Múrcia

València 

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
València

Madrid

Fundación
 Instituto San José

Madrid



L’atenció al 2016
en xifres

200 
Llocs de treball creats  
a través dels nostres CET

394
Places en albergs per a persones  
en situació de sense llar

54 
Habitatges d’inclusió social  

997
Famílies han rebut ajudes per fer 
front a la malaltia del seu fill

18.200 
Persones en situació  
de dependència acollides

2.300 
Persones amb discapacitat 
intel·lectual acollides

421.000 
Infants atesos

35.900 
Persones amb trastorn  
de salut mental acollides

6.000 
Persones en situació  
de sense llar allotjades

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència Barcelona 
Barcelona

Hospital Maternoinfantil 
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, Barcelona

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida i Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà Tomàs Canet 
Almacelles, Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Fundació Sant Joan de Déu 
per a la recerca

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa

Institut 
Borja de Bioètica

Illes Balears

Fundació Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Palma de Mallorca

Catalunya

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Àrees d’actuació

Sense 
llar

DependènciaRecerca Salut 
mental

Infància Discapacitat 
intel·lectual



La nostra raó de ser 
L’atenció integral a la persona

La llar forma part 
intrínseca de l’ésser 
humà, i està estretament 
vinculada a la dignitat de 
la persona.

El concepte llar designa el 
lloc on habitem i que ens 
aporta sensació de seguretat, 
confort i pertinença. Moltes 
de les persones que atenem 
a Sant Joan de Déu pateixen 
o han patit situacions 
d’exclusió social, i moltes 
d’elles tenen problemes 
de salut física i/o mental, 
que sovint els ha dificultat 
disposar d’una llar.  
El fenomen del sensellarisme 
té un pes significatiu; 

afecta a milers de persones  
i famílies que queden 
excloses d’un habitatge 
digne i adequat, vulnerant-se 
així un dret bàsic. Una de les 
nostres tasques principals és 
proporcionar a les persones 
un espai segur i de confort, 
així com afavorir el sentiment 
d’arrelament i de pertinença 
a una comunitat. La llar 
esdevé el punt de partida per 
acompanyar les persones en 
el seu procés d’inserció.

La sensibilització és el 
pas previ al compromís 
personal a favor de la 
transformació social. 

Per sensibilitzar cal conèixer 
i reconèixer la realitat, i 
reflexionar sobre les seves 
causes. Sensibilitzar és 
combatre les causes i 
fonaments de la desigualtat, 
que moltes vegades tenen 
el seu origen en sentir-
se indiferent davant de la 
situació de vulnerabilitat d’una 
persona. 

Des de Sant Joan de Déu 
atenem persones i col·lectius 
sovint invisibles o fortament 
estigmatitzats, com les 
persones sense llar o les 
persones amb problemes de 
salut mental. La solidaritat 
necessita de la sensibilització 
social per eliminar estigmes  
i discriminacions i aconseguir 
una societat més humana 
i inclusiva amb totes les 
vulnerabilitats existents. 

L’atenció a la salut és un 
dels eixos cabdals de Sant 
Joan de Déu. 

La salut entesa de manera 
integral, que contempla per 
tant els aspectes físics, però 
també els psicològics, socials 
i espirituals. Cuidar persones, 
més enllà de curar-les, és un 
dels eixos de la nostra feina.

Infància hospitalitzada 
o amb malaltia crònica, 
persones amb malalties 
físiques o mentals que 
els dificulten dur una vida 
normalitzada, programes 
de cures pal·liatives per a 
persones que es troben 
al final de la vida, etc, són 
algunes de les línies de treball 
en aquest àmbit. També la 
recerca que permet avançar 
en el coneixement de 
determinades malalties i en la 
cura dels nostres pacients. El 
2016, s’han dut a terme més 
de 223 projectes de recerca.

La feina dignifica les 
persones, ja que els 
permet viure de manera 
autònoma i sentir-se 
reconegudes. 

Per això, treballem per 
promoure que les persones 
que atenem puguin 
incorporar-se al món laboral, 
o puguin accedir a recursos 
econòmics que els permetin 
viure dignament. 

A més, promovem que 
puguin ocupar el seu 
temps, tant per al seu propi 
desenvolupament individual, 
com de la societat en què 
viuen. En aquest àmbit, és 
important la sensibilització 
amb empreses i entitats per 
trencar l’estigma que dificulta 
l’accés laboral/ocupacional 
de molts col·lectius en 
situació vulnerable. 

llar

ocupació

salut

sensibilització



La màxima “Res sobre  
mi sense mi” es va 
imposant en la pràctica 
social i sanitària. 

L’atenció centrada en la 
persona té com a principis 
la dignitat i l’autonomia, així 
com l’apoderament de la 
persona. Les  capacitats de 
les persones ateses són més 
importants que les seves 
dificultats, i els seus drets són 
la principal guia a seguir. In-
volucrar la persona en la seva 
salut física i mental, benestar 
i cura és un component clau 
per desenvolupar una atenció 
social i sanitària integrada.

Igualment, sota el paraigües 
de la participació, situem 
també la implicació social  
de totes les persones  
i organitzacions que es 
corresponsabilitzen per fer 
del món un lloc millor. 

Milers de persones que 
regalen el seu temps, 
compromís i coneixements  
i organitzacions de tota mena 
que ofereixen recursos són 
una peça fonamental en tots 
els nostres centres.

participació

cooperació

sensibilització

Entenem la cooperació 
internacional com un 
intercanvi entre iguals que 
té com a objectiu fomentar 
el desenvolupament i 
aconseguir l’eradicació  
de la pobresa al món. 

A través de l’ONGD Juan 
Ciudad, es treballa per 
aconseguir una distribució  
de coneixement, de béns i 
serveis més justa  
i humanitzadora.

Els centres de la 
nostra província estan 
agermanats amb centres 
de característiques 
similars situats en algun 
país més desfavorit. Els 
agermanaments s’entenen 
com un compromís d’ajuda 
mútua i cooperació entre els 
diferents centres de l’Orde 
Hospitalari.



Mireu 
què esteu fent

Ep! Els alumnes de l’institut 
Dr. Puigvert de Barcelona, 
en el marc del projecte 
Escola amiga, van organitzar 
l’exposició Out of Sight per 
donar visibilitat a les persones 
sense llar que dormen als 
carrers de Barcelona 

i convidar l’entorn a deixar 
de ser només espectadors 
d’aquesta realitat. El projecte 
ha estat exposat a diversos 
espais de la ciutat. 

La llar és el lloc on desenvolupem la nostra 
vida, on mantenim la nostra intimitat, l’espai 
que ens fa sentir segurs. 

A Sant Joan de Déu vetllem perquè les 
persones que perden la llar o no poden 
estar a casa seva per raons de salut, 
dependència o altres circumstàncies tinguin 
una llar que els permeti ser autònomes i 
viure dignament.   
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“Aquí tots arrosseguem la 
soledat, sigui quina sigui 
la nostra circumstància 
personal. És un problema 
general”.

Fulgencio, persona acollida 
en un alberg de Sant Joan 
de Déu a Múrcia

+ a 365batecs.org

llar

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



Programa Externs
SJD Serveis Socials 
Barcelona ha posat en 
marxa aquest programa 
per donar suport a 
les persones que han 
finalitzat el seu procés i 
han trobat un allotjament 
fora dels nostres centres, 
però que necessiten  
un acompanyament  
per no recaure en  
el sensellarisme. 

La Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
ha prestat atenció 
domiciliària a 465 
persones el 2016, i ha 
proporcionat eines a les 
famílies perquè puguin 
tenir cura dels seus 
familiars, sense perdre els 
seus projectes de vida.

&

El MuVIM de València va 
acollir la instal·lació “De la 
casa a la llar”, realitzada per 
l’artista Raquel Rodrigo, al 
costat d’usuaris i residents 
de Serveis Socials SJD 
València, per reflexionar sobre 
el concepte llar.

L’empresa TRAM va fer una 
donació de 5.000 euros per 
al programa Llars de SJD 
Serveis Socials Barcelona, 
fruit d’una campanya duta a 
terme al Nadal per recaptar 
fons a través de la seva 
botiga online. 

Centres residencials 
d’inclusió per a persones 
en situació de sense llar

• 50 places a València.
• 142 places a Barcelona.
• 202 places a Múrcia. 

Una llar per a famílies 
que no en tenen 

• Famílies en risc 
d’exclusió. 

• Famílies desnonades 
o amb una situació 
d’urgència.

Pisos d’inclusió social

• Per a persones en 
procés de reinserció que 
necessiten un habitatge 
per refer la seva vida.

• Per a persones en 
situació de sense llar 
com a primer pas del 
seu procés d’inserció 
(Housing First). 

• Per a persones en 
situació de sense llar i 
trastorn de salut mental.

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

Volem que les 
persones que 
atenem als nostres 
centres se sentin 
com a casa

Cuidem les 
persones  
a casa seva 

Proporcionem  
una llar a qui  
no la té 

La família sempre a prop 

• Xarxa de pisos per 
allotjar famílies amb 
pocs recursos d’infants 
hospitalitzats. 

• La família intervé en 
els processos dins els 
centres.

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

Respecte màxim  
a la intimitat

Atenció domiciliària

• Programes d’atenció per 
a persones amb situació 
de dependència.

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

Potenciem la no 
hospitalització o ingrés

• Cirurgies ambulatòries.
• Hospitals de dia. 



No tenir feina agreuja la situació de 
vulnerabilitat de moltes persones, però 
sovint el mercat laboral és molt exclusiu. 

Potenciem la inserció laboral de les 
persones en situació de sense llar, amb 
trastorn de salut mental o discapacitat 
intel·lectual o en risc d’exclusió i 
reivindiquem un mercat laboral on tinguin 
cabuda les capacitats de tothom.

ocupació 

Treballem per 
la inserció laboral
Només cal creure en les 
capacitats de tothom 

Hi hauria d’haver més 
empreses que donessin 
una oportunitat a les 
persones amb trastorn 
mental”

Olga, treballadora 
de Moltacte

+ a 365batecs.org

• Hem format 187 perso-
nes en risc d’exclusió 
com a cuidadores i 84 
s’han inserit al món 
laboral.

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

• Assessorem les per-
sones immigrades en 
qüestions laborals i els 
ajudem a trobar feina. 

• Més de 200 persones 
amb problemes de salut 
mental i discapacitat 
intel·lectual treballen 
als nostres Centres 
Especials de Treball 
(El Pla i Intecserveis) 
fent tasques de:
• Jardineria
• Serveis auxiliars
• Neteja
• Destrucció de docu-

ments confi dencials
• Manipulació 

d’aliments
• Als nostres Centres de 

prelaboral hi treballen 
persones en situació de 
sense llar i amb trastor-
ns de salut mental.

• Establim diversos 
acords amb empreses 
perquè contractin 
persones en risc 
d’exclusió.

Formem persones 
per entrar al mercat 
laboral
 

Creem llocs 
de feina 

Sensibilitzem 
les empreses

Programa Mosaic, 
una nova manera 
d’afrontar la salut mental
Al Bages, com a part del 
el programa social Mosaic, 
promocionem la inserció 
laboral de les 

persones que pateixen 
algun trastorn de salut 
mental. L’any 2016 vam 
atendre 220 persones, 
de les quals 133 van 
trobar feina. 

&



La col·laboració de 58 
empreses amb la Fundació 
Mambré ha possibilitat 41 
contractacions a persones 
en situació de sense llar, 
oportunitats fonamentals per 
a l’autonomia personal 

i la plena inclusió social 
d’aquestes persones.Ep!

Mireu 
què esteu fent



Els centres de Sant Joan de Déu ofereixen 
una atenció integral a les persones, tenint en 
compte totes les seves necessitats i posant 
el focus en aquelles que tenen difi cultats per 
portar una vida amb qualitat i dignitat. 

Per això, volem anar més enllà de l’assistència 
bàsica, per oferir programes que vetllin pel 
seu benestar emocional i garanteixin les seves 
necessitats bàsiques. A més, apostem per la 
recerca per tal d’avançar en el coneixement 
i la cura dels nostres pacients. 

salut

Atenem i cuidem 
persones malaltes 

No atenem només la 
malaltia de l’infant, 
sinó tot el que aquesta 
comporta”

Dr. Sergi Navarro, metge 
de pal·liatius en infància

+ a 365batecs.org

El 60% de la recerca 
en malalties infantils es 
fi nança amb donacions 
particulars i una part 
important d’aquests fons 
provenen de les famílies 
dels pacients a través 
d’iniciatives solidàries. 

Aquests ajuts són 
imprescindibles, 
ja que aquestes malalties 
són molt poc prevalents 
i desperten poc interès 
per part de la indústria 
farmacèutica. Mireu 

què esteu fent

Ep!



Investigadors

413
Articles publicats

326
Projectes de recerca

223
Assajos clínics

191

• UFAM: Unitat 
especialitzada de 
l’Hospital Sant Joan 
de Déu Barcelona per 
atendre a infants que han 
patit abusos sexuals.

• TEVI: Programa de 
l’Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona per tractar 
els infants i adolescents 
dels Centres de Salut 
Mental (CSMIJ) que 

han estat testimonis de 
violència a la llar.

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

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

• Suport emocional 
per a pacients i famílies.

• Programes de 
deshabituació 
d’addiccions per a 
persones en situació de 
sense llar.

• Programes de tuteles 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
o trastorn de salut 
mental.

• Artteràpia i musicoteràpia 
per a persones en 
situació de dependència 
amb trastorn de salut 
mental i per a infants 
hospitalitzats. 

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

• Teatre inclusiu 
• Horts terapèutics per a 

persones en situació de 
dependència.

• Estimulació sensorial 
per a persones amb 
demències severes.

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

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

• Teràpia amb animals. 
• Programes de lleure per 

a pacients i les seves 
famílies.

• Bancs de roba i materials 
sanitari. 

• Dutxes i menjadors 
socials.

• Farmàcies solidàries.

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

• Tallers de salut.

• Neurociències 
pediàtriques.

• Malalties fetals i del 
mediambient.

• Recerca en el pacient 
crític infantil.

• Malalties infeccioses 
i immunes.

• Càncer infantil.
• Diabetis infantil.
• La mort sobtada 

en infants.

• La salut mental des de la 
infància a l’envelliment. 

Més enllà de 
l’assistència 
bàsica

Teràpies 
complementàries

Ajuts socials

Recerca

La recerca 
en xifres



El nostre model d’atenció posa en primer pla 
la participació de la persona atesa en la presa 
de decisions que afecten el seu procés de 
superació d’una situació vulnerable. 

Però des de Sant Joan de Déu també 
potenciem la implicació del nostre entorn 
en la realitat d’aquestes persones per 
aconseguir un món més inclusiu.

participació

Res sobre mi sense mi
Fomentem la participació

• Consell de joves de 
l’Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona.

• Espai dins els centres 
perquè es reuneixin les 
associacions de pacients.

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

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

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

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

• Implicació en programes 
socials comunitaris.

• Programes d’integració 
social a través del teatre, 
l’art, la poesia... 

• Celebració de jornades 
obertes a la comunitat. 

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

• Membres de la Taula del 
Tercer Sector.

• Aliança “Esport amb 
valors”, amb Oxfam 
Intermón i Aspasim.

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

RETICS, eYPAGnet. 

• En salut infantil: Health 
Promoting Hospitals 
i Children’s Hospitals 
Association.

Capacitem 
les persones 
en la presa 
de decisions

Busquem 
la integració 
de les persones 
que atenem

El treball en 
xarxa és un dels 
nostres actius

L’Hospital va creure 
necessari escoltar els 
autèntics protagonistes: 
els pacients”

Tanit Tubau, expresidenta 
del Consell de Joves de 
l’Hospital 

+ a 365batecs.org



Una quarantena de 
taxistes voluntaris 
dediquen el seu dia lliure a 
portar infants i famílies, en 
situació econòmica i social 
fràgil, a l’Hospital SJD de 
Barcelona. La iniciativa 
s’ha estès a l’hospital 

de Saragossa on vuit 
taxistes faciliten també els 
desplaçaments a pacients 
que ho necessiten.

No es qüestió de 
tenir temps, sinó 
de buscar-ne”

Mª Jesús Melgar, 
estudiant i voluntària en 
un alberg de persones 
sense llar

El voluntariat s’implica en 
el dia a dia dels nostres 
centres compartint el 
seu temps i els seus 
coneixements.

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

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

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

• Fan atenció domiciliària. 
• S’impliquen en les 

activitats solidàries. 
• Col·laboren en la gestió i 

en l’organització.
• Treballen en els 

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

Hi són sempre 
que els necessitem...

Voluntaris

1.800
Hores de voluntariat

201.866

Els voluntaris, una 
peça imprescindible

L’art, un camí per a la 
integració 
Hem impulsat a Sant Boi 
de Llobregat el programa 
Torrents d’Art, que 
busca la integració de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual o amb trastorn 

de salut mental a través 
de diverses disciplines 
artístiques i crea un 
espai de reflexió amb la 
comunitat. 

&

Ep!
Mireu 
què esteu fent



L’ONGD Juan Ciudad, 
l’organització de cooperació 
internacional de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de 
Déu, ha celebrat aquest any 
el seu 25è aniversari. 

Juan Ciudad treballa per  
afavorir un desenvolupament 
just, solidari i sostenible a tot 
el món.

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
té centres a 55 països del món per cuidar 
les persones més vulnerables, però no tots 
compten amb prou recursos per garantir 
una bona atenció. Per això apostem 
pels agermanaments per facilitar ajudes 
econòmiques, material i formació de 
professionals de manera estable als centres 
dels països més empobrits.

Hem de ser conscients de 
tot el que podem rebre 
dels nostres germans 
d’altres continents, només 
cal estar receptius, tenir 
alerta tots els sentits 
i canviar la nostra 
mentalitat”

Germà Eduardo Ribes, 
coordinador de Cooperació 
Internacional 

+ a 365batecs.org

• Enviem material santiari. 
• Proporcionem ajuts 

econòmics.
• Formem els professionals. 
• Financem tractaments 

d’infants. 
• Intercanviem informació 

i experiències.
• Oferim beques 

per a estudis.

Ajudem els 
centres de països 
empobrits

• Formem els joves sobre 
voluntariat i cooperació.

• Organitzem camps de 
treball solidari.

• Formació: “Cooperació, 
solidaritat i voluntariat: 
eines de transformació 
social”.

Impulsem 
el voluntariat 
internacional

• Atenem i intervenim a 
infants de països empobrits 
als nostres hospitals.

• Participem en accions de 
cooperació amb refugiats.

Ajudem 
les persones 
vulnerables d’arreu 
del món

• Setmana de la solidaritat 
a tots els centres.

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

o material. 

Organitzem 
campanyes 
de sensibilització 
i captació 

cooperació

Un món més igualitari
Treballem per aconseguir-ho



L’empresa Hill-Rom va 
donar a l’hospital St.Joseph’s 
Catholic Hospital, de 
Monròvia (Libèria), mobiliari 
adaptat a l’àmbit hospitalari, 
matalassos anti-escare i llits 
articulats. 

La implicació d’empreses 
i organitzacions és 
imprescindible per 
desenvolupar projectes 
solidaris.

Ep!
Mireu 
què esteu fent

Hospital Maternoinfantil 
Sant Joan de Déu 
(Esplugues de Llobregat)
• St John of God Missionary 

Hospital (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu (Sant Boi de 
Llobregat)
• Dalai Xel Thiés y Dalal Xel 

Fatick (Senegal)
• Hospital Sanatorio San 

Juan de Dios (Cuba)
• Hospital Cristo de las 

Américas (Bolívia)

Fundació Althaia 
(Manresa)
• Hôpital Raquel Bruc 

(Camerun)
• Hôpital Saint Jean 

de Dieu (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Esplugues de 
Llobregat)
• School of Nursing of Sant 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona) 

• Piura (Perú) 
• Escuela para auxiliares 

de enfermería San Rafael 
de Bogotá (Colòmbia) 

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

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Barcelona
• Fundación San Juan 

de Dios (Mèxic)

Fundación Instituto 
San José (Madrid)
• Hogar San Rafael (Cuba)

Hospital San Juan 
de Dios Zaragoza
• Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo (Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
• Centro de reposo 

y albergue San Juan 
de Dios (Ecuador)

Hospital Sant Joan 
de Déu Mallorca
• Cuzco (Perú)

Hospital San Juan 
de Dios Pamplona
• Koforidua (Ghana)

Centre Assistencial 
Sant Joan de Déu 
d’Almacelles ( Lleida)
• Hospital Psiquiátrico de 

Cochabamba (Bolívia)

Agermanaments entre centres 
de Sant Joan de Déu



Els nois i noies comparteixen 
estones d’oci amb persones 
sense llar, escolten les 
històries de vida de persones 
que es troben en situació 
de dependència, organitzen 
activitats per recaptar fons 
per a la recerca, escolten el 
testimoni de persones que 
han hagut de superar molts 
obstacles a la vida...i aprenen 
a veure la diversitat del món  
i a reivindicar un lloc per  
a tothom.

Creiem en l’Aprenentatge 
servei com a metodologia 
d’implicació dels joves 
en l’entorn i eina de 
transformació social. 
Durant aquest curs, els 
centres de Sant Joan de 
Déu han participat en una 
quinzena de projectes amb 
centres educatius.

Alumnes

6.400
Escoles 

81
Xerrades a joves 

108 

Expliquem i apropem als joves les diferents  
realitats de les persones que atenem, 
a través de testimonis reals que els fan 
reflexionar i allunyar-se dels prejudicis 
que sovint imperen cap als col·lectius 
vulnerables.

Amb el 
programa 
Escola amiga, 
ens apropem als 
més joves

sensibilització

Per una societat  
més inclusiva 
Trenquem l’estigma



Nois i noies dels instituts 
de Madrid fan activitats 
d’oci amb persones amb 
discapacitat intel·lectual i 
física i amb persones en 
situació de dependència 
ateses a Sant Joan de Déu. 

Joves de l’institut La 
Mallola d’Esplugues 
comparteixen estones amb 
gent gran dels Serveis 
Sociosanitaris. Tots hi surten 
guanyant: els alumnes 
aprenen i els avis exerciten la 
memòria, la parla, la relació... 

“Són persones normals i 
diferents, com tots nosaltres”, 
comentaven els alumnes 
de l’institut 4 Cantons, de 
Barcelona, participants d’un 
projecte en què han elaborat 
vídeos de sensibilització 
sobre l’estigma en salut 
mental.

A 365batecs.org trobareu 
més de 300 testimonis, 
en format vídeo de curta 
durada, agrupats per 
àmbits i per valors. 

Mitjançant aquest 
projecte volem acostar 
els joves a la realitat de 
la vulnerabilitat alhora 
que trencar prejudicis i 
estigmatitzacions vers els 
col·lectius. 

Feu-los córrer!

365 batecs 
un recurs a l’abast 
de tothom

Les solidaritats 
amb ulls d’infant

 “No tenen dret a la 
solidaritat els mal 
educats, els grollers, 
els bruts o els 
penques?”

Hem publicat l’estudi 
Les solidaritats amb ulls 
d’infant, elaborat per 
Jordi Collet, professor de 
sociologia de l’educació de 
la Universitat de Vic, 

a partir de l’anàlisi dels més 
de 1.000 contes que van 
presentar les escoles de 
Catalunya al Premi Pilarín 
2016, que organitzem amb 
l’Editorial Mediterrània.  

www.premipilarinbayes.org 

“Els horaris i les rutines 
m’ajuden a anar-me acoplant 
a la vida”

Toni, resident a un pis de 
Sant Joan de Déu

“La Yolanda, amb la seva 
paciència, m’ha tornat les 
ganes de viure”

Yolanda Aranda i Edurne 
Goicoechea, cuidadora 
i usuària de la Fundació 
d’Atenció a la Dependència

“Una de cada quatre 
persones pateix un 
trastorn mental al llarg 
de la seva vida”

Enric Vicens, 
coordinador de Docència 
en Salut Mental del Parc 
Sanitari

Mireu 
què esteu fent

Ep!



Suma’t als fets que realment importen
Tu també pots ajudar les persones que més ho necessiten

Diferents 
maneres de 
col·laborar

solidaritat.santjoandedeu.org

obrasocial@solidaridadsjd.org

932.532.136

@solidaridadSJD

Fes-te soci 

La teva quota periòdica és 
la clau per a la nostra tasca 
solidària. 

Promou una 
iniciativa solidària 
Organitza una activitat en 
favor de Sant Joan de Déu 
i ens ajudaràs a sensibilitzar 
l’entorn i a aconseguir fons 
per als nostres programes 
socials.

Fes-te voluntari

Acompanya, escolta, cuida 
i estigues a prop de les 
persones que atenem. Els 
voluntaris són una peça 
imprescindible per a tots els 
centres de Sant Joan de Déu. 

Fes un llegat 
solidari
Pots continuar ajudant 
les persones que més ho 
necessiten quan ja no hi 
siguis, deixant a Sant Joan 
de Déu una part del teu 
llegat. 

Fes un donatiu

Amb el teu suport ajudem les 
persones més vulnerables 
de la nostra societat. Entre 
tots farem que ningú quedi 
enrere.

Sigues empresa 
amiga
Col·labora econòmicament, 
impulsa el teaming, ofereix 
voluntariat corporatiu, 
compra productes solidaris 
i ofereix oportunitats laborals 
a persones en risc d’exclusió.



Compra a solidaritat.santjoandedeu.org

Regala solidaritat
El millor d’aquest regal és que no és només per a tu

Els productes solidaris de Sant Joan de Déu són dos regals en un: fan felices les per-
sones que els reben i també les persones que atenem i que necessiten que les cuidem 
entre tots. Així, els detalls de celebracions i els regals d’empresa tenen valor afegit.

L’hospitalitat 
és el que ens mou!

Capseta metàl·lica amb 
caramels de menta.

Pack de 20 capsetes.

Ajuda a recuperar 
somriures

Polseres amb una peça de 
plata d’una cara somrient, 

acabades amb goma elàstica 
de colors vius.

La solidaritat 
també va de festa

La vostra celebració pot 
tenir un detall solidari. 

Contacta amb nosaltres 
per personalitzar el teu 

regal.

Les fl ors 
tenen missatge
Expressa els teus 

sentiments amb una 
targeta que porta xapa. 

Amb la col·laboració de la 
il·lustradora Eva Armisén.

Pàgines en blanc per omplir 
de quilòmetres d’il·lusions

Una llibreta petita pot ser un gran detall. 
Quadern amb espiral de 100 fulls DinA6. 

Amb la col·laboració de l’il·ustrador Javirroyo.

4 EUROS

2 EUROS

5 EUROS

3 EUROS

3 EUROS



Iniciatives solidàries
Implica el teu entorn per una bona causa

Més de 300 activitats solidàries  
per sensibilitzar i aconseguir fons  
per als qui més ho necessiten... 

Gràcies!!!

Gràcies a les persones 
sensibles amb la realitat que 
ens envolta, a les empreses 
responsables amb el que 
passa al seu entorn, als 
voluntaris i col·laboradors  
de Sant Joan de Déu.

Perquè amb les vostres 
acciones feu possible dur  
a terme projectes que ajuden 
les persones que més  
ho necessiten. 

Participants

13.000

Edició 2016/2017

magiclinesjd.org 

Equips 

940
Recaptació

333.768

Edició 
Barcelona

Edició 
Mallorca

Magic Line, la 
mobilització solidària 
per a les persones en 
situació vulnerable, 
arriba a la quarta edició 
a Barcelona i s’estrena a 
Mallorca. Entre totes dues 
edicions, hi han participat 
més de 13.000 persones 
repartides en 940 equips, 
que van aconseguir 
333.768 euros per a 
programes solidaris.  

Projectes socials finançats

33



El Col·legi La Mercè 
de Martorell, l’editorial 
Orciny Press i una 
família solidària van 
vendre productes de Sant 
Joan de Déu per Sant 
Jordi. 

L’Hospital San Juan 
de Dios Pamplona va 
dissenyar uns “pañuelicos” 
solidaris per San Fermín.

L’Iria i el Dani van celebrar 
un casament solidari i van 
oferir als convidats de 
les seves noces la capsa 
solidària “Mil gràcies” de 
l’Obra Social Sant Joan de 
Déu.

Serveis Socials 
València va participar 
a la Fira Creativa, on 
s’elaborà un tapís 
col·lectiu per a l’alberg de 
persones sense llar.

La Fundació AIMS va 
oferir música clàssica 
a les persones ateses 
a diferents centres 
de Sant Joan de Déu 
a Barcelona, Lleida i 
Manresa. 

El festival de música 
en família de Girona 
Festivalot va editar un 
CD solidari a benefi ci de 
Sant Joan de Déu. 

Revisions de vista 
i ulleres gratuïtes gràcies 
al projecte “Ver para 
crecer”  impulsat per 
la Fundació Cione Ruta 
de la Luz. Unes 400 
persones dels Serveis 
Socials de Barcelona, 
Mallorca, València, 
Múrcia i Palma es 
van poder benefi ciar 
d’aquesta iniciativa.

El centre comercial 
Tarragona Parc Central 
va organitzar una iniciativa 
per recaptar fons a través 
de fer-se fotos divertides 
a La Máquina de la Risa.

ha!

Sí!

800 treballadors de 22 
hotels barcelonins van 
participar a Interhotels, 
l’olimpíada solidària. Els 
fons recaptats s’han desti-
nat a ajudes socials a famí-
lies amb pocs recursos.
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Fes-te soci de 
Sant Joan de Déu

932.532.136
obrasocial@solidaridadsjd.org
solidaritat.santjoandedeu.org

Disseny i maquetació: andrepessoastudio.com   

@solidaridadSJD



Acollim i atenem 
a les persones 
en situació de sense llar

Fets que realment 
importen
Sant Joan de Déu 
València

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials València
Acollim des de fa 25 anys 
a persones en situació de 
sense llar i exclusió social 
i treballem per a afavorir la 
seua autonomia i integració 
social. 

Per a això comptem amb 
un alberg, una xarxa de 
vivendes, un centre soci 
ocupacional i formatiu i un 
programa de deshabituació 
d’alcohol i ludopatia. 

Estos programes ens 
permeten treballar aspectes 
clau per a la integració social, 
com ara la millora de la salut 
física i mental, la inserció 
laboral, el desenvolupament 
de capacitats, etc.

Província d’Aragó – Sant Rafael
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Creem llar

• Disposem d’un alberg on es 
cobrixen necessitats bàsiques 
d’allotjament, manutenció, 
atenció de la salut i orientació 
social de les persones que 
atenem.

• Oferim una xarxa de vivendes, 
un recurs únic a València, 
que permet acollir persones 
amb problemes de salut, 
que necessiten una vivenda 
per a refermar el seu procés 
d’inserció, com a prevenció 
al sense llar, etc.

Potenciem  
la inserció laboral 

• Oferim tallers de formació 
i cerca de feina.

• Promovem la recuperació 
d’hàbits laborals i ocupacionals 
a través del centre Socio-
Ocupacional. Compta amb 
30 places, un taller ocupacional, 
un programa d’inserció laboral 
i un taller de bicicletes. 

Vetllem per la salut 
de les persones  

• Desenvolupem un programa 
terapèutic de deshabituació 
de l’alcohol i la ludopatia per a 
persones sense llar.

• Oferim acompanyament 
psicològic.

• Amb la col·laboració dels 
Serveis Socials Municipals, 
obrim el menjador de l’alberg 
a veïns i veïnes en situació de 
vulnerabilitat social.

• Disposem de beques de 
menjador per a menors del barri.

• Fem acompanyament en 
processos d’accés a la salut, 
revisions mèdiques i tractaments 
de curta i llarga duració.

• Atenem persones sense llar amb 
malaltia física o greu, a través 
d’una vivenda especialitzada.

Fomentem  
la participació

• El nostre model d’intervenció 
posa en primer pla la persona 
acollida per tal d’acompanyar-la 
en el seu procés de reinserció.

• Treballem en equip voluntaris, 
treballadors i usuaris.

• Realitzem campanyes de 
sensibilització per a aconseguir 
una societat més inclusiva.

• Treballem en xarxa amb 
associacions, entitats, escoles 
i empreses.

Gràcies a la solidaritat… 2016 en xifres 

50 
places a l’alberg

37 
places a vivendes 
d’inclusió social

30 
places al centre 
socio-ocupacional

15 
places al programa de 
deshabituació d’alcohol 
i ludopatía

433 
persones ateses

60 
voluntaris  

23 
treballadors/es

“Els horaris i les rutines 
m’ajuden a anar-me’n 
acoblant a la vida”

Toni, resident a un pis de 
Sant Joan de Déu

+ a 365batecs.org
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Escola amiga

Jóvens s’acosten a la realitat del sense llar

Esmorzar solidari en el col·legi 
Coincidint amb el dia de la Pau, el col·legi Sant Bartolomé de 
Godella va organitzar un esmorzar solidari per a recaptar fons 
per a les persones en situació de sense llar.

Fets que realment 
importen

485 alumnes de set escoles 
valencianes han participat del 
programa Escola amiga de 
Sant Joan de Déu pel qual 
persones ateses en el centre 
d’acollida expliquen les seues 
experiències als jóvens. 

Fruit d’aquesta sensibilització 
es creen propostes de 
treball conjunt entre jóvens 
i persones ateses, el que 
permet trencar prejuís, alhora 
que compartir experiències 
que motiven tots els 
participants.

Curs 2016 – 2017:

7 
Escoles

485  
Alumnes

7 
Sessions 
de sensibilització
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Una nova vivenda 
d’inclusió social

Iniciatives solidàries

Sant Joan de Déu València 
incorpora un nou pis d’inserció 
social a València. En l’actualitat, 
a València comptem amb 10 
vivendes d’inclusió social, amb 
un total de 37 places. Aquests 
pisos són bàsics perquè les 
persones sense llar i en procés 
d’inserció, puguen refer la 
seua vida i recuperar la seua 
autonomia i dignitat. 

Es tracta de la primera vivenda 
per a persones amb malaltia 
mental que tenen una xicoteta 
prestació econòmica i poden 
assumir un xicotet lloguer. 
La independència econòmica 
de les persones allotjades en 
ella, afavorix el seu procés 
d’autonomia. Des de Sant Joan 
de Déu continuem oferint el 
servici d’intervenció social 
i suport en la gestió del pis.

L’obertura de la vivenda ha sigut 
possible gràcies a la col·laboració 
d’Unilever, que s’ha fet càrrec de 
la fi ança, el primer mes de lloguer 
i l’equipament de l’immoble.
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‘De la casa a la llar’ porta 
els sense llar al MuVIM

Per a celebrar el dia mundial de les 
Persones Sense Llar, Sant Joan de 
Déu València va inaugurar en 
el Museu Valencià de la Il·lustració 
i la Modernitat (MuVIM) una original 
i impactant instal·lació artística per 
a refl exionar sobre el concepte 
de llar i sensellarisme. La jornada 
es va completar amb una festa 
solidària i un col·loqui amb experts.

“Una llar no és qualsevol casa, 
és un espai habitable que respira, 
que refl ecteix  les nostres vides 
i sentiments. En defi nitiva, és 
un epicentre emocional capaç 
de convertir-nos en persones, 
igual que la seua absència ens 
desnorta, debilita, desarrela i acaba 
per transformar-nos en altres, en 
eixos que havíem vist ja abans, 
desubicats, abandonats i que no 
comprenguérem”; amb aquest 
text, l’artista Raquel Rodrigo, junt 
amb usuaris i residents de Servicis 
Socials de Sant Joan de Déu 
invitaven a fer una visita a una casa 
fi ctícia que s’ha creat amb mobles 
trobats en el carrer, als quals 
s’ha brodat distints missatges.

La jornada també va incloure 
un col·loqui per a parlar dels sense 
llar, amb la participació d’Isabel 
Tortajada, directora de Sant Joan 
de Déu Serveis Socials València; 
Raquel Rodrigo, autora de la 
instal·lació artística ‘De la casa 
a la llar’; Consol Castillo, regidora 
de Desenvolupament Humà de 
l’Ajuntament de València; 
i Diego Miguel González, usuari 
dels Servicis Socials de Sant Joan 
de Déu i col·laborador de 
la instal·lació.

Iniciatives solidàries

A més…

• Participació en la Fira creativa 
amb una acció d’urban 
knitting, elaborant un tapís 
col·lectiu per a decorar 
l’alberg.

• Lloc solidari en Benimaclet Viu. 

• Estand en la festa d’estiu del 
col·legi El Claret.

• Concert Solidari de l’Institut 
de Desenrotllament Musical 
en el Palau de la Música de 
València, amb la donació del 
10% de la recaptació de la 
venda d’entrades. 

• Estand solidari en Universitat 
de València.

• Menjar de Nadal de la 
Fundació Esportiva Municipal: 
els/les treballadors/es destinen 
la recaptació econòmica 
d’aquest menjar a Sant Joan 
de Déu.

• Col·laboració de diferents 
entitats i comerços d’artesania 
i merceries: Merceria Marieta, 
Espai Disat, Repunt Party.

• Bicis per a totes: col·laboració 
en la reparació de bicicletes 
per a donar-les a persones 
amb difi cultats econòmiques. 

• Concert soldiari del cor Gospel 
Gloria, amb la col·laboració 
de l’Ateneu Musical i Ticketea, 
en benefi ci del programa de 
vivendes.
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Les empreses, amb les 
persones amb situación 
de sense llar

Les donacions econòmiques, 
les aportacions de producte 
per als servicis i programes 
d’atenció social, l’organització 
d’accions solidàries com ara 
sopars, campanyes d’arreplega 
de producte, grans gestos amb 
un nexe en comú: oferir noves 
oportunitats a les persones 
sense llar.

Gràcies a les entitats 
i empreses que en han ajudat 
al 2016…

• Unilever: equipament 
d’una nova vivenda, per al 
programa de vivendes Xaloc. 

• Carrefour: material per a 
l’alberg o les vivendes. 

• Correos: ordinadors per 
a la sala d’informàtica, 
del programa de busca 
d’ocupació.

• La Caixa: un televisor per 
a la sala del menjador de 
l’alberg.

• Jafep: pintura per a la xarxa 
de vivendes ‘Xaloc’

• Cines Aragón: difusió de 
campanyes de sensibilització 
en les seues pantalles. 

• Consum: donació diària 
de menjar per a la xarxa de 
vivendes i alberg.

• Café de Camilo: aportació 
de café per al Café solidari 
amb motiu del dia de les 
persones sense llar. 

• Mercadona: donació diària 
de menjar per a la xarxa de 
vivendes i alberg.

• Fundación Telefónica: 
subvenció a través d’un 
programa de voluntariat 
corporatiu de les vacacions 
d’estiu de les persones 
usuàries del Centre Socio-
Ocupacional. 

• Forn Migas: donació de pa 
per al menjador de l’alberg. 

• El Corte Inglés: distribució 
de productes solidaris.

Empreses amigues

“Poc a poc vas eixint 
endavant, però sempre 
has de fi car de la teua part ”.

Joan, resident a un pis de Sant 
Joan de Déu

+ a 365batecs.org

Cachitos de plata
Sota el nom de “Hi ha detalls que obrin portes”, esta joieria 
online ha dissenyat un penjoll de plata i destina els benefi cis 
de la seua venda a Sant Joan de Déu.

Fets que 
realment importen
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Intensifi quem la formació 
del voluntariat 

Durant l’any 2016, el programa 
de voluntariat aposta per oferir 
tres formacions per als voluntaris 
de Sant Joan de Déu. Amb 
això es garantix la preparació 
dels voluntaris en l’adquisició 
d’habilitats i coneixements.

Voluntariat

Molt més que una guitarra, 
solidaritat

Quan Miguel va comptar 
als mitjans de comunicació que 
un dels grans buits de quedar-se 
sense llar és la pèrdua d’alguns 
objectes personals, com la seua 
guitarra, mai va pensar que, des 
d’una altra ciutat de l’estat, 
una persona anònima li’n faria 
arribar una.

Fets que 
realment importen

“Els voluntaris són persones 
que tenen una actitud 
solidària davant la vida”.

Inma Merino, coordinadora de 
voluntariat provincial

+ a 365batecs.org
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Sant Joan de Déu 
Serveis Socials València
C/ Luz Casanova, 8 
46009 Valencia
963.665.070
www.sanjuandediosvalencia.org

 @EspaiTandem

Amb el suport de:

Fes-te soci 
de Sant Joan de Déu

932.532.136
solidaritat.santjoandedeu.org
obrasocial@solidaridadsjd.org

   @solidaridadSJD
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